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Samen verder

Bij de recente verkiezingen aan onze universiteit kregen zowel vice-

rector Luc Moens als ikzelf van een overgrote meerderheid van mede-

werkers en studenten het mandaat om de komende vier jaar de UGent 

verder te leiden. Ik ben uiteraard zeer blij met de waardering voor 

het werk dat ik als rector, samen met de vicerector en alle betrokken 

geledingen binnen de UGent, mocht realiseren. We stellen vandaag 

objectief vast dat de UGent aan de top staat in ons land, en één van 

de sterkste groeiers binnen de EU is. Minder tastbaar, maar minstens 

zo belangrijk, maakten we werk van het welbevinden van iedereen die 

aan de universiteit werkt en studeert. 

Mijn verkiezing is echter vooral een duidelijk signaal voor de toekomst.  

De universitaire gemeenschap geeft me een complexe maar uitdagende 

opdracht mee. Vanuit een langetermijnvisie moeten we streven naar 

meer excellentie: door het verstrekken van toegankelijk en uitdagend 

onderwijs, door een nauwe verwevenheid met de gehele maatschappij, 

door de publicatie van artikelen in gerenommeerde tijdschriften, door 

de innovatieve valorisatie van ons onderzoek, ... Het klinkt allemaal evi-

dent, maar het kan pas gerealiseerd worden door keuzes te maken en 

gericht accenten te leggen. Bovendien kunnen we deze ambities enkel 

halen mits een faire taakverdeling. 

In Nederland heeft men aan de toekenning van het label ‘excellentie’ 

een financiële beloning gerelateerd. Een aantal reacties leert me hoe 

moeilijk het is zo’n concept eenduidig te formuleren voor alle vakgebie-

den en kennisdomeinen. Ook studenten hebben een eigen invulling van 

wat ‘excellent’ inhoudt. En ook het personeel uit alle geledingen ver-

dient inspraak om dat concept in te vullen. Een concreet antwoord for-

muleren wordt een belangrijke en dringende opdracht voor het beleid. 

Ik ga deze uitdaging aan, door te luisteren, te beslissen en te handelen, 

in nauwe samenwerking met al wie de UGent genegen is.

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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ners uitlegt hoe de verfafbrander 

werkt, vergelijkt hij dat toestel met 

een wel zeer sterke haardroger. 

“Stand 3 komt overeen met 900 

watt, dus niet te dicht bij jezelf of 

je labopartner houden”, grapt hij. 

Daarna mogen de leerlingen zelf 

aan de slag gaan. In groepjes van 

twee tot drie personen moeten ze 

een zestal proeven in verband met 

kunststof uitvoeren. Terwijl enkele 

jongeren een nylondraad probe-

ren te produceren, gaan andere 

aan de slag om een soort klevend 

speelgoedslijm, slime genaamd, te 

maken. Aan een derde werkbank 

kunnen ze dan weer een bakeliet-

analoog maken. Maar ook de eigen-

schappen van superabsorberende 

kunststoffen testen, behoort tot de 

mogelijkheden.

Zodra de leerlingen zelf de handen 

uit de mouwen mogen steken, 

stijgt er een geroezemoes op in 

verdieping. Jan Van Nieuwenhove, 

de enige vaste medewerker van 

het Chemie-centrum geeft hen 

een korte briefing over wat hen te 

wachten staat. Hij legt meteen ook 

enkele afspraken vast, die vooral 

met veiligheid te maken hebben. Zo 

moeten alle leerlingen een labojas 

aantrekken, zijn ze verplicht om in 

de buurt van de gevaarlijke stoffen 

een veiligheidsbril en handschoe-

nen te dragen en is het verboden 

om in het labo te eten of te drinken. 

“Op die manier vermijd je dat je iets 

in je mond steekt wat je beter niet 

binnenkrijgt”, waarschuwt hij hen 

lachend.

Jongens en wetenschap
Vervolgens toont hij de weten-

schappers in spe het laboratorium 

en legt hij hen kort de proefjes 

en het materiaal uit. Dat chemie 

niet saai hoeft te zijn, bewijst Van 

Nieuwenhove al snel. Als hij de tie-

Op een woensdagochtend, iets na 

negen uur, klinkt er plots rumoer 

in het gebouw S12 op de Campus 

Sterre. Achttien vijfdejaars uit de 

opleidingen Latijn-Wetenschappen, 

Moderne Talen-Wetenschappen 

en Wiskunde-Wetenschappen 

arriveren, vergezeld door twee 

chemieleerkrachten, op de tweede 

Chemie-chique
Over Na2C en 

andere reacties
Witte jassen, weegschaaltjes, ver-

warmingselementen, koffielepels en 

recepten. Meer hebben de leerlingen 

van het Onze-Lieve-Vrouw- & Pius X- 

Instituut (OLVI- PiusX) uit Zele niet no-

dig om aan de slag te gaan. Voor een 

leek vertoont het Doe-Chemiecentrum 

van de Universiteit Gent dan ook heel 

wat overeenkomsten met de keuken 

van een of andere koksopleiding.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto’s: Caroline Vincart
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week wetenschappen volgen. Je 

kan ze bijvoorbeeld minder theorie 

voorschotelen. Anderzijds vat-

ten leerlingen uit een technische 

opleiding de koe onmiddellijk bij 

de horens als je ze eenmaal hebt 

uitgelegd wat ze moeten doen. 

Leerlingen uit het ASO hebben 

vaker een afwachtende houding.” 

Verder krijgen de leerkrachten op 

voorhand de werkbundels die het 

centrum gebruikt, zodat zij hun 

lessen op het practicum kunnen 

afstemmen of andere proefjes kun-

nen kiezen waar nodig. 

“Een andere belangrijke wijziging is 

dat hier ook klassen uit het derde 

en vierde jaar secundair onderwijs 

welkom zijn”, vertelt Strubbe. “We 

gaan er immers vanuit dat de 

meeste jongeren in het vierde mid-

delbaar of net daarna voor weten-

schappen kiezen. Hier willen we ze 

al eens laten proeven van wat hen 

dan te wachten staat.”

Optimale omstandigheden
Terug in het laboratorium valt op 

dat de meeste leerlingen inder-

daad hun doorgaans nogal saaie 

beeld van chemie hebben bijge-

schaafd en daar is het feit dat ze 

zelf de handen uit mouwen mogen 

steken niet vreemd aan. Terwijl 

Eveline De Bruyne en Dimytro  

Sytnyk experimenteren met 

het labo, afgewisseld met onder-

drukt gelach. Al snel krijgen ze er 

echt zin in en naar het einde van de 

eerste proefjes voelt iedereen zich 

thuis in het Doe-Chemiecentrum. 

Aan de ene kant van het lokaal 

zwaait een jongen met de verfaf-

brander alsof het een lichtsabel is 

en zegt met dreigende stem “feel 

the force. It’s Star Wars”. Niet ver 

daarvandaan test een ander of zijn 

speelgoedslijm wel over de goede 

eigenschappen beschikt. Als hij 

het tegen een muur gooit, zou het 

moeten blijven plakken. Helaas voor 

hem is dat niet het geval, want het 

slijmballetje kaatst terug en spat 

op de vloer uiteen. Al kan dat de 

pret niet bederven, integendeel…

Veranderende eigenschappen
Ondertussen is ook professor 

Katrien Strubbe een kijkje komen 

nemen. Zij is de drijvende kracht 

achter het hele project. “Eigenlijk 

is het centrum een uitloper van de 

Doe-Chemieweek”, vertelt ze. “Die 

week was zo’n groot succes dat 

we verschillende scholen niet eens 

de kans konden geven om deel te 

nemen, terwijl de hele opzet was 

om wetenschappen – en chemie 

in het bijzonder – weer populair 

te maken en een beter imago 

te bezorgen. Wat we tijdens de 

Doe-Chemieweek hadden gedaan, 

hebben we in dit labo eigenlijk 

overgenomen en hier en daar wat 

aangepast.” Anders dan tijdens de 

Doe-Chemieweek zijn de proefjes 

in het centrum bijvoorbeeld aan-

gepast aan de voorkennis van de 

leerlingen en aan het leerplan.  

“Wij krijgen ook klassen uit het 

technisch onderwijs over de vloer”, 

kadert Van Nieuwenhove. “Die 

vragen toch een andere aanpak 

dan klassen die meerdere uren per 

Nieuwe projecten op komst
Nu de 1500e bezoeker is langs geweest, loopt 

het Doe-Chemiecentrum in zijn huidige vorm 

op zijn laatste benen. “Het project is al verlengd 

tot december 2009, want normaal liep het eind 

dit schooljaar af”, vertelt Strubbe. “Voor die 

eerste periode kregen we een werkbudget van 

zo’n 70 000 euro, maar toen bleek dat we tot 

het einde van het kalenderjaar operationeel 

bleven, heeft het universiteitsbestuur daar 

nog eens zo’n 43 000 euro bovenop gedaan. 

Toch is het niet de bedoeling om de deuren 

van het centrum voorgoed te sluiten, want 

we zijn nu al volop bezig met nieuwe projec-

ten te bedenken. Daarbij speelt uiteraard ook 

het financiële aspect en de mogelijke subsidies 

een grote rol. Van ons werkbudget betalen wij 

immers niet alleen het materiaal en de nodige 

chemische stoffen, maar ook het loon van Jan 

Van Nieuwenhove. Hij is de enige vaste mede-

werker en dat is toch niet zo evident. Concreet 

betekent zijn job dat hij in de voormiddag de 

laatste voorbereidingen treft voor het bezoek 

van de klassen en hen ontvangt. In de namid-

dag ruimt hij het labo verder op en zet hij het 

opnieuw klaar voor de volgende dag. Daarnaast 

moet hij er ook voor zorgen dat er voldoende 

materiaal aanwezig is en dat hij de voorraad 

stoffen aanvult. Het is trouwens ook Jan die de 

proeven die de scholieren uitvoeren, bedenkt 

en optimaliseert. Tot slot houdt hij ook de 

website bij en regelt hij de reservaties. Hij mag 

dan wel de enige medewerker zijn, hij verzet 

werk voor twee.”

Info p 
Doe-Chemiecentrum – Campus Sterre 
gebouw S12
Tel. 09 264 48 67 – Fax 09 264 49 71
www.doe-chemie.be
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de proeven gewoon over. Bij ons 

hebben ze een hele voormiddag 

om verschillende proeven te doen. 

Bovendien zorg ik ervoor dat de 

voorbereiding, zoals het mengen 

van verschillende stoffen, op voor-

hand gebeurt. De leerlingen moe-

ten enkel helpen opruimen en zelfs 

daarvan neem ik een groot stuk 

voor mijn rekening.”

Dat experimenteren – net zoals in 

een keuken – niet lukt zonder mor-

sen, blijkt ook nadat de leerlingen 

van het OLVI-PiusX alle proefjes 

hebben uitgevoerd. Iedereen gaat 

aan de slag om het zelfgemaakte 

piepschuim, het speelgoedslijm 

en de nylondraden op te ruimen. 

Als afscheidscadeau krijgt Van 

Nieuwen hove van een van de 

leerlingen een potje met bolletjes, 

draadjes en een roodoranje gelei-

achtige substantie. “Ik heb gewoon 

al de eindproducten in een doosje 

gedaan”, vertelt hij lachend. “Zo we-

ten Jan en mijn leerkrachten zeker 

dat ik alle proefjes heb uitgevoerd!”

lessen is geen onbekend probleem 

op het Doe-Chemiecentrum en net 

daar wil het een antwoord op bie-

den. “De meeste scholen hebben 

geen geschikte infrastructuur om 

groepen zelf te laten experimen-

teren”, verduidelijkt Van Nieuwen-

hove. “En als ze die wel hebben dan 

speelt de tijdsdruk hen parten. Een 

lesuur duurt immers maar vijftig 

minuten. In die tijd moet je de proef 

voorbereiden, uitvoeren en oprui-

men, dus slaan veel leerkrachten 

thermo harders en thermoplasten, 

stoffen die bij contact met een 

warmtebron respectievelijk hun 

vorm behouden of verliezen, eva-

lueren ze de voormiddag. “Wat wij 

hier doen is helemaal anders dan 

op school. De meeste lessen zijn 

theoretisch waarbij de leerkracht 

een proefje voortoont. Slechts af 

en toe mogen we zelf aan de slag 

in het labo. Terwijl het net is door 

iets zelf te doen dat je het beter 

begrijpt.” Het gebrek aan praktijk-

Brabantdam 173, 9000 Gent (St-Anna)
tel. 09/223 37 07 

info@interior-gent.be - www.interior-gent.be
OPENINGSUREN: 9u30 - 12u en 14u - 18u

gesloten op zon- en feestdagen

Een design dat werkt. 
Natuurlijkheid en functionaliteit,
versmolten met een tijdloos
modern design.

showroom
1800m2



Volgend jaar reikt de Alpro Foundation op-

nieuw een Award uit aan een masterstudent 

die een eindwerk maakt over de impact van 

plantaardige voeding op de gezondheid. 

De indiendatum voor afstudeerders van 2009 

is 15 oktober. Meer informatie op de website 

www.alprofoundation.org of via e-mail:

 alprofoundation@alpro.be 
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tekent een enorme erkenning voor 

mijn onderzoek en een grote sti-

mulans om verder te werken aan 

mijn doctoraat over het effect van 

voedingsvetten in de dikke darm”, 

vindt Rosemarie. Als haar onder-

zoeksresultaten gunstig zijn, liggen 

de opties voor praktische toepas-

singen open. Misschien kunnen we 

in de toekomst naar de apotheker 

voor glycerolsupplementen om van 

die positieve effecten te kunnen 

genieten. 

ken dat de vertering van glycerol in 

de dikke darm de groei en ontwik-

keling van L. reuteri stimuleert. 

