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Edito
Over de wereld en de mens, het lichaam en het hoofd

In deze alumni-editie blijven we met meer dan één onderwerp dicht bij 

de aarde. Niet onlogisch in een nummer dat het 500ste geboortejaar 

herdenkt van de grootste Vlaamse cartograaf. In ‘Mercator Digitaal’ 

lees je hoe dat herdenkingsjaar aan de basis ligt van zowel een reeks 

tentoonstellingen in Sint-Niklaas, als van een faculteitoverschrijdend 

onderzoeksproject aan de UGent.

Dicht bij het lichaam komen we dankzij professor Aart de Kruif, van 

de faculteit Diergeneeskunde en toch auteur van Typisch testosteron, 

een felgesmaakte publicatie over de invloed van testosteron op het 

mannelijke handelen. Ilse Becue vertelt in ‘de Negenproef’ een hormo-

naal verhaal vanuit de farmaceutische invalshoek, over opsporings-

methodes voor nog onbekende steroïden. En wat de interactie tussen 

het (dierlijke) lichaam en de aarde aan sporen kan nalaten, daarover 

gaat dan weer het artikel over de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse 

veeteelt.

Dicht bij de aarde én bij de mensen die haar bevolken staat UGent-

alumnus Tom Van de Weghe. Dit jaar verkast de VRT- buitenlandcor-

respondent van China naar de Verenigde Staten en laat zich onderweg 

in Gent strikken voor een interview. Nog zo’n communicatieve mede-

mens ontmoeten we in Dirk Sterckx, die ons een afspraak geeft in de 

alumnikalender. Intussen laat Jeroen de Keyser, kersvers doctorandus 

in de Communicatiewetenschappen, zijn licht schijnen over het feno-

meen van de ‘burgerjournalistiek’.

Het juiste kader scheppen voor al dat denk- en studiewerk is een 

opdracht van elke dag. Met de integratie in 2013 van diverse hoge-

schoolopleidingen in het curriculum van de UGent, zal onze universi-

taire populatie uitbreiden met 6.500 studenten en 500 docenten. Zo 

groeit de UGent mee met de toekomst om verder al die studerende 

hoofden te vormen die zich buigen over het weten over de wereld.

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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Alumnus Tom Van de Weghe 
verruilt Peking  
voor Washington p

Mannen zijn geboren  
waaghalzen p 
De oorlog in ex-Joegoslavië, de huidige financiële 
crisis en zelfs seksuele delinquentie. Altijd ligt de 
oorzaak bij het mannelijke hormoon testosteron. 
Dat stelt professor Aart de Kruif, verbonden aan de 
vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfs-
diergeneeskunde en auteur van het boek Typisch 
Testosteron. “Mannen zijn zo gemarineerd in testos-
teron dat het hun gedrag in de richting van agressie 
en dominantie stuurt.”

Coverfoto © vakgroep Geografie UGent/KOKW/SteM, Shutterstock
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De opleidingen vinden doorgaans 

een keer per week ’s avonds plaats 

en lopen gemiddeld dertien weken. 

“Aangezien de deelnemers vaak al 

een hele dag gewerkt hebben, is 

dat ritme al zwaar genoeg”, aldus 

coördinator An Balcaen. “Vooral 

omdat er van hen ook verwacht 

wordt dat ze thuis verder studeren 

of een thesis maken. Een weten-

schappelijk coördinator zorgt voor 

de inhoudelijke invulling van de 

opleiding. Ongeveer de helft van de 

deelnemers schrijft zich in voor het 

eindexamen en daarvan gaat on-

geveer negentig procent met een 

getuigschrift naar huis.”

De opleiding Milieucoördinator is 

een vreemde eend in de bijt. Veel 

mensen gebruiken de opleiding als 

start van een carrièreswitch. Ge-

slaagde cursisten kunnen immers 

als milieucoördinator aan de slag. 

De cursus wordt bovendien volledig 

gedoceerd via afstandsleren. “We 

bieden intussen ook een aantal op-

leidingen aan via streaming video. 

Dat is onder meer handig voor 

mensen die ver van Gent, zelfs bui-

ten België wonen.” 

Bedrijven luidden halfweg de jaren 

negentig de alarmbel. “Eenmaal 

afgestudeerd is het voor inge-

nieurs niet meer evident om de 

techno logische evoluties bij te 

houden”, vertelt professor Luc 

Taerwe, decaan en voorzitter van 

de directieraad van het IVPV. “Er 

was nood aan een structuur voor 

permanent leren. In 1995 gaf de 

faculteit Ingenieurswetenschappen 

en Architectuur het antwoord met 

de oprichting van het IVPV. Vijf jaar 

later sloot ook de faculteit Bio-  

ingenieurswetenschappen zich aan.”

“Vroeger werden onderwerpen 

doorgaans aangebracht via onze 

stuurgroep, waarin zowel acade-

mici als vertegenwoordigers van de 

bedrijven zetelen. De jongste jaren 

zien we dat professoren steeds 

vaker rechtstreeks onderwer-

pen voorstellen vanuit hun eigen 

contacten met het werkveld. We 

hebben intussen een brede waaier 

aan cursussen op ons palmares. 

Sommige spreken een zeer breed 

publiek aan maar andere zijn ook 

op maat van een specifieke doel-

groep gemaakt.”

Info p 
Instituut voor Permanente Vorming 
An Balcaen
Tel. 09 264 55 92 
An.Balcaen@UGent.be
www.ivpv.UGent.be

Levenslang leren is meer dan ooit een 

noodzaak. Het Instituut voor Perma-

nente Vorming (IVPV) van de UGent 

organiseert postacademische oplei-

dingen voor ingenieurs en technische 

professionals die de sneltrein van de 

technologische ontwikkeling niet willen 

missen. Een viertal in het oog sprin-

gende opleidingen hebben we er voor 

nadere kennismaking even uitgepikt. 