Een toename van L. reuteri zorgt 

voor heel wat positieve effecten 

zoals een verhoogde opname van 

voedingsstoffen, een versterking 

van het immuunsysteem en een 

verminderde kans op diarree bij 

kinderen. Rosemarie ontdekte dat 

de vertering van glycerol door  

L. reuteri tot hogere concentraties 

propionzuur in de dikke darm leidt 

en hogere ratio’s van propionzuur 

tegenover azijnzuur. Dat zorgt uit-

eindelijk voor een verminderd risico 

op obesiteit en cardiovasculaire 

aandoeningen. 

Mooie toekomstperspectieven
Anderzijds gaat een toename van 

L. reuteri gepaard met een hogere 

omzetting van glycerol tot reute-

rine, dat een sterke antimicrobiële 

werking heeft op een aantal micro-

organismen en mogelijk ook enkele 

schadelijke effecten. Die potentiële 

negatieve effecten zal Rosemarie 

De Weirdt de komende vier jaar 

verder onderzoeken tijdens haar 

doctoraatsstudie. “Die award be-

De Alpro Foundation wil als onaf-

hankelijke vzw kennis en weten-

schappelijk onderzoek op het vlak 

van voeding en gezondheid onder-

steunen en stimuleren. De focus 

ligt daarbij op plantaardige voeding 

en meer bepaald op soja. Dit aca-

demiejaar heeft de organisatie voor 

het eerst een award uitgereikt aan 

een masterstudent die een eind-

werk afleverde over de impact van 

plantaardige voeding op de menselij-

ke gezondheid. Aan de prestigieuze 

onderscheiding is een geldprijs van 

2 500 euro verbonden. 

Gezonde neveneffecten
Met haar scriptie heeft Rosemarie 

De Weirdt de vertering van glyce-

rol in de dikke darm onderzocht. In 

de dikke darm breken darmbacte-

riën glycerol af. Rosemarie heeft 

twee darmbacteriën onderzocht: 

Lactobacillus reuteri en Enterococ-

cus faecium. De eerste L. reuteri-

bacteriën worden vaak in voeding, 

zoals yoghurt, als probioticum (of 

levend microbiologisch voedings-

supplement) verwerkt voor de posi-

tieve effecten die ze op het lichaam 

hebben. Uit dit onderzoek is geble-

Bio-ingenieur Rosemarie De Weirdt van de UGent heeft 

de allereerste ‘Alpro Foundation Award for Masters’ ge-

wonnen voor haar scriptie over de vertering van glycerol 

in de dikke darm en de impact op de gezondheid van de 

mens. Daaruit blijkt dat de hoeveelheid glycerol in onze 

voeding weleens erg betekenisvol zou kunnen zijn voor de 

gezondheid. 

Auteur: Dirk Rasschaert | Foto: Alpro Foundation

Glycerol  
verrassend gezond

Info p 
Rosemarie De Weirdt
Vakgroep Biochemische en Microbiële 
Technologie
Tel. 09 264 59 77
Rosemarie.DeWeirdt@UGent.be
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75 miljoen euro. Zo hoog was de 

schuldenberg waartegen het groot-

ste ziekenhuis van Vlaanderen eind 

jaren 80 aankeek. Vandaag schiet 

daar nog 60% van over, en is het 

ziekenhuis sterk gegroeid. “Voor 

meer dan 3 miljoen Vlamingen zijn 

wij hét referentieziekenhuis qua 

universitaire en topgeneeskunde”, 

aldus Paul Van Cauwenberge.

Moeilijke periode
Tot 1987 lag het bestuur van het 

universitair ziekenhuis nagenoeg 

volledig in handen van UGent. “Dat 

was niet ideaal. De bestuurders 

hadden weinig voeling met het 

leiden van een ziekenhuis en het 

aantal executieven was bijzonder 

gering: een directeur en een secre-

taresse”, vertelt Van Cauwenberge. 

Een peulenschil in vergelijking met 

het huidige managementkader.

Terwijl het UZ Gent in 1987 in grote financiële moeilijk-

heden verkeerde, kende het ziekenhuis de laatste twintig 

jaar een enorme groei, op elk gebied. Naar aanleiding van 

de 50e verjaardag van UZ Gent blikken twee prominente 

artsen ervan, afgevaardigd bestuurder Francis Colardyn 

plus rector en voorzitter van de Raad van Bestuur Paul 

Van Cauwenberge, terug op de geschiedenis van het zie-

kenhuis.

Auteur: Tom Dejonghe | Foto’s: Toon Coussement , UZ Gent

UZ Gent schrijft 
geschiedenis

Na 50 jaar meer dan ooit  
hét referentieziekenhuis

Bovendien kende het ziekenhuis 

een nogal starre en ouderwetse 

organisatiestructuur. “De diensten 

onder de directeur waren vaak 

aparte baronieën”, vervolgt hij.

De structuur zorgde er mee voor 

dat het ziekenhuis verlies maakte. 

De diensten konden immers ad 

hoc geld vragen uit één centraal 

budget zonder dat ze de financiële 

situatie kenden. Schulden stapel-

den zich op, ook door de econo-

mische crisis van de jaren 80. 

“De overtuiging heerste dat je het 

budget mocht overschrijden”, weet 

Van Cauwenberge. De overheid zou 

wel bijspringen.

Op het einde van de jaren 80 was 

de schuldenberg erg hoog en de 

omzet te klein. Drastische maat-

regelen drongen zich op. “In 1987 

werd het UZ Gent een aparte 

1] Doorheen de 
jaren is permanente 
vorming altijd een 
aandachtspunt 
geweest voor 
het universitair 
ziekenhuis.

2] Met deze wagen 
werd het eerste 
patiëntenvervoer 
verzorgd.

3] Dit is de eerste 
melkkeuken van 
het universitair 
ziekenhuis. In de 
melkkeuken wordt 
flessenvoeding 
voor baby’s bereid 
(vroeger ook andere 
babyvoeding).

1

2

3



Technologie in 
het universitair 
ziekenhuis 
doorheen de 
jaren: links een 
oude hyperbare 
zuurstofkamer, 
rechts de 
laatste nieuwe 
MR Tesla 3 
voor functionele 
beeldvorming.ugent
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“Hoeveel ingrepen gebeuren tegen-

woordig immers niet ambulant? 

Ook is de tijd voorbij dat patiënten 

zo lang mochten blijven als ze zin 

hadden. Door het groeiend aan-

tal opnames werd het financieel 

eindresultaat positief. Daarmee 

bouwden we onze schuld verder 

af”, belooft Colardyn.

Als het aantal opnames toeneemt, 

moet het personeel meegroeien. 

Het ziekenhuis heeft veel artsen 

aangeworven, waardoor het 

UZ Gent nu bijna 6 000 werkne-

mers telt. Daarnaast breidt het 

ziekenhuis terug uit: het heeft veel 

bouwplannen, omdat een aantal 

gebouwen te klein is, maar vooral 

omdat ze verouderd en niet meer 

aangepast zijn aan de noden van 

deze tijd.

Eén doctoraat per week
De afgelopen tien jaar is het on-

derzoek aan het UZ Gent en de 

faculteit Geneeskunde en Gezond-

heidswetenschappen, waarmee 

het ziekenhuis sterk is verweven, 

enorm toegenomen.

Binnen de universiteit heeft de 

Van non-profit naar  
not-for-profit
De komst van afgevaardigd be-

stuurder Eric Engelbrecht in 1987 

luidde vooral een grondige sane-

ring in. Toen Francis Colardyn in 

2003 de fakkel overnam, was de 

schuld opgelopen tot 125 miljoen 

euro, omwille van dringende nieuw-

bouw.

Colardyn splitste het ziekenhuis op 

in zeven sectoren, die intensief met 

de top en met elkaar werken. Elke 

sector krijgt een jaarlijks budget, 

dat het naar eigen noden kan be-

steden, maar niet overstijgen. “Het 

ziekenhuis evolueerde van een non-

profit- naar een not-for-profitorga-

nisatie: het hoofddoel is niet winst, 

maar wel een balans in evenwicht”, 

zegt Colardyn.

De voorbije jaren groeide het 

ziekenhuis enorm. Terwijl in een 

normaal ziekenhuis het aantal 

meerdaagse opnames daalt en het 

aantal dagopnames stijgt, nemen 

bij het UZ Gent beide aantallen nog 

toe. 

Het aantal dagopnames ligt wel 

hoger dan het aantal meerdaagse. 

rechtspersoon en financieel auto-

noom”, vertelt Colardyn.

Toch behield de universiteit een 

vinger in de pap: “De rector is de 

voorzitter van de raad van bestuur 

van het UZ Gent”, legt Colardyn uit. 

In totaal bestaat de helft daarvan 

uit leden van de UGent. “Het ver-

schil met vroeger is dat alleen de 

Afgevaardigd Bestuurder en het 

management operationeel de volle-

dige verantwoordelijkheid dragen”, 

vervolgt hij.

“Voor meer dan 3 miljoen Vlamingen is 
het UZ Gent hét referentieziekenhuis qua 
universitaire en topgeneeskunde.”  
Paul Van Cauwenberge
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waarom een patiënt naar het 

UZ Gent wordt doorverwezen. Een 

specialist is nooit ver weg”, besluit 

Colardyn.

“Het onderwijs verloopt via de 

faculteit Geneeskunde en Gezond-

heidswetenschappen, maar de 

studenten lopen wel stage in het 

UZ Gent”, legt Colardyn uit.

“Op 5 à 6 jaar tijd is het aantal stu-

denten nagenoeg verdubbeld, tot 

ongeveer 5 000. Zo is de faculteit 

vandaag de grootste van de UGent 

geworden”, zegt Colardyn. De 

groeitrend zette zich in elke afdeling 

door, maar “er zijn in de loop der 

jaren ook nieuwe richtingen bijgeko-

men, zoals logopedie en audiologie, 

en biomedische wetenschappen”, 

vertelt Paul Van Cauwenberge.

“In die richtingen studeren meestal 

geen artsen in spe. De tijd dat de 

faculteit bijna alleen uit artsen be-

stond, is al lang voorbij”, vult Colar-

dyn aan. Ook het onderwijs is dus 

meer multidisciplinair.

Het ziekenhuis zal niet volledig aan 

de economische crisis kunnen 

ontsnappen, blikt Colardyn vooruit. 

Daarom moet het budgettair beleid 

strak blijven en moet de productie 

verder omhoog.

“De ambulante zorg zal zowel via 

de poliklinieken als de dagopnames 

blijven toenemen, maar ook het 

aandeel complexe pathologie moet 

verder stijgen. Andere ziekenhuizen 

zullen die waarschijnlijk afstoten, 

omdat het financieel weinig inte-

ressant is en zij niet dezelfde slag-

kracht hebben.”

Natuurlijk mag het ziekenhuis daar-

bij de tweedelijnszorg niet volledig 

afstoten, legt Van Cauwenberge 

faculteit samen met de faculteit 

Wetenschappen zelfs de grootste 

wetenschappelijke output. De fa-

culteit neemt meer dan 20% van 

de publicaties voor haar rekening 

en het aantal doctoraten is sterk 

gegroeid: van 15 naar 50 tot 60 

per jaar.

Geen wonder dat het UZ Gent en 

de faculteit voor bepaalde discipli-

nes, zoals immunologie, genetica 

of reumatologie, tot de wereldtop 

behoren, aldus Van Cauwenberge.

Het onderzoek is zowel fundamen-

teel als toegepast, en erg multi-

disciplinair. Uit gegevens blijkt dat 

er sinds ongeveer 2004 aan de 

faculteit Geneeskunde en Gezond-

heidswetenschappen meer doc-

toraten door niet-artsen worden 

afgeleverd, zoals door psychologen 

van de faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen. 

“Ook hebben we een sterke ver-

tegenwoordiging van de faculteit 

Ingenieurswetenschappen op de 

campus”, glundert Colardyn, “en 

werken we samen met de faculteit 

Farmaceutische Wetenschappen.”

Interdisciplinair
Ook de behandeling is veel meer 

interdisciplinair dan vroeger. De 

patiënt doorloopt zorgpaden, die 

diensten en sectoren doorkruisen 

en waarlangs artsen intensief met 

verpleegkundigen, kinesitherapeu-

ten en psychologen samenwerken.

Vroeger kon een patiënt ook naar 

een andere dienst worden overge-

heveld, maar vandaag verloopt dat 

vlotter.

“De zorgverleners behandelen niet 

alleen de patiënt, maar scholen 

zichzelf en anderen ook bij. Het 

academisch karakter is dé reden 

50 jaar UZ Gent
In 2009 bestaat het UZ Gent 50 jaar, en dat 

wordt gevierd. “Op zondag 5 juli organiseren 

we een gratis publieksevenement. Bezoekers 

kunnen 50 standen ontdekken over telkens één 

jaar uit de geschiedenis van het UZ Gent en de 

wereld”, legt Marie-Laure Solie van de dienst 

Communicatie en Evenementen uit.

“Omdat we teruggaan tot de geboorte van het 

ziekenhuis, zetten we ook alle mensen die tus-

sen 1959 en 2009 bij ons zijn geboren, extra in 

de bloemetjes.” Daartoe behoren enkele BV’s 

en Vlaams muzikaal talent, dat zal optreden.