Auteur: Koen Lauwereyns | Fotograaf: Nic Vermeulen

Instituut voor  
Permanente 
Vorming 
verstrekt  
postacademische 
opleidingen 
“We helpen ingenieurs en 
technische professionals over 
de kenniskloof”

Coördinator An Balcaen en professor Luc Taerwe,  
decaan en voorzitter van de directieraad van het IVPV.
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“Eén van de voornaamste beper-

kende factoren voor de inzet van 

niet-destructieve geofysische pros-

pectietechnieken is een gebrek aan 

kennis bij zowel de administratie 

als archeologische bedrijven”, zegt 

professor Marc Van Meirvenne 

van de onderzoeksgroep Ruimte-

lijke Bodeminventarisatietechnie-

ken (ORBit). Dus start hij in mei 

2012 voor het eerst een opleiding 

‘Geofysische bodemsensoren voor 

archeologische prospectie’. 

“De opleiding wil cursisten laten ken-

nismaken met diverse geofysische 

sensoren ter ondersteuning van 

archeologische prospectie”, aldus 

Marc Van Meirvenne. “Ze maken 

gebruik van fysische kenmerken van 

materialen om bodemverstoringen 

of bodemvreemde objecten te 

detecteren. In de praktijk wil dit zeg-

gen dat een sensor heen-en-weer 

getrokken wordt door een terrein-

voertuig om een gebied te scannen 

tot op een diepte van 2 tot 3 meter. 

Deze werkwijze contrasteert sterk 

met intensieve boorcampagnes of 

het graven van proefsleuven. Dat is 

echter nog steeds de meest gang-

bare praktijk.”

De principes van geofysische 

metingen zijn reeds lang gekend, 

maar de ontwikkeling van mobiele 

sensoren die zich specifiek richten 

op bodemkundige toepassingen is 

iets van de laatste 10-15 jaar. 

“Zelfs nu wordt er nog maar in be-

perkt mate aandacht aan besteed 

binnen de opleidingen Archeologie 

of Bodemkunde. In Engeland en 

Oostenrijk wordt er al veel meer 

gebruik van gemaakt. Vandaar dat 

we uit beide landen een specialist 

in de cursus betrekken.”

Precies omdat de basiskennis grotendeels 

ontbreekt, is het heel moeilijk om via zelfstudie 

bij te benen. “Vandaar dat we in de opleiding 

velddemonstraties en pc-oefeningen rond data-

verwerking inlassen. Niettemin is er eerst een 

theoretische basis nodig om te begrijpen welke 

de mogelijkheden en beperkingen zijn van elk 

type sensor.”

‘Praktijkgerichte Statistiek’ was één 

van de eerste opleidingen op het 

palmares van het IVPV. “Intussen 

heb ik de opleiding al zeven keer 

georganiseerd”, zegt professor 

Jean-Pierre Ottoy van de vakgroep 

Wiskundige Modellering, Statistiek 

en Bio-informatica. “In het najaar 

starten we met een achtste editie, 

en vijf nieuwe modules.”

“We focussen zowel op mensen uit 

het bedrijfsleven als op onderzoe-

kers van de UGent. Statistiek heeft 

immers tot doel om empirisch 

onderzoek correct te interpreteren 

alsook te veralgemenen, rekening 

houdend met de inherente onze-

kerheid.”

Door de exponentiële groei van de 

technologie wordt meer en meer 

data verzameld, terwijl er vroeger 

amper data voorhanden was. 

“Vandaag wordt alles gemeten”, 

aldus Jean-Pierre Ottoy. “Van pro-

cesgegevens, klinische data, productiecijfers, 

consumentengedrag, klimaatgegevens tot klik-

gedrag op websites. Het bedrijfsleven verwacht 

van zijn medewerkers dat al deze data statis-

tisch worden verwerkt en geanalyseerd. Voor 

medewerkers die reeds enkele jaren geleden 

zijn afgestudeerd en die slechts een basiscursus 

statistiek hebben gekregen, is het vrij moeilijk om 

dit op eigen houtje aan te pakken.”

Maar ook het vakgebied zelf is uitgebreid en 

heeft nieuwe mogelijkheden gekregen. “Onder 

andere de grafische mogelijkheden voor data-

visualisatie zijn enorm toegenomen. Sterke  

visualisaties zijn makkelijker te begrijpen en  

worden beter onthouden. Ze brengen ook vaak 

extra inzichten aan het licht. Daarom hebben  

we besloten om bij de volgende editie ook een 

module ‘Data visualisatie’ op te nemen. Daar-

naast zijn er natuurlijk ook belangrijke ontwikke-

lingen gebeurd in het vakgebied van de statistiek 

zelf. Ik denk aan de ontwikkelingen van statisti-

sche analysemethoden voor hoog-dimensionele 

data. Ook daar zullen we op inspelen.”

Praktijkgerichte Statistiek

Geofysische bodemsensoren voor archeologische prospectie

Professor Jean-Pierre Ottoy van  
de vakgroep Wiskundige Modellering, 
Statistiek en Bio-informatica

Professor Marc Van Meirvenne van  
de onderzoeksgroep Ruimtelijke Bodem-
inventarisatietechnieken (ORBit)



Professor Bart Merci van de vakgroep Mechanica van  
Stroming, Warmte en Verbranding in WarringtonFireGent
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complex gebouw. “Dit gebeurt van-

uit een goed begrip van de funda-

mentele stromingsmechanische 

principes die de dynamica van de 

rook enerzijds en de impact van 

een ventilatiesysteem anderzijds 

beschrijven. Er wordt sterk inge-

speeld op concrete behoeften van 

de cursisten door ‘hands on’ erva-

ring op realistische voorbeelden. 