Daarnaast schrijft een schare auteurs onder 

coördinatie van prof. Norbert Fraeyman een 

gedenkboek over de geschiedenis van het 

UZ Gent. “Het bestaat uit twee delen: een deel 

over het verleden, en een deel over de toe-

komst”, legt Norbert Fraeyman uit. In novem-

ber 2009 zal het boek worden voorgesteld op 

een academische zitting.

Publieksevenement
Wanneer? 5 juli 2009, 10-18 uur.

Waar? Campus UZ Gent,  

De Pintelaan 185, 9000 Gent.

Info: 09 332 69 68

uit. “Topklinische zorg is immers 

vaak verlieslatend, en kan daarom 

slechts 30 tot 40% van het totaal-

pakket uitmaken”, besluit Colardyn.

“Het ziekenhuis evolueerde van een non-
profit- naar een not-for-profitorganisatie: het 
hoofddoel is niet winst, maar wel een balans 

in evenwicht.” Francis Colardyn
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uit Erasmusprogramma’s of In-

ternationale Masters zijn de dupe 

geworden. “Zij komen hier dikwijls 

pas later in het academiejaar aan 

of studeren slechts een semester 

aan de universiteit. Momenteel telt 

de universiteit 200 kamers voor 

Erasmusstudenten en 180 voor 

Internationale Masters. Ook huurt 

de universiteit 70 kamers op de 

privémarkt. Dat is natuurlijk veel 

te weinig. Vorig jaar zaten er eind 

september nog Erasmusstudenten 

in een tent aan de Blaarmeersen. 

De voor hen voorziene plaatsen zijn 

dikwijls al ingenomen waardoor ze 

aangewezen zijn op de particuliere 

markt. Maar makkelijk is dat niet. 

Zij komen hier aan geladen met 

pak en zak, spreken de taal niet, 

kennen de stad nauwelijks en zijn 

niet op de hoogte van de gangbare 

en beursstudenten. Maar ook 

niet-beursstudenten kunnen een 

kamer krijgen. Aanmelden kan vanaf 

1 maart tot 1 mei. Het toewijzen 

van de kamers gebeurt begin juli 

met een tweede golf eind augustus. 

Er is al een hele stap gezet in de 

informatisering maar ooit hoop ik 

dat een student zelf zijn kamer on-

line kan kiezen, virtueel bezoeken en 

aanklikken. Een beetje zoals je een 

plaatsje reserveert in de Kinepolis”, 

aldus Marianne Martens.

In een tent aan 
de Blaarmeersen
De studentenpopulatie is de laatste 

jaren in Gent fors toegenomen. 

Hierdoor kwam de stad geleidelijk 

aan met een schrijnend tekort 

aan studentenkamers te zitten. 

Vooral buitenlandse studenten 

Sinds twee jaar gebeuren de aan-

vragen voor een studentenkamer in 

een UGent-studentenhome via een 

online webapplicatie. In totaal zijn 

er 1 355 kamers, een honderdtal 

appartementen en een 180-tal stu-

dio’s bestemd voor universiteitsstu-

denten of studenten met een han-

dicap. Deze bevinden zich verspreid 

in zes homes: Home Boudewijn, 

Home Fabiola, Home Astrid, Home 

Vermeylen, Home Bertha De Vriese 

en Home Heymans. “De universiteit 

geeft voorrang aan heraanvragers 

“Op het parkeerterrein Kantienberg komt  
er een gloednieuwe studentenhome die plaats 
moet bieden aan 600 à 700 studenten.”

De studentenpopulatie in Gent is de 

laatste jaren fors toegenomen. Goed 

nieuws dat ook een keerzijde heeft.  

Zo zitten de UGent-studentenhomes 

overvol en is de privéhuizenmarkt  

verzadigd. Vooral voor buitenlandse 

studenten is de situatie schrijnend.  

Binnenkort valt echter de beslissing 

voor de nieuwe studentenhome aan  

de Kantienberg en voor de mobiele 

wooneenheden aan de Campus Sterre. 

Marianne Martens, hoofd van de  

afdeling Huisvesting, heeft de sleutel  

in handen voor vele kotstudenten. 

Auteur: Bavo Van Landeghem 

Foto’s: Caroline Vincart, Nic Vermeulen

Student 
zoekt kamer
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wetend dat het maar een tijdelijke 

oplossing is. Het bouwen van die 

mobiele wooneenheden duurt een 

volledig academiejaar. Ik zal blij zijn 

als het van start gaat maar wil de 

studenten geen valse hoop geven: 

voor volgend academiejaar is er 

nog niets extra geregeld. De mo-

biele wooneenheden zullen er pas 

staan in 2010.”

“Als we onze schouders zetten 

onder beide projecten dan heeft 

de universiteit toch stevig zijn 

duit in het zakje gedaan. Vergeet 

ook niet dat op uitzondering van 

Home Bertha De Vriese de meeste 

homes meer dan 35 jaar oud zijn. 

Ooit zal een renovatie noodzakelijk 

zijn. Een naam voor de nieuwe 

home is er nog niet. Nog niet, maar 

er kan misschien een wedstrijd 

voor uitgeschreven worden? Of 

wat dacht je van Home Kantien-

berg?”

term ‘mobiele wooneenheden’. Dat 

zou een tijdelijke oplossing zijn om 

het tekort aan kamers op te van-

gen. Momenteel bekijken we drie 

opties: wooneenheden die minder 

dan drie jaar, minder dan tien jaar 

en langer dan tien jaar standhou-

den. En gaan we huren of kopen? 

Of kiezen we voor een gelijkvloerse 

verdieping zonder extra verdie-

pingen of gaan we er twee of drie 

woonlagen opzetten? Dat scheelt 

enorm in de kostprijs maar ook in 

extra capaciteit. Allemaal beslissin-

gen die we voor de grote vakantie 

willen nemen. Het moet alvast een 

budgetneutrale oplossing zijn want 

het is uiteindelijk de student die het 

hele project zal financieren. De lo-

catie van de wooneenheden wordt 

bijna zeker campus De Sterre, in 

de buurt van de zogenaamde su-

percomputer. De restwarmte van 

de supercomputer zou immers ge-

bruikt worden om de wooneenhe-

den te verwarmen. Dat is een heel 

milieuvriendelijke oplossing. Maar 

evengoed kan de mobiele wooneen-

heid gebouwd worden in de buurt 

van Home Bertha De Vriese aan 

de Pintelaan. Momenteel bestaat 

deze home uit twee vleugels, maar 

er zijn plannen om daar ooit vier 

vleugels van te maken.” 

De mobiele wooneenheden zullen 

studio’s zijn: met kookgelegenheid 

en eigen sanitair. Ook qua isolatie 

voldoen ze aan de norm. Marianne 

Martens: “Maar het is ook een 

budgetkwestie. Je kan natuurlijk 

kiezen voor de beste materialen 

en het hoogste comfort. Maar dat 

alles moet wel betaalbaar blijven, 

huurprijzen. Nochtans is het be-

langrijk om net deze groep van stu-

denten gastvrij te ontvangen. Als 

de universiteit buitenlandse studen-

ten naar hier haalt via allerlei uit-

wisselingsprogramma’s dan is ze 

verplicht hen goed te onthalen. Dat 

is de laatste jaren wat onderkend, 

maar nu werken we daar met man 

en macht aan. Zij zijn een levende 

reclame voor onze regio.”

Ook de huidige rector, die een 

voorstander is van de uitwisseling 

van buitenlandse studenten, wil het 

probleem oplossen. Marianne Mar-

tens: “Op de site tegenover Home 

Vermeylen aan de Kantienberg 

(het vroegere parkeerterrein van 

Kinepolis) komt er een gloednieuwe 

studentenhome die plaats moet 

bieden aan 600 à 700 studenten. 

Ook het studentenrestaurant aan 

de Overpoort verhuist mee naar de 

site Kantienberg. Zopas ontvingen 

we een best and final offer. De 

investering komt er in de vorm van 

een publiek-private samenwerking 

(PPS). Met het consortium wordt 

een DBFM-contract overeengeko-

men: zij staan in voor Design, Build, 

Finance en Maintenance voor een 

periode van 33 jaar. Uit een priori-

teitenlijst bij de studenten hebben 

we gemerkt dat eigen sanitair op 

de kamer erg gewaardeerd wordt. 

Vandaar dat alle kamers een eigen 

douche, lavabo en toilet zullen heb-

ben. Voor een honderdtal studio’s 

installeren we daar ook een kook-

eenheid bij. Doel is om in 2011 

al 40% van de totale capaciteit in 

gebruik te nemen.”

Mobiele wooneenheden
“Het project op de Kantienberg 

zal de huisvestingsproblemen 

de komende jaren niet oplossen. 

Daarom zoeken we ook naar een 

oplossing op korte termijn. In de 

pers is al het woord ‘containerko-

ten’ gevallen, maar wij verkiezen de 

“Ik wil de studenten geen valse hoop geven: voor  
volgend academiejaar is er nog niets extra geregeld.”

Info p 
Marianne Martens
Afdeling Huisvesting
Tel. 09 264 71 08
Marianne.Martens@UGent.be
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kort
p NIEUwE caMpUslIJN
Sinds 5 april is het Gentse lijntraject met drie nieuwe 

buslijnen uitgebreid: lijn 41, lijn 43 en lijn 8. Lijn 41 

brengt reizigers van de Blaarmeersen naar Gent St.-

Pieters en Merelbeke Kwenenbos. Lijn 43 rijdt van 

de Blaarmeersen naar Gent St.-Pieters en heeft als 

eindhalte Melle Caritas vlak bij de faculteit Diergenees-

kunde. Beide bussen rijden om het uur. Lijn 8 heet de 

Campuslijn en gaat van de Blaarmeersen naar Gent 

St.-Pieters, de studentenbuurt en Gent-Zuid en rijdt om 

het half uur. Lijn 8 is speciaal gemaakt op maat van 

studenten en optimaliseert de verbinding tussen kot 

en campus. Sporten of ontspannen aan de Blaarmeer-

sen wordt met de Campuslijn ook makkelijker.

www.delijn.be/elkzijnlijn

p DUBBElE pRIJs paRKINsONlIGa
Op 19 april was het Werelddag Parkinson in het ICC  

in Gent. Het UZ Gent en de UGent zijn sinds jaren ac-

tief in de klinische zorg en het wetenschappelijk onder-

zoek betreffende deze chronische en weinig gekende 

aandoening. 

Ter gelegenheid van de Werelddag hebben twee 

Gentse onderzoekers een wetenschappelijke prijs ont-

vangen, elk ten bedrage van 3 500 euro:

– Dr. Gudrun Nys van de afdeling Neuropsychologie, 

dienst Neurologie die als postdoctoraal onderzoe-

ker een onderzoek verricht naar het verband tus-

sen ruimtelijke aandachtsprocessen en de laterali-

satie van de klinische parkinsonsymptomen.

– Dr. Miet De Letter van het Centrum voor Gehoor-

en Spraakstoornissen, dienst ORL, die recent haar 

doctoraat verdedigde omtrent het effect van me-

dicamenteuze en heelkundige behandeling op de 

spraakstoornissen bij de ziekte van Parkinson.

Beide onderzoekers konden op de Werelddag een uit-

eenzetting geven van hun wetenschappelijk werk. Deze 

wetenschappelijke prijs is een bijzondere erkenning 

voor beide laureaten, maar ook voor de multidiscipli-

naire groep, wat hen verder motiveert om de zorg en 

het onderzoek in deze ziekte verder uit te bouwen.

Prof. Dr. Patrick Santens | supervisor Bewegingsstoornissen  

Tel. 09 332 45 81 | Patrick.Santens@UGent.be

p BODEMEROsIE  
NIET ONOMKEERBaaR

Uit een lopend onderzoek van professor Jan Nyssen 

en doctoraatstudent Amaury Frankl blijkt dat, mits het 

juiste beleid, het proces van bodemerosie niet onom-

keerbaar is. Tot die conclusie kwamen ze tijdens hun 

onderzoek in het noorden van Ethiopië.

Aan de hand van landschapsfoto’s uit 1868, 1975 

en 2008 bekeken de onderzoekers hoe het in die pe-

riodes met de bodem gesteld was. Opvallend daarbij 

was dat hoewel de bevolking tegenwoordig vertienvou-

digd is, er nu merkelijk meer struikgewas en bomen 

groeien dan voorheen. Het absolute dieptepunt situ-

eerde zich rond 1975, toen ook hongersnood het land 

teisterde.

Volgens Nyssen is de heropleving vooral te danken aan 

een beter bodemconserveringsbeleid. Zo bouwt men 

op de hellingen stenen terrassen en houdt men er ook 

het vee zoveel mogelijk weg. Op die manier tracht men 

de erosie, met succes, tegen te gaan.

Prof. Jan Nyssen | vakgroep Geografie  

Tel. 09 264 46 23 | Jan.Nyssen@UGent.be

1868 2008
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Hoe lang ben je al aan 

de universiteit verbonden? 

Mieke Calus: “Ik studeerde in 2001 

af en kon snel in een project stap-

pen. Na anderhalf jaar kwam er 

een plaats voor assistent vrij. Dat 

trok me wel aan omdat ik dan ook 

les kon geven en er meer afwisse-

ling in het werk zou zijn. Het onder-

werp voor mijn doctoraat kon ik zelf 

kiezen.” 

waarover gaat het doctoraat 

precies?

“De overname van een leefbaar fa-

miliaal landbouwbedrijf is een com-

plex proces dat kapitaalsintensief 

is, heel wat administratie met zich 

meebrengt, en een belangrijke in-

vloed heeft op de sociale omgeving. 