Vooraleer dit mogelijk is, wordt 

evenwel eerst de academische 

basis gelegd.”

De jongste tien jaar hebben een aantal boeiende 

innovaties hun weg gevonden naar de bouwprak-

tijk. Professor Stijn Matthys van het Laborato-

rium Magnel voor Betononderzoek heeft daarom 

een opleiding ‘Schadediagnose en herstelling van 

beton’ samengesteld.

“Onder meer recente ontwikkelin-

gen in verband met het toepassen 

van gelijmde vezelcomposietmate-

rialen en performante kathodische 

beschermingssytemen, kunnen een 

oplossing bieden bij de herstelling 

van betonconstructies”, zegt hij. 

“Bij contacten met de sector had 

ik al langer aangevoeld dat er nood 

was aan een postacademische 

opleiding. Kwaliteitsvol herstellen of 

versterken van betonconstructies 

vergt immers veel kennis en kunde. 

Toen bleek dat dezelfde gedachten 

leefden aan de Universiteit van 

Luik zijn we samen gestart met de 

uitbouw van een inhoudelijk pro-

gramma. Ook de gespecialiseerde 

certificatie-instelling BCCA zag de 

opleiding graag komen. Ze werd 

intussen erkend in het kader van 

hun certificatiesystemen voor uit-

voerders van betonrenovatie.”

“Ik had echter niet verwacht dat 

het zo een vaart zou lopen”, zegt 

Stijn Matthys. “Om in de lessen 

voldoende interactiviteit mogelijk te 

maken, ben ik uitgegaan van maxi-

maal veertig cursisten. Ondertus-

sen loopt onze volgeboekte tweede 

editie al en hebben we een wacht-

lijst voor de volgende sessie.”

De modules sluiten nauw aan op 

de bouwpraktijk. “Daarnaast wordt 

ook voldoende diepgaande informa-

tie gegeven en wordt er stilgestaan 

bij achtergronden. Cursisten die 

deelnemen aan het examen moe-

ten ook zelf een reële case uitwer-

ken en verdedigen. De opleiding is 

echter niet alleen interessant voor 

de cursisten. Voor de lesgevers en 

academici is het een manier om de 

praktijk op de werf te kennen. Dit 

maakt het extra boeiend.”

Brandweer, normcommissies en studiebureaus 

zijn vragende partij voor theoretisch onderbouw-

de kennis op gebied van rook- en warmtebeheer-

sing in geval van brand. “De onderliggende prin-

cipes op gebied van stromingsmechanica zijn vrij 

complex en worden in de praktijk onvoldoende 

begrepen”, zegt professor Bart Merci van de 

vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en 

Verbranding.

“Rook- en warmteafvoer (RWA) is een techniek 

in het kader van actieve brandbeveiliging”, aldus 

Bart Merci. “De methode komt bijvoorbeeld van 

pas om de evacuatie van een gebouw of een 

brandweerinterventie te ondersteunen. Een effi-

ciënte afvoer van warmte kan ook het gevaar op 

branduitbreiding verminderen. We merkten dat 

de kennis nog onvoldoende aanwezig is in het 

beroepsveld. Als gevolg daarvan heerste er on-

zekerheid op niveau van de ontwikkeling van vei-

ligheidsnormen voor brandweerinterventies en 

voor het maken en beoordelen van ontwerpen 

van brandbeveiliging van complexe 

gebouwen met gebruik van RWA. 

Zeker nu, onder meer door onder-

zoek in mijn onderzoeksgroep, de 

nationale en Europese normen ver-

der evolueren was een update van 

de kennis meer dan welkom.”

De opleiding focust op het gebruik 

van verschillende hulpmiddelen 

om een RWA-ontwerp te kunnen 

maken en beoordelen in het kader 

van de brandveiligheid van een 

Brandbeveiliging van gebouwen: 
rook- en warmtebeheersing

Schadediagnose en herstelling van beton

Professor Stijn Matthys van  
het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek
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Tussen 28 maart en 11 april 2012 namen dertig studenten 

van de eerste Master Geografie en drie Ethiopische doctorandi 

deel aan een buitenlandse excursie naar Ethiopië onder leiding 

van professor Jan Nyssen en assistenten Amaury Frankl,  

Katrien Plasschaert en Miró Jacob. Ook de professoren Morgan 

De Dapper, Paul Arts en Enyew Adgo (Bahir Dar University, 

Ethiopië) reisden mee. Tijdens de studiereis werden heel wat 

thema’s aangereikt, zoals urbanisatie en bijgaande sociaal-

economische segregatie, plattelandsontwikkeling, bodemerosie 

en landdegradatie, klimaatsverandering en meteorologie, bio-

diversiteit, en zoveel meer. Vele excursiepunten berustten op 

eigen onderzoek door de onderzoeksgroep Fysische Geografie. 

Een langdurige voorbereiding, een goed onthaal ter plaatse, de 

ondersteuning door vele partners, en een grote inzet door de 

studenten maakten de reis tot een groot succes! 

Foto’s: Amaury Frankl, Jan Nyssen, Cleo De Wolf

Op de top van de Buahit (4450 meter), 
de tweede hoogste piek van Ethiopië. 

Debietmetingen  
bij de bron van de Nijl. 

Een les hydrologie bij de watervallen van de Blauwe Nijl. Landbouw in een tropisch berggebied. Professor Jan Nyssen  
geeft uitleg over terrasaanleg en bewerkingserosie.

Geografische UGent-
excursie in Ethiopië 
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demiejaar 2013-14 volledig door 

de UGent georganiseerd zullen 

worden. Denk bijvoorbeeld aan de 

opleidingen vertaler-tolk, bioweten-

schappen en handelswetenschap-

pen (nu Hogeschool Gent), de op-

leiding revalidatiewetenschappen 

& kinesitherapie (die de Artevelde-

hogeschool nu al samen met de 

UGent inricht) of de opleidingen in-

dustrieel ingenieur, die niet alleen 

in Gent, maar ook in Kortrijk (door 

de Hogeschool West-Vlaanderen) 

worden aangeboden.” 

Eén van de doelstellingen in het 

groeiplan van de UGent is om de 

universiteit beter te positioneren 

in het onderwijslandschap, de stad 

en de regio. “In dat kader past de 

integratie van de academische 

opleidingen van de drie hoge-

scholen die onder de koepel van 

de Associatie Universiteit Gent 

thuishoren”, geeft vicerector Luc 

Moens aan. “Alles bijeen gaat het 

om een 40-tal bachelor- en mas-

teropleidingen, in vijf verschillende 

studiegebieden, die vanaf het aca-

Op 1 oktober 2013 telt de UGent in 

één klap ruim 6.500 studenten en 

500 collega’s extra. De nakende inte-

gratie van de academische opleidingen 

van onze partnerhogescholen in de 

UGent zal véél veranderen. Vicerector 

Luc Moens en beleidsmedewerker 

Tom Dekeyzer lichten dit groeiplan toe. 

En kijken al uit naar de nieuwe kansen 

die deze operatie biedt.

Auteur: Aart De Zitter | Fotograaf: Nic Vermeulen

Integratie zorgt voor 
opportuniteiten

Academische hogeschool-
opleidingen verhuizen  
in 2013 naar de UGent
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ingenieurs waarnaar werkgevers op 

zoek zijn.”

Integratie
Inhoudelijke versterking en nadruk-

kelijke profilering: ook de manier 

waarop de integratie plaats vindt, 

moet die doelstelling dienen. “We 

maken bewust géén nieuwe struc-

turen,” beklemtoont Luc Moens. “Bij 

ons integreren de academiserende 

opleidingen in de bestaande UGent-

faculteiten. Zo willen we duidelijk 

maken dat deze opleidingen van 

meet af aan een volwaardige plaats 

krijgen in het opleidingsaanbod van 

de UGent, dat ze naast onze huidige 

opleidingen staan en niet in een 

aparte faculteit worden weggesto-

ken. Net zoals het personeel dat 

overstapt, meteen ook volwaardig 

deel zal uitmaken van de universitai-

re gemeenschap en in de facultaire 

werking zal participeren.”

Geen nieuwe structuren houdt 

evenwel óók in dat de huidige 

opleidingscommissies allemaal 

blijven bestaan, inclusief die van 

de academiserende opleidingen. 

“Juist”, beaamt Tom Dekeyzer. 

“De opleidingscommissies zijn als 

het ware de regiekamer van de 

opleiding: dáár krijgt het profiel van 

een opleiding vorm. Door aparte 

commissies te behouden, kunnen 

opleidingen in een zelfde ‘familie’ 

toch hun eigenheid bewaren.” 

“En doordat die verwante opleidin-

gen in dezelfde faculteit zitten en 

aan dezelfde faculteitsraad rappor-

teren, kan die er ultiem wel over 

waken dat die eigenheid net goed 

afgestemd geraakt”, voegt Luc 

Moens toe. 

Sterkere profilering
Vicerector Luc Moens haalt nog 

een ander element aan: “Naast het 

verzekeren van de kwaliteit, een rati-

onele aanpak van de academisering 

en een correcte waardering van 

diploma’s en onderzoeksresultaten, 

zorgt de integratie eindelijk ook 

voor duidelijkheid. Vanaf 2013-14 

krijgen we een veel transparanter 

hogeronderwijslandschap, waarbij 

het voor iedereen in binnen- én 

buitenland glashelder is dat je voor 

academische opleidingen aan de 

universiteit moet zijn, terwijl de ho-

gescholen exclusief professionele 

bacheloropleidingen en hoger kunst-

onderwijs aanbieden. De binariteit 

in de gerichtheid van de diploma’s 

(academisch en professioneel) en 

in de opleidingsniveaus (bachelors 

en masters) wordt zo perfect 

weerspiegeld in de institutionele 

binariteit.”

Luc Moens beklemtoont de profi-

lering: “Sommigen vrezen dat de 

integratie tot vagere opleidingspro-

fielen zal leiden: als de universiteit 

zowel de burgerlijk als de industrieel 

ingenieurs gaat opleiden, eindigen 

we dan niet met burgerlijke ing.’s of 

industriële ir.’s? Zowel bij ons als bij 

onze partnerhogescholen hebben 

we hoogstaande ingenieursopleidin-

gen. We gaan die niet tot eenheids-

worst draaien! We willen de sterke 

en veelal complementaire punten 

van die verschillende opleidingen 

net nog duidelijker uitspelen. De 

verschillende karakteristieken er-

varen we ook in het ‘aanbod’, in de 

verschillende talenten en interesses 

van de studenten, én we zien ze in 

de ‘vraag’, in de verschillende types 

Opleidingen zijn mensenwerk, bena-

drukt Luc Moens. “En dus komen 

niet alleen de opleidingen naar de 

UGent over, maar ook iedereen 

die daarbij betrokken is: docenten 

en assistenten, administratief en 

technisch personeel dat recht-

streeks of onrechtstreeks aan de 

opleidingen verbonden is, onder-

zoekers die er – vaak al samen 

met een promotor en collega’s aan 

de UGent – aan hun doctoraat of 

een onderzoeksproject werken, 

enzovoort. In 2013-14 worden zij 

allemaal UGent’ers. Net als de vele 

duizenden studenten in deze oplei-

dingen.”