Toch zijn er nog steeds jongeren 

die bereid zijn en de vaardigheden 

hebben om het familiaal landbouw-

bedrijf over te nemen. Er moet 

verder gewerkt worden aan een 

positief klimaat zodat zij gestimu-

leerd worden om het familiaal land-

bouwbedrijf verder te zetten. Uit 

het doctoraat kunnen verschillende 

lessen worden getrokken voor zo-

wel landbouwers, de overheid als 

andere betrokken partijen.”

wat zijn de belangrijkste 

conclusies van het doctoraat?

“Op bedrijfsniveau is het belangrijk 

om het familiaal landbouwbedrijf 

als een proces op lange termijn 

te bekijken. Er moet reeds in een 

relatief vroeg stadium van de land-

bouwbedrijfcyclus gekeken worden 

naar de mogelijkheden van bedrijfs-

opvolging. Een grotere openheid 

ten opzichte van vennootschaps-

vormen is nodig aangezien de 

familiale landbouwbedrijven steeds 

kapitaalintensiever worden, de 

Duidelijkheid 
over opvolging 

is cruciaal
Negenproef met Mieke Calus

De overname van een gezond familiaal landbouwbedrijf is niet meer 

vanzelfsprekend. Mieke Calus (30) ging na wat de obstakels zijn. Ze 

hoopt dat gemotiveerde jongeren op die manier meer stimulansen 

krijgen. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto: Caroline Vincart

ugent

Info p 
Dr. Mieke Calus
Vakgroep Landbouweconomie
Tel. 09 264 59 20
Mieke.Calus@UGent.be
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wat waren de top momenten 

van de voorbije jaren?

“Het verdedigen van het doctoraat 

blijft het hoogtepunt. Als onderzoe-

ker word je verondersteld dat je in 

internationale wetenschappelijke 

tijdschriften publiceert. Mijn onder-

zoek heeft echter een heel Vlaam-

se focus, het lukte niet goed om 

daar in het buitenland interesse 

voor te vinden. Dat was vaak een 

domper. Maar op de verdediging 

waren er veel vertegenwoordigers 

uit de landbouwsector. Ook werden 

artikels gepubliceerd, bijvoorbeeld 

gericht aan jonge landbouwers. 

Het is belangrijk dat ze goed op de 

hoogte zijn. Dat er dus veel belang-

stelling uit de landbouwsector zelf 

is, doet me veel plezier, het onder-

zoek is immers voor hen gevoerd.”

Heb je in jouw vakgebied veel 

internationale contacten? 

“Er was veel uitwisseling. Op het 

vlak van onderwijs zijn we interna-

tionaal heel sterk. Het merendeel 

van de studenten aan wie ik les 

gaf, kwam uit het buitenland om 

hier internationale cursussen te 

volgen. Ik werkte ook mee aan zes 

programma’s die over heel Europa 

liepen. Die ervaring hielp me om 

mijn onderzoeksgebied beter te 

situeren en er een kader voor te 

ontwikkelen. Maar voor het concre-

te onderzoek zelf was het minder 

nodig.”

ving dwingt hen om steeds meer 

tijd te besteden aan administra-

tie. Een competitieve Vlaamse 

land- en tuinbouwsector is enkel 

mogelijk als land op een optimale 

manier kan toegewezen worden 

aan innovatieve landbouwers. De 

overheid kan gepensioneerde land-

bouwers stimuleren om hun land 

beschikbaar te stellen voor jonge 

landbouwers, in plaats van te blij-

ven boeren op een niet-optimale 

manier.”

Is doctoreren een zware 

periode? 

“Het viel best mee. Ik vond het een 

leuke periode, weliswaar lag het on-

derzoek twee keer even stil omwille 

van de geboorte van mijn kinderen. 

Van collega’s hoor ik vaak dat ze 

op het einde met stress kampen, 

maar dat speelde me geen parten. 

De timing was goed, ik bleef ge-

spaard van slapeloze nachten.”

waarom koos je voor de 

richting landbouw? Had je nog 

een andere optie voor ogen? 

“Van kindsbeen af groeide ik op in 

de landbouwsector. Ik twijfelde nau-

welijks om bio-ingenieur in de land-

bouw als studierichting te nemen. 

Mijn eerste ambitie was naar het 

buitenland te gaan, maar intussen 

heb ik een gezin. We besloten in 

België te blijven.”

welke ambities koester je nog? 

“Ik ben graag organisatorisch aan 

het werk. Binnen de vakgroep 

ben ik vrij actief. Voor een deel wil 

ik graag onderzoek blijven doen, 

maar ik volg ook graag studenten 

op. Wat ik nu doe, vind ik heel leuk. 

Vraag is of ik het kan blijven doen, 

want mijn mandaat als assistent 

loopt af. De doorgroeimogelijkhe-

den zijn vrij beperkt, het is dus even 

afwachten.”

globalisatie van landbouwproductie 

een grotere prijsvariatie met zich 

meebrengt en het familiaal bedrijf 

een groot risico draagt als natuur-

lijke persoon. De overdracht van 

het familiale bedrijf tussen twee 

generaties moet gezien worden 

als een zakelijke transactie, met 

duidelijke afspraken tussen alle 

betrokken partijen, zodat familiale 

problemen vermeden worden, ze-

ker bij een graduele overname. Op 

beleidsniveau moet de regelgeving 

verder aangepast worden zodat 

rekening gehouden wordt met de 

stijgende kapitaalsbehoefte van 

jonge familiale landbouwbedrijven. 

Deze bedrijven moeten immers 

groeien om te kunnen blijven con-

curreren en leefbaar te blijven.” 

wat kan er met het doctoraat 

gebeuren?

“De huidige maatregelen rond 

bedrijfsovername op landbouw-

bedrijven focussen vooral op het 

ogenblik van de bedrijfsovername 

en de daaropvolgende investe-

ringsperiode. Er dringen zich enke-

le specifieke maatregelen op. De 

overheid zou zich opnieuw moeten 

buigen over de vennootschapsvor-

men binnen de land- en tuinbouw. 

De landbouwvennootschap voldoet 

niet aan de noden van de huidige 

land- en tuinbouw. Wettelijke 

bedrijfsvormen moeten bedrijfslei-

ders helpen om de financiële last 

te dragen, de persoonlijke aan-

sprakelijkheid te verbeteren en de 

overname van kapitaalsintensieve 

bedrijven mogelijk te maken. De 

duidelijkheid van de wettelijke re-

gelgeving rond bedrijfsovername 

en de vennootschapsvormen moet 

verhoogd worden, en dit samen 

met een daling van de administra-

tieve belasting. De belangrijkste 

doelstelling van jonge landbouwers 

is om actief te werken op het 

bedrijf, maar de complexe regelge-

In ieder nummer bekijken we in de Negen-

proef het werk en de toekomstplannen van 

een doctorandus/a.
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waar zowel mens als milieu beter 

van worden”, beklemtoont Gril-

laert. Het congres is daarbij een 

belangrijke katalysator. “Op de eer-

ste dag brachten we zoveel moge-

lijk specifieke problemen in kaart. 

Het debat de dag erna mondde uit 

in een aantal concrete projectsce-

nario’s die tegen 2035 – niet toe-

vallig de einddatum die Nederland 

vooropstelt in zijn uitdoofoperatie 

Zowel in Noord- als Zuid-Europa 

botst de groei van de havens op 

weerstand van de omliggende 

steden, gemeenten en dorpen. Die 

vrezen immers voor lawaai, milieu-

hinder, overlast door de logistieke 

activiteiten,… “Elke haven heeft zijn 

specifieke knelpunten en conflic-

ten”, legt Koenraad Grillaert uit. “In 

het Gentse havengebied bijvoor-

beeld is er een tekort aan trans-

portmogelijkheden om het woon-

werkverkeer op een milieuvrien-

delijk manier te organiseren. De 

Bretoense haven Lorient zoekt dan 

“Met gezond verstand en samenwerking 
buigen we problemen om tot opportuniteiten, 
goed voor mens en milieu.”

Eind april staken wetenschappers en 

havenbeheerders uit alle uithoeken 

van Europa de koppen bij elkaar onder 

het thema “A learning approach for 

developing sustainable ports”. Vrij ver-

taald: “Hoe kunnen we van onze havens 

duurzame gebieden maken waar mi-

lieu en economie op een evenwichtige 

manier bijdragen tot het welzijn van de 

omliggende woonkernen?” Koenraad 

Grillaert is medewerker bij het Instituut 

voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van 

Universiteit Gent en licht het project in 

een notendop toe. 

Auteur: Johan Van Praet | Foto’s: IDM Duurzaam  
leven en werken  

in de havengebieden
Instituut voor Duurzame Mobiliteit 

speelt sleutelrol
weer oplossingen voor conflicten 

die ontstaan door de tegenstrijdige 

belangen van de visserij enerzijds 

en de logistieke en ferry-activiteiten 

anderzijds.”

 “Met een flinke dosis gezond ver-

stand, overleg en samenwerking 

tussen de verschillende actoren 

kunnen we bepaalde problemen 

ombuigen tot opportuniteiten 

In sommige Europese havengebieden worden hybride of elektrische bussen ingezet 
voor cargotransport en woon-werkverkeer: een duurzame oplossing.
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aandrijfsystemen en alternatieve 

brandstoffen (aardgas, biogas, 

waterstof of mengsels) en drukken 

de uitstoot van CO
2
 en fijn stof. En 

waarom zouden we geen elektri-

sche scooters, e-auto’s en -bestel-

wagens ontwikkelen? Daarvoor 

moet je uiteraard ook in een net-

werk van elektrische laadpalen en 

groene brandstofstations voorzien. 

Zo’n station komt er binnenkort 

aan het veer Langerbrugge (Kanaal 

Gent-Terneuzen). Zelfs het veerpont 

zal er kunnen tanken. Want dat is 

de volgende stap: groene corridors 

voor de schepen.” 

CO
2
 en restwarmte aan de tuinbou-

wers zodat die niet langer aardgas 

moeten gebruiken om de kassen te 

verwarmen. Ook voor de waterhuis-

houding en elektriciteitsvoorziening 

wordt maximaal samengewerkt 

met de omliggende industrie. Die 

slimme ‘ruilhandel’ moet leiden tot 

de beperking van de CO
2
-uitstoot, 

een kleinere afhankelijkheid van 

olie, betere bedrijfsresultaten en 

een groeiende werkgelegenheid.”

Voor de honderden nieuwe jobs die 

het Biopark zal creëren, onderzoekt 

IDM momenteel de mogelijkheden 

van duurzaam transport via zoge-

naamde groene corridors. “We 

streven ernaar om hybride e-busjes 

in plaats van vervuilende dieselbus-

sen in te schakelen voor het woon-

werkverkeer. Ze rijden op hybride 

voor de nucleaire centrales – uit-

gevoerd zullen worden. Doel is om 

elkaars best practices uit te wis-

selen en toe te passen in de lokale 

situatie.”

Duurzame en slimme 
pilootprojecten
In onze eigen achtertuin krijgt een 

van die pilootprojecten momen-

teel al vorm. Wat startte als een 

project om langs de Kanaalzone 

bij Terneuzen 250 hectaren glas-

tuinbouwgebied te ontwikkelen, 

groeide uit tot een heus Biopark 

dat bestaande en nieuwe agro- en 

industriële bedrijven met elkaar 

vervlecht in een slim win-wineven-

wicht. Grillaert geeft een voorbeeld 

van zo’n geïntegreerde koppeling: 

“Kunstmestproducent Yara en 

alcoholproducent Nedalco leveren Instituut voor  
Duurzame Mobiliteit

Het IDM fungeert al sinds zijn oprichting 

in 1999 als kenniscentrum en -netwerk dat 

verbeten ijvert voor meer duurzaamheid in 

de meest uiteenlopende terreinen van onze 

maatschappij. Het instituut wordt voorge-

zeten door prof. dr. Georges Allaert en is de 

overkoepelende organisatie die de expertise 

en knowhow bundelt uit drie vakgroepen van 

de faculteit Ingenieurswetenschappen:

– de vakgroep ‘Civiele Techniek’, onderzoeks-

groep ‘Mobiliteit & Ruimtelijke Planning’ 

o.l.v. prof. dr. Georges Allaert;

– de vakgroep ‘Elektrische Energie, Systemen 

en Automatisering’ o.l.v. prof. dr. ir. Alex 

Van den Bossche;

– de vakgroep ‘Mechanica van Stroming, 

Warmte en Verbranding’ o.l.v. prof. dr. ir. 

Roger Sierens.

Info p 
Instituut voor Duurzame Mobiliteit
Vrijdagsmarkt 10/301
9000 Gent
Tel. 09 331 32 51
Fax 09 264 32 69
www.firw.UGent.be/idm/

De kaart toont de actieradius van het kleinmazig vervoer binnen de provinciedriehoek antwerpen/Zeeland/Oost-Vlaanderen:  
de blauwe lijn voor elektrische fietsen en scooters, de roze voor hybride of elektrische bussen. De eerste tests starten in mei 2009.

Varen op waterstof.  
Het kan.
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“Als je geld hebt, 
is het niet zo moeilijk 

besturen”
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Vlaanderen zich wat wil afzetten 

tegen de tumultueuze federale 

regering. Bovendien verhindert de 

grote coalitie en zwijgcultuur een 

passioneel debat.” 

wat verwacht u op 7 juni?