Duidelijkheid creëren
De beslissing om de verantwoor-

delijkheid voor deze opleidingen te 

verschuiven van de hogescholen 

naar de universiteiten – niet alleen 

in Gent, maar in heel Vlaanderen 

– komt niet uit de lucht vallen. Tom 

Dekeyzer, beleidsmedewerker bij de 

directie Onderwijsaangelegenheden: 

“De integratie is eigenlijk het logische 

gevolg van het academiseringspro-

ces dat in 2003 begon. De vroegere 

tweecycli-opleidingen van de hoge-

scholen zijn sindsdien ook bachelors 

en masters, maar moeten wel 

academiseren: er moet een nauwe 

band komen tussen het onderwijs 

in deze opleidingen en het weten-

schappelijk onderzoek. In eerste 

instantie zijn daartoe de associaties 

opgericht: via de associaties en met 

de intensieve steun van de universi-

teiten groeit een onderzoekscultuur 

in de hogescholen.” Een logische 

volgende stap is de integratie van die 

opleidingen in de universiteit. Tom 

Dekeyzer: “Daar zit die band tussen 

onderwijs en onderzoek in het DNA 

van de instelling.” Volgens Dekeyzer 

neemt zo’n integratie bovendien het 

hardnekkige vooroordeel weg als 

zou wat in een hogeschool gebeurt, 

‘minder’ zijn dan wat aan een univer-

siteit gebeurt. 

“Naast het verzekeren van de kwaliteit,  
een rationele aanpak van de academisering 
en een correcte waardering van diploma’s 
en onderzoeksresultaten, zorgt de integratie 
eindelijk ook voor duidelijkheid.”
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kunnen veranderen naar een oplei-

ding waarvan het profiel hen meer 

ligt. En neen, dit hoeft niet voor 

bijkomende financiële of concurren-

tiedruk te leiden. De integrerende 

opleidingen nemen niet alleen hun 

financiering mee van de hoge-

school naar de universiteit, maar 

daarbovenop heeft de overheid zich 

ook nog tot een pak extra middelen 

geëngageerd om van deze operatie 

een succes te maken.” 

De ‘academiseringsmiddelen’ stij-

gen de komende tien jaar van 30 

naar 100 miljoen euro. Bovendien 

komt er in diezelfde periode nog 

eens 42 miljoen euro bij voor de 

creatie van nieuwe ZAP-mandaten 

en neemt het budget voor onder-

zoek evenredig met het aantal 

onderzoekers toe. Grosso modo 

mag je stellen dat een derde van al 

die middelen naar Gent komt. Luc 

Moens: “Geld dat we nodig hebben, 

want door de integratie krijgen 

we er natuurlijk behoorlijk wat op-

drachten bij. De integratie, dat is 

eigenlijk ‘Durf groeien’!” 

Meer info
groeiplan@UGent.be of 

www.UGent.be/groeiplan

Luc Moens: “Voor de overheid is 

het vanzelfsprekend dat perso-

neelsleden die de overstap maken, 

minstens kunnen terugvallen op de 

rechten en plichten die ze in de ho-

geschool hadden. Dat is inderdaad 

een belangrijke garantie. Maar van-

uit de universiteit willen we meer 

doen: onze nieuwe collega’s willen 

we ook het perspectief bieden om 

over te stappen naar ons statuut 

en een universitaire loopbaan uit 

te bouwen. Het nieuwe UGent-

bevorderingsmodel laat ons voor 

de collega’s uit de hogescholen 

criteria uitwerken die inhoudelijk 

aangepast zijn aan hun specifieke 

onderwijs- en onderzoeksprofiel, 

maar die voor het overige natuurlijk 

wel even veeleisend zijn als die voor 

de huidige collega’s.” 

Dreigen de huidige universitaire 

opleidingen, en de studenten en 

personeelsleden van de UGent 

niet het kind van de rekening te 

worden? Luc Moens: “Helemaal 

niet! Een pak collega’s komt ons 

vanaf 2013-14 versterken: de ene 

brengt een stevig netwerk in de 

West-Vlaamse KMO-wereld mee, 

de andere verricht onderzoek in 

een domein dat voor ons een blin-

de vlek was, enzovoort. Da’s een 

verrijking. Ons opleidingsaanbod 

breidt uit, studenten kunnen meer 

kiezen, zullen zo nodig ook vlotter 

Ingrijpende operatie
Luc Moens kijkt echt uit naar de 

integratie. “Dit is de grootste ope-

ratie die we in decennia hebben 

gekend”, waarschuwt hij toch. “De 

universiteit krijgt er in één keer 

6.500 studenten bij. Het is na-

tuurlijk de bedoeling dat die verder 

gebruikmaken van de huidige hoge-

schoolinfrastructuur (de industrieel 

ingenieurs van de Hogeschool 

West-Vlaanderen zullen niet naar 

Gent moeten verhuizen, maar blij-

ven op hun vertrouwde stek, verdui-

delijkt Tom Dekeyzer – de UGent 

zal dus met een eigen campus 

in Kortrijk aanwezig zijn), maar je 

moet die studenten wel binnenha-

len in onze studentenadministratie, 

ze moeten toegang hebben tot ons 

leerplatform, tot onze sociale voor-

zieningen, enzovoort. Achter de 

schermen zijn onze mensen hard 

aan het werken om dat allemaal 

tijdig in orde te krijgen, zodat de 

overgang naar het academiejaar 

2013-14 vlekkeloos kan verlopen.” 