“Momenteel zijn de partijen zich 

aan het profileren. Er groeit een 

soort relatieve verstandhouding 

tussen CD&V en Open VLD. Ze vin-

den elkaar, maar anderzijds zijn het 

ook elkaars grootste concurrenten: 

zij strijden om het marktleider-

schap, en dus om het minister-pre-

sidentschap. Zij zullen beslissen of 

ze de regering zullen aanvullen met 

rechts (Lijst Dedecker en/of N-VA) 

of met links (sp.a). Groen! haalt wel 

de kiesdrempel, maar zal wellicht 

te klein zijn om een meerderheid 

te depanneren. Elke verkiezing 

zorgt voor een verrassing, maar 

ik denk dat de kans op een klas-

sieke tripartite het grootst is. Deze 

traditionele coalitie met liberalen, 

socialisten en christendemocraten 

zal iedereen goed uitkomen bij de 

verdere hervormingen. Ga maar 

eens rond de tafel zitten met N-VA 

en LDD om een staatshervorming 

te bespreken. Dat wordt moeilijk. 

De sp.a zit wel niet in de federale 

regering, maar ik zie ze, behalve 

bij een heel dramatische afstraf-

fing op 7 juni, nog toetreden tot de 

federale regering. De socialisten 

hebben na de oplawaai van 2007 

besloten om federaal in de op-

positie te zitten. Maar ze hebben 

gevoeld dat ze best mee besturen 

om relevant te zijn.”

Hoe kijkt u terug op de regeer-

periode van de Vlaamse 

regering? 

“Ondanks het komen en gaan van 

verschillende ministers was de 

Vlaamse regering een stabiele 

regering. Die regeringswissels 

hebben niet geleid tot een daling 

van de bestuurscapaciteit. Dat 

komt onder andere omdat het een 

rijke regering was. Zo is het begro-

tingsdeficit weggewerkt en heeft 

Vlaanderen meer gespaard dan 

het eigenlijk moest. Moeilijke beslis-

singen werden vermeden omdat 

iedereen wat uit de kassa kon krij-

gen. Zo is het natuurlijk makkelijker 

regeren dan wanneer men krap 

bij kas zit. De komende vijf jaar zal 

het moeilijker worden omdat alle 

overheden, ook de Vlaamse, zullen 

moeten besparen.”

waarom horen we zo weinig 

van de Vlaamse regering?

“De Vlaamse regering kwam 

minder in de aandacht omdat we 

geboeid waren door de miserie op 

federaal niveau. Nochtans is het 

Vlaamse niveau belangrijk maar 

het is moeilijker om daar grote poli-

tieke debatten te voeren. Wat is de 

inzet van deze Vlaamse verkiezin-

gen? Staatshervorming, economie, 

de zorgsector, mobiliteit, milieu, 

onderwijs, arbeidsmarkt? En hoe 

verdelen de verschillende partijen 

zich daar fundamenteel over? Het 

antwoord is niet snel en eenduidig 

te geven. Er is niet altijd voldoende 

animo op het Vlaamse niveau. 

De Vlaamse overheid debatteert 

dikwijls over technische dossiers. 

Denk maar aan het gronden- en 

pandendecreet, het verdwijnen 

van ASO en TSO of het riolerings-

decreet. Dat zijn belangrijke zaken 

maar je merkt daar de grote ideo-

logische verdeling tussen de par-

tijen niet in. Het maakt weinig los 

bij de burgers. De debatcultuur is 

ook anders op het Vlaamse niveau. 

Er heerst een doelgerichte cultuur 

om zaken op te lossen. Niet te 

veel praten, maar doen, waarmee 

“Hoe kan de kiezer het onderscheid nog maken tussen 
Vlaams en federaal als de ministers zelf van het ene 
niveau naar het andere lopen?”

Op 7 juni kiezen we een nieuw Vlaams parlement in 

een land met te veel verkiezingen, met te veel partijen 

en met een afschuwelijk kiessysteem. “Als alles is 

vastgelopen is een volledige herstart soms de beste 

oplossing. Control + Alt + Delete. 7 juni was dan ook  

de uitgelezen kans op samenvallende verkiezingen.”  

Als politiek analist wachten professor Carl Devos  

drukke tijden. 

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto’s: Toon Coussement

Info p 
Prof. Carl Devos
Vakgroep Politieke Wetenschappen
Tel. 09 264 68 73
Carl.Devos@UGent.be
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Wat er gebeurt op het ene niveau 

heeft sterke repercussies op het 

andere. Een goede verstandhou-

ding is essentieel. Daarmee zeg 

ik niet dat overal symmetrische 

coalities nodig zijn, maar aan rege-

ringen die elkaar tegenwerken heb-

ben we ook niets.” 

was 7 juni dan geen ideale  

gelegenheid om tot overeen-

stemming te komen en te 

gaan voor samenvallende 

verkiezingen?
“Gescheiden verkiezingen zijn zo-

wat de regel in federale landen. 

Deze zijn noodzakelijk om politici 

op hun verantwoordingsplicht te 

wijzen. Valt alles samen, dan zal 

de kiezer moeilijk een onderscheid 

maken tussen Vlaams en federaal. 

Tot daar het officiële pleidooi voor 

gescheiden verkiezingen want in 

België pleit ik voor samenvallende 

verkiezingen. De eerste minister 

verklaarde dat zijn regering vanaf 

half april tot en met 7 juni niets zal 

beslissen. Een krachtiger pleidooi 

voor samenvallende verkiezingen 

kan je niet hebben. In dit land be-

staan er ook geen federale partijen 

zoals bijvoorbeeld in Duitsland. 

Elke partij is per definitie een regi-

onale partij. Er bestaat dus geen 

conflictreducerend mechanisme 

dat in andere landen wel bestaat: 

een overkoepelende federale partij 

die harde eisen van één of enkele 

regionale afdelingen kan temperen. 

Hierdoor komen alle partijen alleen 

maar op in één regio. Een federale 

minister van Financiën kan ik niet 

beoordelen omdat hij in een ander 

landsgedeelte opkomt. Nochtans 

wordt die man betaald met ons 

belastingsgeld. Daarom vind ik ons 

LDD. Forza Flandria wordt gehin-

derd door inhoudelijke verdeeldheid 

en grote ego’s. Men ziet nu ook dat 

het cordon sanitaire echt blijkt te 

werken. Het Vlaams Belang begint 

af te kalven en grijpt terug naar de 

oude bokshandschoenboodschap 

van het etnische verhaal. Een score 

zoals vijf jaar geleden (+8,36%) 

mogen ze vergeten.” 

Maar wat als de kiezer 

overtuigend ‘rechts’ stemt? 

Moet dat signaal niet gevolgd 

worden?

“Dat is één mogelijke interpretatie 

van democratie. Maar eigenlijk 

moet je een ‘werkbare’ meerder-

heid hebben van 50+1. En het 

begrip ‘werkbaar’ is hierbij heel 

belangrijk. Is een democratie ge-

baat bij een meerderheid met en-

kel partijen die gewonnen hebben, 

maar onderling niet samenklitten? 

Waar er geen gemeenschappelijk 

project is? Zelfs partijen die ver-

liezen, maar die bijdragen tot een 

meerderheid en bestuurservaring 

hebben, kunnen meestappen in de 

regering. Ook dat is democratie. 

Vergeet niet dat in ons land de 

federale en regionale regeringen 

sterk met elkaar verbonden zijn. 

Een peiling van la libre 

Belgique van enkele weken 

geleden plaatst lDD naast 

Open VlD. 

“Dat klopt, maar daar heb ik mijn 

twijfels bij. Niet enkel omdat die 

peilingen onbetrouwbaar zijn. De 

kiezer is minder trouw en dus 

onvoorspelbaar. LDD is een jonge 

partij en ik vraag me openlijk af of 

die partij ook bestuurscapaciteiten 

heeft. Kan zij een kabinet leiden of 

een ministerpost dragen? In denk-

tank Cassandra zitten knappe kop-

pen, maar zijn al die mensen bereid 

om in kabinetten te stappen? Gaan 

zij met hun harde slogans overeind 

blijven in een politiek van compro-

missen sluiten? LDD liet de voor-

bije weken teveel interne discussie 

zien. Wat houdt al die LDD’ers 

samen, een gemeenschappelijk 

project of uitzicht op een postje?”

Bestaat er nog een kans op 

een Forza Flandria?

“Een Forza Flandria zou goed zijn 

omdat er nu te veel politieke partij-

en zijn. We hebben nu al minstens 

drie partijen nodig om een rege-

ring te vormen. Dat zijn er zes op 

federaal niveau. Dat weegt op de 

bestuursmogelijkheden. Een Forza 

Flandria is echter niet voor mor-

gen. Momenteel doen N-VA en LDD 

het afzonderlijk vrij goed. Maar 

vooral, vind maar eens een akkoord 

tussen Vlaams Belang, N-VA en 

“soms is een warme doorstart de beste 
oplossing. alles afsluiten en via ctrl+alt+delete 
opnieuw beginnen.”
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Heeft u zelf een politieke 

carrière overwogen?

“Wat drijft iemand om in de poli-

tiek te gaan? Macht, ijdelheid, de 

wil om iets te veranderen, ver-

ontwaardiging, goesting? Ik mis 

sommige eigenschappen. Zo moet 

je vrij gezagstrouw zijn aan de par-

tijtop, kan je niet altijd intellectueel 

eerlijk zijn. Daar heb ik het moeilijk 

mee. Ik ben nu 39 jaar en zeg niet 

dat ik nooit in de politiek zal gaan. 

Wel zullen een heleboel voorwaar-

den vervuld moeten zijn voordat ik 

die stap zet. Ik heb trouwens nog 

nooit een verzoek van een partij 

gekregen om op een lijst te staan. 

Ik maak me geen zorgen, want de 

redenen die ze daarvoor hebben 

zijn voor mij de juiste redenen.”

worden. Om B-H-V op te lossen zal 

de uitbreiding van Brussel er nooit 

komen. Wel iets in de zin van een 

inschrijvingsrecht voor de Fransta-

ligen in Brussel. Er zullen bevoegd-

heden geregionaliseerd worden, 

maar zoveel zal het niet zijn. Je 

voelt de embryo’s komen om tot 

een oplossing te komen. De politici 

weten ongeveer waar ze zullen lan-

den, maar de modaliteiten worden 

nog lastig. Die krijg je niet verkocht 

voor 7 juni. Ik ben zeer benieuwd 

naar de uitslag. Je ziet een aantal 

tendensen: sp.a en Vlaams Belang 

negatief, LDD boven de 10%, winst 

voor N-VA. Wie wordt de grootste, 

Open VLD of CD&V? Als ze allebei 

even groot zijn is dat slecht nieuws 

voor de stabiliteit van de regering. 

Er moet een duidelijke leidende par-

tij zijn, zo leerde ons Verhofstadt II.”

kiessysteem afschuwelijk. Maar dat 

is nog niet alles. In België is het de 

normaalste zaak dat een federaal 

politicus opeens lijsttrekker wordt 

bij de Vlaamse verkiezingen. Politici 

rennen van het ene niveau naar het 

andere. Sommigen laten in het mid-

den welke zetel ze opnemen. Zoiets 

zou bij wet onmogelijk gemaakt 

moeten worden: wie een zetel haalt 

verliest van rechtswege zijn vorige, 

wie minister wordt op een ander 

niveau verliest zijn parlementsze-

tel. Maar dat willen politici niet, ze 

willen de handen vrij houden om 

hun carrière uit te stippelen. Hoe 

kan de kiezer het onderscheid nog 

maken tussen Vlaams en federaal 

als de ministers zelf van het ene 

niveau naar het andere lopen? Met 

overal dezelfde partijen en dezelfde 

discussies? Daarom wordt de uit-

slag op 7 juni ook een opiniepeiling 

over het federale beleid. Die dag 

was vooral de uitgelezen kans voor 

samenvallende verkiezingen. Soms 

moet je de computer herstarten 

als hij is vastgelopen: control, 

alt, delete. En meestal blijkt na 

de warme doorstart de zaak wel 

weer te werken. Maar men wilde 

geen samenvallende verkiezingen 

omdat iedereen schrik heeft voor 

de kiezer. De federale miserie is te 

groot.”

Is het communautaire luik 

een thema op 7 juni?

“Jazeker. De staatshervorming 

komt niet meer op de agenda van 

de federale regering, maar zal ook 

na 7 juni door de gemeenschaps-

dialoog georganiseerd worden. Dat 

is een belangrijk historisch feit. De 

Vlaamse partijen zullen dus een 

standpunt moeten innemen. Zal 

Peeters doen zoals Leterme: zeg-

gen dat hij B-H-V zal splitsen in vijf 

minuten, zonder compensaties? 

Als hij slim is niet. Er zullen aan 

beide kanten toegevingen gedaan 

Prof. Arend Lijphart 
ontvangt eredoctoraat  
van Universiteit Gent

In de faculteit Politieke en Sociale Weten-

schappen heeft em. Prof. Arend Lijphart (Uni-

versity of California, VS) op 6 mei 2009 een 

eredoctoraat ontvangen. Arend Lijphart heeft 

een baanbrekende bijdrage geleverd tot de 

studie van politieke systemen en de werking 

van de democratie. Hij kan zonder twijfel ge-

zien worden als initiator van een heuse internationale onderzoekstraditie. Professor 

Lijphart heeft ook verschillende termen gelanceerd die vandaag tot het traditioneel 

jargon van de politieke wetenschappen behoren.