Hoe kijkt het personeel tegen de 

integratie aan? “Het overgrote 

deel is helemaal overtuigd van het 

belang van deze operatie voor hun 

opleiding. Maar er zijn natuurlijk 

wel veel vragen over de persoon-

lijke situatie,” weet Tom Dekeyzer. 

“Hoe zal dat gaan met mijn salaris, 

mijn loopbaanmogelijkheden, mijn 

verlofrecht, …? Zeer terechte vra-

gen, maar helaas kunnen we die 

nog niet allemaal beantwoorden: 

het personeelsstatuut in de hoge-

scholen is niet hetzelfde als aan 

de universiteiten en ‘Brussel’ moet 

daarover nog heel wat uitklaren. 

Het ‘integratiedecreet’ dat ons 

tegen deze zomer beloofd is, zou 

onder andere op dat vlak voor veel 

meer duidelijkheid moeten zorgen.” 
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Kort
p CyPRIOTISCh VERLANGEN

In Cyprus and Its Places of De-

sire, Cultures of Displacement 

among Greek and Turkish Cy-

priot Refugees schetst Lisa Di-

komitis, verbonden aan de vak-

groep Vergelijkende Cultuurwe-

tenschappen, de etnografische 

portretten van zowel Turkse als 

Griekse vluchtelingen op Cyprus. 

De onderzoeksters verricht er 

sinds 2002 etnografisch veldwerk en leeft er afwisse-

lend samen met Grieks-Cyprioten en Turks-Cyprioten. 

Haar ervaringen aan beide zijden van de Green Line, 

de grens die het eiland sinds 1974 in twee verdeelt, 

heeft ze nu neergepend in een verslag van haar baan-

brekend studiewerk.

Meer info: Lisa.Dikomitis@UGent.be of tel. 09 264 37 04

p ERIk DE SOIR kRIJGT ERkENNING 
ALS ‘PSyChOLOOG VAN hET JAAR’

Sinds 22 maart 2012 mag traumapsychoog Erik De 

Soir zich ‘psycholoog van het jaar’ noemen. De Gentse 

Alumni Psychologie (GAP) reikte voor de derde keer 

die onderscheiding uit aan een Belgische psycholoog 

die een opmerkelijke professionele prestatie leverde 

en wil zo de uitstraling van de psychologie als discipline 

bij het brede publiek bevorderen. Erik De Soir speelt 

wereldwijd een toonaangevende rol op het vlak van 

oorlogs- en reddingspsychotraumatologie. In eigen 

land was hij onder meer betrokken bij de ramp op Puk-

kelpop en het recente busongeval in Sierre. Daarnaast 

kende het GAP een speciale life-time achievement er-

kenning toe aan UGent-alumnus Luc De Bruyckere. De 

afscheidnemend VOKA-voorzitter en voorzitter van Ter 

Beke dankt die eer aan zijn bijzonder verdienstelijke 

professionele loopbaan.

Meer info: www.gap-online.UGent.be

p IIC UNIVERSITEIT GENT VIERT  
20STE VERJAARDAG

Op 28 maart 2012 vierde het Incubatie- en Innovatie-

centrum Universiteit Gent zijn twintigste verjaardag 

met een academische zitting. Het IIC Universiteit Gent 

werd opgericht in 1990 als een van de eerste Incuba-

tie-en Innovatiecentra in Vlaanderen. Door het stimu-

leren van intellectuele synergie en netwerking, creëert 

het Incubatie- en Innovatiecentrum een dynamisch 

klimaat voor jong en creatief ondernemerschap, waar 

nieuwe ideeën kunnen uitgroeien tot succesvolle on-

dernemingen. Spin-offs van de Associatie Universiteit 

Gent kunnen er terecht voor logistieke en operationele 

ondersteuning en krijgen er een strategisch diensten-

pakket aangeboden om hun onderneming succesvol 

op te starten en uit te bouwen. Tussen de oprichting 

in 1990 en 2010 zijn er binnen het IIC Universiteit 

Gent liefst 87 hoogtechnologische bedrijven succesvol 

opgestart. 

Meer info: www.iicUGent.be of Eric.Boodts@UGent.be

Gastheer Eric Boodts, gedelegeerd bestuurder van  
het IIC Universiteit Gent.
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Waarom hebt u dat boek 

geschreven? Welke boodschap 

wilt u overbrengen?

“De laatste jaren kreeg de invloed 

van de opvoeding en de omgeving, 

in het Engels nurture genoemd, op 

het menselijk gedrag te veel aan-

dacht in vergelijking met die van 

biologische factoren, ook wel na-

ture genoemd. Experimenten tonen 

immers aan dat typisch mannelijk 

gedrag voortvloeit uit de aanwe-

zigheid van testosteron. Dat blijkt 

bijvoorbeeld duidelijk na castratie 

van dieren. Na een castratie stopt 

de productie van testosteron en 

worden mannelijke dieren zo mak 

als een lammetje. Spuit je echter 

opnieuw testosteron in, dan zullen 

ze zich weer agressief en domi-

nant opstellen. Hetzelfde zien we 

bij mannen. De grote invloed van 

biologische factoren valt dus niet te 

ontkennen.”

U schreef een boek over 

menselijk gedrag, terwijl u zich 

op professioneel gebied met 

diergeneeskunde bezighoudt. 