“Het is een hele eer om een eredoctoraat van een befaamde Belgische universiteit 

te mogen ontvangen “, aldus professor Lijphart. “Ik beschouw het als een erkenning 

van de waarde van mijn analyses van de Belgische politieke stelsels in vergelijkend 

perspectief. In Democracy in Plural Societies (1977) en Patterns of Democracy (1999) 

staat het Belgische politieke systeem centraal. In beide werken contrasteer ik het 

meerderheidssysteem met respectievelijk de pacificatiedemocratie en de consen-

susdemocratie. De duidelijkste voorbeelden van consensusdemocratie zijn België 

en Zwitserland. Met wat ik over België heb geschreven, heb ik blijkbaar de plank niet 

al te veel misgeslagen. Mijn analyses zijn ook voor Belgische politicologen waarde-

vol gebleken. Dit verheugt me zeer!”
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iedereen min of meer gelijk”, aldus 

Patric Van Oostveldt. 

De opleiding zal op drie pijlers be-

rusten: ruimtevaartbeleid, -recht en 

-management; ruimtevaartweten-

schap en ruimtevaarttechnologie. 

Onder de noemer van de eerste 

pijler leert een student o.a. hoe een 

Europees ruimtevaartprogramma 

tot stand komt en uitgevoerd 

wordt. Wie zijn de internationale 

spelers in de Europese ruimte-

vaartsector?

De pijler rond ruimtevaartweten-

schap dekt alles wat ruimte-explo-

ratie betreft, van fundamenteel tot 

toegepast onderzoek.

Tot slot leren de studenten over 

ruimtevaarttechnologie: “We 

beantwoorden vragen zoals: hoe 

werken raketten, en hoe kunnen 

we hun baan berekenen?”, vertelt 

Van Oostveldt.

Tijdens het tweede semester kan 

een student tot enkele keuzemodu-

faculteit Bio-ingenieurswetenschap-

pen, en prof. dr. Herwig Dejonghe, 

decaan van de faculteit Weten-

schappen.

Verbreden en verdiepen
“Met onze opleiding willen wij de 

Vlaamse industriëlen een brede, 

flexibele reserve aanbieden, niet 

van expliciet technologische we-

tenschappers maar van hoger op-

geleiden allerhande die een bedrijf 

kunnen adviseren over hoe de com-

plexe ruimtevaartindustrie in elkaar 

steekt”, legt Herwig Dejonghe uit.

Bijzonder is dat iedere hoger opge-

leide met een masterdiploma de 

opleiding zal kunnen volgen. De eni-

ge vereiste is een grote interesse 

in ruimtevaart.

“Tijdens het eerste semester zul-

len wij de specialiteit van onze 

studenten verbreden naar zaken 

die ze nog niet kennen. Op die ma-

nier schakelen we de kennis van 

De komende decennia gaan 

40 000 werknemers in de Euro-

pese sector van ruimtevaart en 

ruimteonderzoek met pensioen. 

Die sector is breed en bestaat voor 

slechts 5% uit direct herkenbare 

activiteiten zoals satellieten ont-

werpen en bouwen. Het aandeel 

bedrijven dat direct of indirect in-

frastructuur in de ruimte gebruikt, 

is 20 keer groter, aldus de Euro-

pean Space Agency (ESA).

Aangezien België in verhouding tot 

zijn BNP een belangrijke speler is in 

de Europese ruimtevaartindustrie, 

komen ook hier vacatures vrij voor 

een nieuwe generatie van ruimte-

vaartdeskundigen. 

De UGent en K.U.Leuven willen die 

samen klaarstomen, met hun een-

jarige ‘Master-na-master of Space 

Studies’. In Gent zijn de drijvende 

krachten prof. dr. Patric Van Oost-

veldt, voorzitter van de vakgroep 

Moleculaire Biotechnologie van de 

Frank De winne © Esa/Nasa

Ruimtevaartexpert: 
een job met toekomst

Eind mei vertrekt Gentenaar Frank 

De Winne voor een halfjaar naar het 

International Space Station (ISS). Hebt 

u al een masterdiploma op zak én wilt 

u ook aan de slag in de ruimtevaartin-

dustrie? Dan kunt u vanaf volgend aca-

demiejaar aan de UGent en K.U.Leuven 

een ‘Master-na-master of Space Stu-

dies’ volgen.

Auteur: Tom Dejonghe
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Die internationale organisatie 

hoeft trouwens niet louter een tra-

ditionele speler als ESA of NASA 

te zijn. Landen zoals China, Japan, 

Brazilië of India zijn ook actief in de 

ruimtevaart en zullen de komende 

jaren geschoold personeel nodig 

hebben. “Die mensen kunnen wij 

ook afleveren”, aldus Van Oost-

veldt. 

Als de opleiding een succes wordt, 

zal ze volgens Herwig Dejonghe 

uitbreiden. Veel aspecten zijn nog 

enigszins onderbelicht. Andere 

faculteiten kunnen die dieper uit-

werken. “Naar mijn gevoel hebben 

we nog niet genoeg uit de Gentse 

expertise geput.”

Veel interesse
Dé vraag is hoe groot de instroom 

van studenten zal zijn. “Eén ding 

is zeker: de interesse is groot, en 

komt uit diverse hoeken”, getuigt 

Patric Van Oostveldt. Een hinder-

paal kan het inschrijvingsgeld van 

5 600 euro zijn.

Opvallend is dat de opleiding volle-

dig in het Engels wordt gedoceerd. 

“Als iemand in een internationale 

ruimtevaartorganisatie aan de slag 

zal gaan, heeft het geen zin om een 

Nederlandstalige opleiding te ge-

ven”, aldus Van Oostveldt.

les toegelaten worden, afhankelijk 

van zijn vooropleiding en motivatie. 

Zo zal het vakgebied van afgestu-

deerden Ingenieurswetenschappen 

verdiept worden met enkele inge-

nieursvakken die zich toespitsen op 

de ruimtevaart.

Veelzijdige afgestudeerden
Door de brede instroom van 

masters allerhande zal ook de uit-

stroom aan afgestudeerden zeer 

breed zijn, en daardoor veelzijdig 

inzetbaar. Eerst kunnen ze voor 

een bedrijf als manager bij het  

European Space Agency (ESA) 

meedingen naar een contract voor 

de bouw van een component van 

een satelliet. Dat is geen sinecure.

Een nieuw internationaal ruimte-

vaartproject wordt goedgekeurd 

door de ministers van de landen 

die ESA financieren. Daarna deelt 

ESA het project op in deelprojec-

ten. “Bijvoorbeeld de bouw van een 

raket, van een satelliet en de on-

derdelen ervan, of van instrumen-

ten. De deelprojecten worden aan 

de verschillende landen toebedeeld. 

De lokale ruimtevaartbedrijven 

daaruit kunnen zich dan kandidaat 

stellen voor de uitvoering ervan”, 

legt Van Oostveldt uit.

Als een bedrijf aan de slag kan 

voor ESA zal een ‘master in space 

studies’ de functie van bijvoorbeeld 

een ingenieur kunnen vervullen. Als 

een nieuwe ESA-ministerraad op til 

staat, kan hij aan de slag als poli-

tiek lobbyist.

Ruimtebotsing
Op 10 februari 2009 botsten twee satellieten tegen elkaar boven Siberië. Ze spatten 

uiteen in 600 nieuwe brokken ruimteschroot. “Die komen in een baan rond de aarde 

terecht, op 700 à 800 kilometer hoog, waar ze satellieten of het ISS dreigen te bescha-

digen. Met alle gevolgen van dien.” legt Patric Van Oostveldt uit met een artikel uit 

het blad Nature. 

Niet alleen wordt het probleem van ruimteschroot steeds groter. Ook weet men 

slechts gedeeltelijk welke banen het volgt. “Stel dat er iets van een satelliet valt, en 

we weten het niet. Het brokstuk zal een licht afwijkende baan volgen, en na enkele 

omwentelingen rond de aarde spoorloos zijn”, vult Herwig Dejonghe aan. Als het dan 

tegen een satelliet botst, rijst de onbeantwoordbare vraag wie aansprakelijk is.

“Volgens mij is er maar één oplossing: bijkomende eisen stellen aan satellieten. Ze mo-

gen niets meer verliezen en als ze toch iets loslaten, moet dit gecontroleerd gebeuren. 

Aan het afval dat nu rond de aarde baant, valt niets meer te doen”, besluit Dejonghe.

International space station (Iss) © Esa/Nasa, 2009 

© Esa

Ruimteschroot  
(animatie, grootte van  
ruimteschroot overdreven  
in vergelijking met aarde).
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haalbaar… Toch nemen kmo’s een 

heel belangrijke plaats in. Het ver-

beteren van de organisatie is een 

hele uitdaging, maar tegelijk ook 

een must. Kmo’s kunnen uitgroeien 

tot middelgrote en grotere bedrij-

ven, op dit vlak loopt Vlaanderen 

structureel achter.”

wat zijn de knelpunten? 

“Heel wat bedrijven, of ze nu klein 

of groot zijn, hebben problemen 

om kosteneffectief te werken. De 

globalisering leidde ertoe dat de 

waarom focust u op kmo’s?

Professor Hendrik Van Landeg-

hem: “Kmo’s zijn een moeilijke doel-

groep. Er zijn wel tal van beroepsor-

ganisaties die aan de kar trekken, 

vaak met weinig resultaat. Kmo’s 

zijn moeilijk te vatten, ze zijn in heel 

diverse sectoren aan de slag en er 

wordt bijzonder hard gewerkt. Veel 

tijd blijft er niet over. Netwerken 

is zeldzaam, het aanwerven van 

hooggekwalificeerd personeel is 

vaak onmogelijk, personeel elders 

opleidingen laten volgen is niet 

UGent wil 
kmo’s 

ondersteunen

De Gentse universiteit vertegenwoor-

digt Vlaanderen in het ERIP-project  

(European Regions for Innovative  

Productivity), een Interreg North Sea 

regio project. Dat wil in de productie-

organisatie van kmo’s verbeteringen 

realiseren. Het basisprincipe is Lean 

Manufacturing, een model dat Toyota 

al zeventig jaar met succes toepast. 

Het geheim is dat alle werknemers 

moeten bijdragen aan het efficiënter 

maken van hun werkprocessen.  

Logisch maar niet evident.

Auteur: Hilde Pauwels | Foto’s: Toon Coussement
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betrouwbaarder konden leveren. 

Dit leidde er onder andere toe dat 

ze 30 procent meer bestellingen 

konden binnenhalen. Een ander 

bedrijf kon op twee jaar tijd de in-

terne voorraad afbouwen, zonder 

verlies aan productiviteit. Dit leverde 

een bedrag op van meer dan twee 

miljoen euro op, waarmee ze hun 

schulden konden afbouwen en hun 

toekomst veilig stellen. Dat is het 

mooie van het Lean-verhaal. De 

ingrepen zijn heel eenvoudig, zeer 

concreet en op ervaring gebaseerd. 

Als je ze invoert, dan werken ze.”

waarom is zoiets dan niet 

vanzelfsprekend? 

“Het inschakelen van alle medewer-

kers en hen verantwoordelijkheid 

geven, hen ‘empoweren’, zien veel 

managers niet goed zitten, er be-

staat weerstand tegen. Het vergt 

een meetbare versterking van het 

industriële weefsel in de regio, met 

een netto positief effect van duizen-

den arbeidsplaatsen. 

wat zijn de uitgangspunten 

van lean?

“Het is een uitgebreide methode. 

De kern is dat de bedrijfsproces-

sen nog gigantische verbeterings-

mogelijkheden hebben. De manier 

om die op te sporen en te wijzigen, 

werkt alleen maar als iedereen die 

erbij betrokken is, verantwoordelijk 

is voor de verbetering. Het gaat 

dus om meer dan de inbreng van 

louter ingenieurs. Het basisprin-

cipe is ‘improving the job is part 

of the job’. Niet vanzelfsprekend, 

want weinig bedrijven zetten in 

hun functiebeschrijvingen dat de 

werknemers ook moeten bijdra-

gen aan het efficiënter maken 

van hun werkprocessen. De door-

looptijd om op een vraag van de 

klant te reageren, moet drastisch 

korter worden, op die manier 

kan een bedrijf in Vlaanderen de 

buitenlandse concurrenten uit de 

lagelonenlanden te snel af zijn. 

Toyota was hierin een pionier, het 

bedrijf verfijnde het model gedu-

rende 70 jaar. Het bedrijf is in zijn 

sector de grootste én toonaange-

vend, uit onderzoek bleek dat aan 

de methode te liggen.”

U coördineert het lean Forum, 

wat zijn de resultaten?

“Het gaat om een forum waar 

veertig bedrijven samenkomen. 

Sommige bedrijven konden hun 

doorlooptijd van zes weken naar vijf 

dagen reduceren, waardoor ze veel 

relatieve bescherming in de eigen 

markt verdween. Bedrijven zoeken 

nu naar een manier om intern 

sneller te werken, meer op maat 

van de klant. Ze willen snufjes en 

keuzemogelijkheden aanbieden, 

maar dat maakt het geheel com-

plexer. Het is bijvoorbeeld nodig om 

de productieprocessen meer te 

fragmenteren. Het aansturen van 

de operationele activiteit van een 

bedrijf wordt zeer complex. Gezond 

boerenverstand en een goed aan-

voelen volstaan niet meer om het 

bedrijf in goede banen te leiden. 

Net daar ligt het spanningsveld. 

Er zijn relatief weinig bedrijven die 

over voldoende kennis beschikken, 

zeker in kmo’s is dat een pro-

bleem.”

wat is de achterliggende 

filosofie van het project?

“In het noordoosten van Groot-

Brittannië, in de streek rond New-

castle, werd enkele jaren geleden 

een innovatief regionaal ontwik-

kelingsmodel gestart: de North 

East Productivity Alliance (NEPA). 

Er was veel werkloosheid in de 

regio. De overheid sloot een part-

nerschap met Nissan, dat in de 

regio een autoassemblagebedrijf 

heeft dat het meest productieve is 

in Europa. Nissan stelde mensen 

vrij om kmo’s te trainen om op 

een meer structurele manier tot 

betere productiviteit te komen. 

De kmo’s konden zo opleidingen 

volgen die Nissan-medewerkers 

zelf ook kregen. De methodologie 

is gebaseerd op het Lean-principe, 

momenteel een van de meest 

gekende verbeteringstechnieken 

in het bedrijfsleven. Ze wordt 

intussen ook in ziekenhuizen en 

administraties toegepast. Deze 

samenwerkingsvorm leidde tot 

“De globalisering leidde ertoe dat de relatieve 
bescherming in de eigen markt verdween.”

Info p 
Prof. dr. ir. Hendrik Van Landeghem
Vakgroep Technische Bedrijfsvoering
Tel. 09 264 55 01
Hendrik.VanLandeghem@UGent.be
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Zelf willen we nu zes kmo’s selec-

teren die een pilootfunctie zullen 

hebben. Het liefst zijn dat kmo’s die 

al een start hebben genomen en 

die voldoende gemotiveerd zijn om 

het hele traject te doorlopen. Alle 

sectoren kunnen we niet opnemen, 

wel streven we naar diversiteit. 

Uiteraard zullen we nauw samen-

werken met sectororganisaties en 

instellingen die een kmo-werking 

hebben. De Vlaamse regering heeft 

ons trouwens bijkomende financi-

een hele omschakeling in het denk-

proces. Ook speelt een combinatie 

van verkeerde veronderstellingen. 

Bedrijven denken nog vaak dat een 

machine niet groot en snel genoeg 

kan zijn. Maar als de markt geen 

grote aantallen uniforme produc-

ten wil, dan is een dergelijke ma-

chine niet meer aangepast.”

Hoe pakt u het concreet aan?

“Het project loopt tot 2011, we 

hopen op heel concrete resultaten. 

Meer slagkracht voor bedrijven
Het vakdomein Technische Bedrijfsvoering is een ingenieursdiscipline die zich toelegt 

op de operationele organisatie van bedrijven en instellingen als banken of ziekenhui-

zen. “Het gaat vooral om de manier waarop je productieprocessen organiseert, niet 

zozeer de technische processen, wel hoe het systeem als geheel functioneert. Er zijn 

beheersaspecten, maar eveneens technologische aspecten, en men steunt uitgebreid 

op wiskundige modellen. We proberen systemen te bedenken die naar een snellere en 

meer efficiënte doorstroming kunnen leiden”, zegt Hendrik Van Landeghem.

ele steun toegezegd om het project 

ook buiten de Noordzee-regio te 

verspreiden. In Vlaanderen werken 

we alleen in Oost- en West-Vlaan-

deren. In het project zijn er drie 

academische partners. Naast de 

UGent is er de Rijksuniversiteit Gro-

ningen in Nederland en Newcastle 

University Business School uit 

Groot-Brittannië. Verder zijn er het 

onderzoeksinstituut Sintef uit Noor-

wegen, en Swerea IVF uit Zweden. 

Daarnaast zijn er nog een aantal 

andere partners uit Duitsland en 

Nederland. Het gaat dus niet alleen 

om wetenschappers, maar ook om 

regionale ontwikkelingsmaatschap-

pijen, zoals de NOM (NL) en One 

NorthEast (UK), de coördinator van 

het ERIP project.”
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legen leveranciers te laten komen. 

Momenteel is het onduidelijk wat 

nu de beste optie is. Daarom heb-

ben we een doctoraatsonderzoek 

opgestart. We kregen hiervoor 

een 3-jarige beurs van het ICM, er 

is een jaar studie in het buitenland 

aan verbonden. De onderzoeks-

vraag is wat de beste manier is om 

onderdelen van de leverancier naar 

de lijn te brengen.”

Heeft de industrie in Vlaande-

ren sowieso nog een toekomst?

“Je kunt geen diensteneconomie 

laten draaien zonder productie. 

De toegevoegde waarde is in de 

industrie heel hoog, zeker als je er 

rekening mee houdt dat veel bedrij-

ven sterk exporteren en de toege-

voegde waarde eigenlijk door het 

buitenland wordt betaald. Mocht 

dat niet het geval zijn, dan krijg je 

een omgekeerd verhaal. Dan moe-

ten we allemaal diensten verlenen 

aan het buitenland, maar zoiets is 

heel moeilijk. Zwitserland lukt het 

wel, met onder meer het systeem 

van banken en hun dienstverlening 

naar intergouvernementele orga-

nisaties. Voor Vlaanderen is zoiets 

niet echt haalbaar. We hebben dus 

industrie nodig, weliswaar moet die 

op onze sterke aspecten steunen, 

zoals het onderwijs en de technolo-

gische kennis.”

vragen. Die vormen een uitdaging. 

De bedrijven stelden vast dat er 

voor elke operator die aan een 

wagen waarde toevoegt, ook een 

persoon in de bevoorrading actief 

is. Denk bijvoorbeeld aan het aan-

vullen van de lijnen met onderdelen. 

Een lange tijd was dit een blinde 

vlek. Daar wil men nu de efficiënte 

verhogen. Dit stelt bedrijven voor 

een aantal fundamentele vragen 

waarop momenteel nog geen pas-

klaar antwoord te geven is. Hier 

kunnen wij nieuw onderzoek voeren 

en voorstellen doen.”

De automobielbedrijven 

stootten zelf veel taken af naar 

toeleveranciers. Komen ze op 

hun stappen terug? 

“Bedrijven aarzelen momenteel of 

ze niet beter bepaalde taken terug 

zouden insourcen of alleszins dich-

terbij het bedrijf brengen. Er lopen 

enkele testcases, elk bedrijf denkt 

hierover na. Neem Volvo Trucks 

waar de aankleding van cabines 

op het bedrijf zelf gebeurt. Zo zijn 

er nog voorbeelden. Maar ook het 

omgekeerde gebeurt, andere be-

drijven denken er eerder aan om 

hun toeleveranciers beter te clus-

teren, weer anderen bouwen extra 

magazijnen dichtbij hun fabriek, 

om toe te laten de aanvoer van de 

onderdelen juist van verder afge-

welke rol kan een universiteit 

spelen als bedrijfssectoren het 

lastig hebben? 

Hendrik Van Landeghem: “Een aan-

tal jaar geleden waren we vooral 

actief in de textielsector. Er liep 

onder meer een Europees project 

met zeven partners waarbij we de 

logistieke distributieketens en sa-

menwerkingsvormen van bedrijven 

nagingen. De achterliggende vraag 

was of je zoiets nog kunt waarma-

ken in Europa, gezien de concur-

rentie van de lagelonenlanden. De 

afgelopen jaren groeide de vak-

groep Industrial Management uit 

tot een kenniscentrum voor de au-

tomobielsector, gesteund door de 

associatie-onderzoeksgroep ‘Pro-

ductielogistiek’ met de Hogeschool 

West-Vlaanderen. We werken 

daarin nauw samen met Flanders 

Drive, het Vlaams innovatieplat-

form voor de voertuigindustrie.”

De automobielsector staat 

enorm onder druk, hoe merk 

je dat in de fabrieken zelf?

“Het is schrijnend. In sommige 

fabrieken wordt maar enkele da-

gen per week geproduceerd. Ons 

actieterrein zijn vooral de strate-

gische innovatieopties, dat is iets 

minder crisisgevoelig. Als de markt 

weer aantrekt, hopen we dat onze 

aanpak ertoe leidt dat de bedrijven 

slagkrachtiger voor de dag komen. 

Bedrijven doen momenteel alles 

wat mogelijk is om te overleven. In 

het terrein waarin wij actief zijn, de 

beheerssystemen, rijzen er nieuwe 

“Het inschakelen van alle medewerkers en 
hen verantwoordelijkheid geven, zien veel 
managers niet goed zitten.”

UGent actief als kenniscentrum  
in automobielsector

De automobielsector zit met de handen in het haar. Door de 
financiële crisis snakken de bedrijven naar adem. Wat zijn hun 
overlevingskansen? En kan wetenschappelijke knowhow van de 
universiteit hier een rol in spelen? 
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Chocola verwacht je niet meteen als onderzoeksobject aan de universiteit, maar  

aan de UGent hebben een aantal onderzoekers een stevige boon voor het goedje. 

Eén onderzoeksgroep ontwikkelde zelfs een heus Cacaolab om zelf chocolade mee  

te maken. Dat alles natuurlijk puur in functie van de wetenschap.

Auteur: Katrien Vermeulen | Foto’s: Caroline Vincart, Barry Callebaut

Chocolade in het labo
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zelfde bacterie in een melkmatrix. 

In de chocolade bleken er duidelijk 

meer bacteriën te overleven. 

wat doen probiotica concreet 

voor je gezondheid?

Het finale resultaat wordt sterk 

bepaald door de stam die gebruikt 

wordt. Dat is zeer specifiek, zo 

hebben sommige stammen van 

probiotica een effect op de im-

muniteit, andere stammen zorgen 

voor een betere darmtransit. De 

gezondheidseffecten zijn daar dus 

sterk afhankelijk van. De probiotica 

die wij gebruikten in het onderzoek 

hebben een gunstig effect op de 

darmflora.

Jullie vergeleken melkchocolade 

en fondant chocola. wat waren 

de verschillen?

De probiotica overleven iets beter 

bij melkchocola, maar ook bij pure 

chocola waren de resultaten goed. 

Pure chocolade is trouwens dan 

weer gezonder op andere vlakken, 

en bevat bijvoorbeeld meer polyfe-

nolen, waarvan intussen bewezen 

is dat ze heel wat gunstige effecten 

hebben op de gezondheid. Die 

polyfenolen hebben overigens ook 

een antibacteriële werking, van-

daar dus dat het een iets minder 

gunstig product is voor ons pro-

bioticum.

Voor meer info over die poly-

fenolen kunnen we terecht bij 

Dr. Frédéric Depypere, die als 

technologisch adviseur van het 

Vlaams Adviescentrum voor de 

Zoetwarenindustrie verbonden is 

aan de vakgroep Voedselveiligheid 

en Voedselkwaliteit. Voor het la-

boratorium is chocolade een erg 

belangrijk onderzoeksobject.

waarom onderzoeken jullie 

chocolade? 

We zijn vooral bezig met de techno-

logische aspecten van voeding, en 

darm terechtkomt en of het daar 

overleeft. In ons onderzoek dienden 

we drie weken lang twee probiotica 

toe, namelijk een specifieke stam 

van respectievelijk lactobacillen en 

bifidobacteriën. Die cocktail pas-

seerde via ons model dat de maag, 

de dunne darm en de drie verschil-

lende onderdelen van de dikke 

darm nabootst.

wat waren de resultaten van 

het onderzoek?

Chocolade blijkt een heel goede 

bescherming te bieden voor de 

bacteriën. De omstandigheden 

in ons maag- en darmstelsel zijn 

nochtans ongunstig en het milieu 

in de maag is erg zuur, maar het 

vet in de chocolade zorgt voor 

bescherming. De bacteriën bleken 

dus goed te overleven tot in de dik-

ke darm. Daarnaast onderzochten 

we ook het effect van de bacterie 

in de darm, en het bleek dat de 

probiotica niet alleen levend, maar 

ook zeer fit arriveerden in de darm 

en er een gunstig effect hadden op 

de darmflora. 

chocolade is met andere 

woorden een ideaal product om 

probiotica aan toe te voegen?

Het hoort zeker bij de top vijf van 

de door ons geteste producten. 

Probiotica kan je aan veel produc-

ten toevoegen, maar het product 

zelf moet wel beschermend wer-

ken. Zo zal fruitsap in veel gevallen 

bijvoorbeeld te zuur zijn voor de 

bacterie. Het wordt vaak toege-

voegd aan yoghurt of andere melk-

producten, maar bij chocolade blij-

ken de resultaten toch nog beter. 

Daarvoor hebben we overigens ook 

een vergelijking gemaakt met de-

Dr. Sam Possemiers is verbonden 

aan de vakgroep Biochemische en 

Microbiële Technologie en richtte 

recent ProDigest op, een satel-

lietbedrijf binnen de universiteit 

dat diverse onderzoeken doet, 

meestal in opdracht van bedrij-

ven. Voor Barry Callebaut onder-

zochten ze onlangs zogenaamde 

functionele chocolade. Meer be-

paald bekeken ze de gedragingen 

van probiotica in chocola.

Jullie onderzochten probiotica 

in chocola. Vanwaar dat 

onderzoek?

Het was Barry Callebaut die met 

die vraag naar ons kwam. Zij wil-

len nieuwe soorten chocolade op 

de markt brengen waarbij ze iets 

toevoegen aan de chocola zodat 

het een functioneel product wordt. 

In ons onderzoek bekijken we 

probiotica (bacteriën die levend 

aan voedingsproducten worden 

toegevoegd, en in de dikke darm 

een gezondheidseffect uitoefenen, 

nvdr). We onderzoeken of het mo-

gelijk is om die toe te voegen aan 

chocolade in de eerste plaats en of 

de bacterie ook levend in de darm 

geraakt op de tweede plaats.

waarom vraagt Barry callebaut 

een dergelijk onderzoek aan 

jullie?

Het onderzoek gebeurt bij Pro-

Digest, een bedrijf waar het 

lot van producten in het maag-

darmstelstel gecontroleerd wordt. 