Vanwaar die zijsprong?

“Toen in 1992 de oorlog in ex-Joe-

goslavië uitbrak, vroeg ik me af hoe 

iemand de ene dag een goede buur 

kan zijn en de volgende dag zijn 

buren echte wreedheden kan aan-

doen. In die oorlog viel – nog meer 

dan in andere – de extreme agres-

sie en drang om te domineren op. 

Omdat de actoren bovendien voor 

meer dan 95% mannen waren, 

vermoedde ik dat testosteron een 

rol speelde. Dat is namelijk het hor-

moon dat aan de basis ligt van de 

typisch mannelijke eigenschappen 

agressie en dominantie. De stap 

vanuit de dierenwereld was dan 

gemakkelijk gezet, want ook man-

nelijke dieren reageren agressief 

om anderen te domineren.”

De oorlog in ex-Joegoslavië, de huidige 

financiële crisis en zelfs seksuele  

delinquentie. Altijd ligt de oorzaak bij 

het mannelijke hormoon testosteron. 

Dat stelt professor Aart de Kruif, ver-

bonden aan de vakgroep Voortplanting, 

Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskun-

de en auteur van het boek Typisch  

Testosteron. “Mannen zijn zo gemari-

neerd in testosteron dat het hun 

gedrag in de richting van agressie en 

dominantie stuurt.”

Auteur: Stéphanie Poelman | Fotograaf: Nic Vermeulen

Mannen 
zijn  

geboren 
waaghalzen

Aart de Kruif schreef een boek over testosteron
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kwestie omdat ik sterk de nature-

kant benadruk. Iemand die zich 

enkel in de nurture-zijde verdiept 

heeft, zal zich wellicht niet in mijn 

boek kunnen vinden. Maar ik krijg 

vooral reacties van criminologen 

en juristen. Mijn zienswijze heeft 

dan ook heel wat implicaties voor 

hun werk. Ik zeg namelijk dat de 

hoeveelheid testosteron tijdens 

de zwangerschap samen met er-

felijke factoren het latere gedrag 

van iemand sterk bepalen. Dat 

betekent dat iemand bijvoorbeeld 

geboren kan worden met een sterk 

criminele inslag en daar niet voor 

kiest. Maar geldt dat dan ook voor 

pedofielen? En kan je iemand die 

prematuur een sterk testosteron-

bad kreeg en dus meer aanleg tot 

agressie heeft, aansprakelijk stel-

len als hij in een vechtpartij betrok-

ken raakt?” 

“Typisch Testosteron is echter in 

de eerste plaats bedoeld als een 

boek voor gewone mannen en 

vrouwen. Als mannen weten welke 

invloed testosteron heeft op hun 

gedrag, kan hen dat helpen om zich 

daar minder door te laten leiden en 

dus om minder risicovolle dingen 

te ondernemen. Hopelijk zullen 

vrouwen dan weer inzien dat ze 

niet zo hun best moeten doen om 

hetzelfde te willen als mannen. Het 

is immers net doordat ze vrouw 

zijn, dat ze minder stommiteiten 

uithalen.” 

ze zich zo dominant mogelijk op te 

stellen om indruk te maken op hun 

vrouwelijke soortgenoten. Ontstaat 

er een gevecht tussen twee dieren, 

dan mag de winnaar paren en 

moet de verliezer afdruipen. Ook 

op de beurs zien we dat. Beleggers 

zetten vaak steeds grotere bedra-

gen in omdat ze meer winst willen 

maken dan hun concurrenten. Ze 

willen allemaal de winnaar zijn. 

Maar waar het dierlijk gedrag stopt 

bij de vecht-of-vluchtfase is dat bij 

mensen niet het geval. De mens 

is bijvoorbeeld geneigd om wraak 

te nemen, wat in de dierenwereld 

niet voorkomt. Dat komt doordat 

wij over een groter hersenvolume 

beschikken. Maar het zijn ook net 

die grotere hersenen, meer speci-

fiek de prefrontale cortex, die ons 

helpen ons basale gedrag te onder-

drukken en niet aan elke impuls toe 

te geven.”

Mannen kunnen hun door 

testosteron gestuurd gedrag 

dus onder controle houden?

“De prefrontale cortex moet dat 

basale gedrag inderdaad onder-

drukken. Bovendien valt te hopen 

dat onze opvoeding, scholing en 

cultuur ons zo beïnvloed hebben 

dat die onderdrukking niet te snel 

wegvalt. Het is dus niet zo dat 

nurture geen invloed heeft op ons 

gedrag. Wel stel ik dat de invloed 

van nature groter is omdat dat de 

basis van ons gedrag bepaalt. Met 

andere woorden: het nature-ge-

stuurd basisgedrag is er sowieso, 

of en in welke mate iemand dat 

kan onderdrukken is afhankelijk van 

persoon tot persoon en van situ-

atie tot situatie.”

hoe reageren collega’s uit de 

psychologische wereld op die 

stelling?

“Ik krijg zowel positieve als nega-

tieve reacties. Veel hangt af van 

de achtergrond van de persoon in 

Vanaf wanneer spelen die 

biologische factoren een rol bij 

het gedrag?

“Dat doen ze al in de baarmoeder. 