Uniek voor België en zelfs in de 

wereld is dat we gebruikmaken 

van een in-vitromodel dat het 

maag-darmstelsel zeer accuraat 

nabootst. We kunnen dus perfect 

nagaan of het probioticum in de 

Info p 
Dr. Sam Possemiers (links)
LabMET (Laboratorium voor  
Microbiële Ecologie en Technologie)
Tel. 09 264 59 76
Sam.Possemiers@UGent.be
http://labmet.ugent.be
http://www.prodigest.eu

Info p 
Dr. Frédéric Depypere (rechts)
Vakgroep Voedselveiligheid 
en Voedselkwaliteit
Tel. 09 264 61 67
Frederic.Depypere@UGent.be
http://www.vlaz.UGent.be
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bewezen zijn. Polyfenolen werken 

anti-oxidatief, en verhinderen de 

oxidatie van slechte cholesterol. 

Daardoor daalt het risico op hart- 

en vaatziekten. Ze verwijden ook 

de bloedvaten en verlagen dus de 

bloeddruk. Daarnaast verminderen 

ze ook het risico op tromboses. 

Kan chocola dan werken als 

een medicijn?

Het is gevaarlijk om zoiets te zeg-

gen, want chocola heeft natuurlijk 

geen therapeutische werking. Het 

bevat immers altijd veel vetten en 

suikers, en vooral de suikers zijn 

allesbehalve gezond. Bovendien we-

ten we wel dat er van nature veel 

polyfenolen zitten in de cacaoboon, 

maar tijdens het productieproces 

gaan er veel polyfenolen verloren. 

Maar als ik dan toch een soort van 

advies moet geven, zou ik zeggen 

dat je het best pure chocola eet, 

met zoveel mogelijk cacao. In witte 

chocolade zit er overigens hele-

maal geen cacao, en dus ook geen 

polyfenolen. 

Beweren dat chocola gezond is 

‘tout court’ is dus niet helemaal 

correct.

Het is alleszins nogal simplistisch. 

Je kan zoals gezegd niet alle cho-

cola over dezelfde kam scheren. 

Ik denk dat je het best samenvat 

als volgt: chocolade is misschien 

wel meer dan een levensmiddel, 

maar zeker minder dan een ge-

neesmiddel.

fijn extraatje of een absolute 

must voor jullie onderzoek?

Het is wel degelijk in het kader 

van wetenschappelijk onderzoek, 

niet voor eigen gebruik. (lacht) Het 

maken van chocolade is een erg 

complexe aangelegenheid en het 

Cacaolab ontwikkelen was dan 

ook geen sinecure. Dankzij ons 

Cacaolab kunnen we nu relatief 

kleine hoeveelheden produceren, 

puur voor onderzoeksdoeleinden. 

Zo kunnen we kijken hoe bepaalde 

aanpassingen aan product en 

proces de kwaliteit en smaak be-

invloeden. 

Hebben jullie ook onderzoek  

gedaan naar de gezondheids-

effecten van chocolade?

Dat hebben we niet zelf onder-

zocht, maar tal van wetenschap-

pelijke studies tonen wel bepaalde 

gezondheidseffecten aan. Zo bevat 

chocolade bijvoorbeeld polyfeno-

len, waarvan een aantal effecten 

bekijken bijvoorbeeld de structuur 

van een levensmiddel. Een belang-

rijk onderdeel van die onderzoeken 

richt zich op oliën en vetten. Daarin 

is cacaoboter een interessant 

onderzoeksobject. En aangezien 

cacaoboter leidt tot chocolade, is 

chocolade een belangrijke matrix 

voor ons. 

welke zaken onderzoeken jullie 

precies?

Fundamenteel onderzoek gebeurt 

vooral rond de kristallisatie van 

cacaoboter, en dat leert ons 

natuurlijk ook hoe chocolade zal 

kristalliseren. Daarnaast zijn er 

ook zeer toegepaste onderzoeken, 

waarbij we bijvoorbeeld bekijken 

hoe je vet- en suikerreductie in cho-

colade kan teweegbrengen. Op die 

manier hopen we te komen tot een 

low-caloriechocolade.

Jullie kunnen nu zelf chocolade 

maken in het laboratorium. Een 

Beide onderzoeksgroepen zijn 

lid van het interfacultaire ex-

cellentiecentrum Food2Know 

(www.food2know.be).

“pure chocolade is 
de beste.”
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p HET laaTsTE NIEUws
De prijs van een huisbezoek door een huisarts is sinds 

1960 dubbel zo veel gestegen (x20) als de prijs van 

een huishoudbrood (x9,45). Dat schrijft Het Laatste 

Nieuws. Volgens hoogleraar huisartsgeneeskunde 

Jan De Maeseneer is dat geen verwonderlijk feno-

meen. “Vroeger waren er zoveel huisartsen dat de 

enige garantie voor een dokter om zijn patiënt terug 

te zien, was om zelf op huisbezoek gaan. Dat was een 

overlevingsstrategie in tijden van overaanbod, waar-

door ook de prijs lager lag. Vandaag zijn er minder 

huisbezoeken omdat patiënten zich er steeds meer 

van bewust worden dat sommige onderzoeken beter 

in het dokterskabinet gebeuren dan aan de livingtafel. 

Het aantal huisbezoeken daalt en dus stijgt de prijs, zo 

zit de markt nu eenmaal in mekaar.”

p DE sTaNDaaRD
Onze tong die tevoorschijn komt wanneer we gecon-

centreerd tekenen, of rare grimassen die ons gezicht 

plooien als we moeilijke noten spelen. Dit soort situ-

aties ontstaat als we de homunculus, het zgn. ‘man-

netje in onze hersenen’ niet onder controle hebben. 

“Zeker kinderen hebben soms moeite de gebieden in 

de homunculus uit elkaar te houden”, zegt neuroloog 

Patrick Santens. “Op hun gezichten kunnen grimas-

sen ontstaan, doordat de gebieden die de handen en 

de gebieden die het gezicht aansturen, naast elkaar 

zitten.” Santens vindt het opmerkelijk dat grimassen 

juist verschijnen als kinderen, maar ook volwassenen, 

geconcentreerd bezig zijn. “Kennelijk schakelen de 

gebieden in de homunculus dan over op een soort 

automatische piloot... Hoe dat precies werkt in de her-

senen weten we nog niet.”

p HET NIEUwsBlaD
“De KU Leuven heeft dan misschien meer spin-

offbedrijven, maar die van de UGent zijn economisch 

een stuk belangrijker”, stelt vicerector Luc Moens. 

Naar aanleiding van de herverkiezing van rector Van 

Cauwenberge werpt hij een blik op de toekomst. “De 

UGent zal nog verbazend veel jobs scheppen. De voor-

bije jaren hebben we immers een structuur op poten 

gezet die ervoor zorgt dat het wetenschappelijk onder-

zoek dat hier gebeurt, ook in praktijk wordt gebruikt. 

Vanuit de universiteit zullen bedrijven groeien die voor 

heel wat werkgelegenheid zorgen.”

p HET NIEUwsBlaD
“De pornoficatie van de maatschappij en de dictatuur 

van de kijkcijfers vormen een gevaarlijke cocktail”, zegt 

professor psychologie Stefaan Lievens. Daarmee 

reageert hij op de nieuwste rubriek van het spraak-

makende Nederlandse televisieprogramma Spuiten 

en slikken. Dat wil namelijk bekende vrouwen live laten 

klaarkomen op tv. Ze moeten plaatsnemen op een 

stoeistoel, een sybian, en vragen beantwoorden. Bij elk 

fout antwoord gaat de vibrator een standje hoger. “De 

vrouwen die vrijwillig die stoel bestijgen, doen blijkbaar 

alles om op televisie te komen. Het programma be-

weert dat het mensen wil helpen met seksuele proble-

men, maar hoe kan zo’n quiz daar ooit toe bijdragen”, 

vraagt de professor zich verder af.

p HET BElaNG VaN lIMBURG
“Veel verder dan de opmerking dat de meeste wielren-

ners negen levens hebben, kom ik niet”, lacht profes-

sor Bewegingsleer Dirk De Clercq. “Het mag een 

wonder heten dat ze zelden ernstige letsel oplopen 

bij massale valpartijen, zoals tijdens de eindspurt van 

de Scheldeprijs vorige maand. Blijkbaar zijn spurters 

motorisch en tactisch zo sterk dat ze tijdens hun val 

al een proces van afremming realiseren. Dat zorgt er 

voor dat de kracht wordt uitgesmeerd in de tijd. Schui-

ven, dus. Dat vermindert de impact, al zien de schaaf-

wonden achteraf er wel behoorlijk spectaculair uit.” 

zogezegd
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agenda
p MaRITIEM syMpOsIUM | 27-05-2009

port authority For sale?

De mondialisering en globalisering doen reeds ge-

ruime tijd hun intrede in de supply chain en laten hun 

gevolgen voelen op alle vlakken. Ook de havens - als 

operationeel onderdeel van die keten – worden hier-

mee geconfronteerd.

Naast de rederijen en terminaloperatoren worden ook 

de schepen steeds groter waardoor aanloophavens 

verplicht zijn, willen zij hun concurrentiepositie veilig 

stellen, deze groei te volgen met aangepaste aanloop-

routes, ligplaatsen en laad-losinstallaties..

Het 13de Maritiem Symposium op 27 mei in het Pand 

(Onderbergen 1) zal trachten de diverse positieve en 

negatieve gevolgen van globalisering en mondialisering 

in de maritieme logistieke keten te benaderen. De 

visies van zowel de haven- en waterwegautoriteiten, 

shippers/expediteurs, terminal operators, rederijen 

als agentuur komen uitgebreid aan bod.

gpv@UGent.be | www.maritieminstituut.be

p sTEDElIJK FRONT | 19-05-2009

cities in conflict

Op 19 mei kan je om 19 uur terecht in de universitaire 

filmclub Film-Plateau (Paddenhoek 3) voor een lezing 

over Conflict and survival in Congo’s cities: Kinshasa 

and Bukavu. Die lezing maakt deel uit van een reeks 

over Cities in conflict, survival on the urban frontline.

Sprekers van dienst zijn Femke Van Zeijl, journaliste 

voor het NRC Handelsblad, en Filip de Boeck van de 

K.U.Leuven. Zij gaan dieper in op de impact van conflic-

ten in stedelijke gebieden. Daarbij staan ze niet alleen 

stil bij de vernielingen en het geweld, maar bekijken 

ze ook de socio-economische dynamiek die daarmee 

gepaard gaat en de – vaak creatieve – manieren die 

de stedelijke bevolking bedenkt om met die nieuwe rea-

liteit om te gaan.

bruno.decordier@UGent.be | www.conflictresearchgroup.be
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p waTERspORTBaaNlOOp | 27-05-2009

Joggen met collega’s

Dit jaar neemt de UGent, met de steun van de Stad 

Gent, de organisatie op zich van de 30e Watersport-

baanloop voor Vlaamse bedrijven. Het startschot voor 

de 5 km-loop, die vorig jaar een 250-tal deelnemers 

lokte, wordt gegeven op woensdag 27 mei om 18.30 

uur ter hoogte van de BLOSO-sporthal. Een kwartiertje 

eerder begint de jeugd (tot 12 jaar) aan 1 km.

Er zijn individuële trofeeën voor de winnaars bij de 

jeugd, dames en heren per leeftijdscategorie en een 

wisselbeker voor het beste bedrijf over de 5 cate-

gorieën. Elke deelnemer ontvangt een aandenken, 

een drankje en een broodje. Inschrijven is gratis voor 

UGent-personeelsleden en hun inwonende gezinsleden.

Mail uw naam, voornaam, geboortedatum en dienst of 

departement waar u werkt (en eventueel de gegevens van 

deelnemende gezinsleden) naar atletiek@UGent.be

p Op sTap IN GROOT-DIlBEEK | 13-06-2009

wolfsputten verkennen

Op zaterdag 13 juni organiseren AIG Afdeling Activi-

teiten West-Vlaanderen en KVIV West-Vlaanderen 

samen met Alumni UGent een daguitstap naar Groot-

Dilbeek.

Op het programma staan o.a. een bezoek aan de Sint-

Alenatoren van de gesloopte watertoren, het gemeente-

huis van architect Cluysenaer en de gerestaureerde Sint-

Ambrosiuskerk. Ook de Wolfsputten, het kroonjuweel van 

het Dilbeekse natuurpatrimonium, komen aan bod.

Een bus brengt geïnteresseerden naar en van de be-

stemming. Opstappen kan op drie verschillende plaat-

sen en tijdstippen: in Oostende (Media Center) om 

7.30 uur, in Kortrijk (Hallen) om 8.15 uur en in Gent 

(parking Geologisch Instituut) om 9 uur.

Inschrijven kan door 45 euro te storten op het 

rekeningnummer 466-5561799-24 met vermelding ‘Dilbeek 

13/6/2009, of via ir. Walter Snauwaert, tel. 059 70 41 39 
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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

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

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 20/04/09   12:33
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Bij De Lijn wordt u verwend als UGent-medewerker. Want met de nieuwe lijn 8 – de campuslijn –  
reist u rechtstreeks van het station Gent Sint-Pieters naar uw werk. U wilt even ontspannen of 
gaan sporten? De lijn 8 brengt u ook zonder overstappen naar het recreatiedomein  
de Blaarmeersen. Of naar één van deze vele andere bestemmingen:       

8 Zuid  Studentenbuurt Sint-Pietersstation   Blaarmeersen

43

8

Elke UGent-medewerker 
krijgt een chauffeur

NIEUW

CAMPUSLIJN

ONTDEK OOK DE RECHTSTREEKSE LIJNEN           EN   
Campus Dierengeneeskunde Sint-Pietersstation 
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