Als een vrouw zwanger is van een 

jongetje zal zij vanaf de zesde week 

van haar zwangerschap zo veel 

testosteron produceren, dat het 

vruchtje als het ware ligt te mari-

neren in dat hormoon. Jongetjes 

krijgen dus in de baarmoeder een 

testosteronbad, terwijl dat bij meis-

jes niet zo is. Dat kan je trouwens 

na de geboorte zien aan de lengte 

van de ring- en wijsvinger. Bij man-

nen zal de ringvinger van de rech-

terhand doorgaans langer zijn dan 

de wijsvinger. Bij meisjes is dat net 

omgekeerd. Zoals gezegd weten 

we daarnaast dat testosteron een 

grote invloed heeft op het basale 

gedrag. We kunnen dus stellen dat 

een man geboren wordt met een 

neiging tot dominantie en agressie 

en daardoor ook meer risico’s zal 

nemen.”

kunnen we dat gedrag dan 

gelijkstellen aan dierlijk gedrag?

“Tot op zekere hoogte wel aange-

zien testosteron bij alle mannelijke 

zoogdieren – dus ook bij de mens 

– in de testikels wordt gevormd en 

op dezelfde manier werkt Vandaar 

dat er grote overeenkomsten zijn 

in het door testosteron gestuurde 

gedrag. Op de beurs beleggen is 

bijvoorbeeld een uitgesproken man-

nenzaak, waardoor er soms zeer 

grote risico’s genomen worden. Be-

leggers verlaten dus hun comfort-

zone en trekken eropuit. Mannelijke 

dieren nemen een vergelijkbaar 

risico als ze op zoek gaan naar 

een partner: ze ondernemen actie 

en verlaten hun eigen territorium. 

Buiten hun eigen grenzen trachten 

Typisch Testosteron is 

het eerste boek van 

professor Aart de Kruif 

dat voor een groot 

publiek bedoeld is. 

Het is voor 18,95 euro 

te koop in de meeste 

boekhandels en voor 

12,95 euro verkrijgbaar 

op het internet als 

e-book.

Info p 
Prof. Aart de Kruif
Vakgroep Verloskunde, Voortplanting 
en Bedrijfsdiergeneeskunde
Tel. 09 264 75 60
Aart.DeKruif@UGent.be
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Heel wat studenten en professoren 

kennen De Slaaf, hét blad van de 

Slavische Talen. Vijftien jaar geleden 

stampte VRT-correspondent Tom Van 

de Weghe het uit de grond. Nu doet hij 

nog altijd aan pionierswerk, maar dan 

op wereldschaal. De afgelopen vijf jaar 

vertoefde hij in China, binnenkort ver-

trekt hij naar Amerika.

Auteur: Stefanie Van den Broeck | Fotograaf: Roger Laute

“Rusland, China, 
Amerika: 

ik heb iets met 
grootmachten”

UGent-alumnus en  
VRT-correspondent  

Tom Van de Weghe verruilt 
Peking voor Washington
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tot mijn 25e studeren. Ik volgde nog 

een jaar Media en Communicatie: 

een perfecte voorbereiding voor 

mijn latere job. En ik combineerde 

het met een zakelijke opleiding aan 

het Russisch Instituut. Achteraf 

bekeken had ik misschien beter een 

extra jaar Chinees gevolgd. Maar 

toen had ik nog geen idéé van mijn 

latere toekomst. Een carrière als 

VRT-correspondent, dat leek toen 

heel onbereikbaar.” 

Olympische Spelen
Na een jaartje werken in het call-

center van autofabrikant Volvo 

was het dan toch zover: Tom nam 

deel aan het journalistenexamen 

en kon beginnen bij de openbare 

omroep. “Ik droomde nog altijd van 

een job als Ruslandcorrespondent. 

Johan Depoortere, Jan Balliauw en 

Stefan Blommaert: dàt waren mijn 

grote helden. En ineens werden het 

collega’s. Maar toen ik op de VRT 

begon, sloten ze net het Rusland-

bureau. Ik ben toen bewust wat 

verder oostwaarts gaan kijken: in 

2004 trok ik voor het eerst naar 

China. Dankzij het Fonds Pascal De-

croos kon ik aan onderzoeksjourna-

listiek doen, voor de Terzake-reeks 

Made in China. In de aanloop naar 

de Olympische Spelen kreeg dat 

land ineens meer aandacht. En ik 

kreeg het China-virus zwaar te pak-

ken. De jaren daarna ben ik vaak 

teruggekeerd en in 2007 mocht ik 

als correspondent naar Peking ver-

trekken. Een fantastische kans!”  

Aanvankelijk vertrok Tom voor ne-

gen maanden, tot na de Olympische 

Spelen. Maar uiteindelijk werd dat 

vijf jaar. “Mijn verblijf werd telkens 

verlengd. Logisch ook, want er 

gebeurt daar ontzettend veel. Al-

leen al in dat eerste jaar was China 

telkens weer wereldnieuws. Met het 

melkschandaal, de financiële crisis, 

de aardbeving in Sichuan, ... Het zou 

zonde geweest zijn om nà de Spelen 

– maar de opleiding bood nog 

veel méér dan dat. “Mijn horizon 

is enorm verbreed. We leerden 

bijvoorbeeld ook veel over kunst 

en geschiedenis: mijn scriptie ging 

zelfs over Russische kunst.”

Boze rector
Aan de universiteit kon Tom voor 

het eerst de journalist in zichzelf 

loslaten. “Ik begon al vrij snel te 

werken bij Schamper, het befaam-

de studentenblad. Jarenlang maak-

te ik er covers. Maar ik heb ook 

veel artikels geschreven. En die gin-

gen niet altijd onopgemerkt voorbij. 

Zo maakte ik ooit een stuk over de 

vervuiling van de Benedenschelde 

door lozingen van de universiteit. 

En ineens hing er een boze rector 

aan de lijn: hij vond het toch niet 

geschikt voor publicatie. Maar het 

artikel is verschenen zoals wij dat 

wilden. Gelukkig is er vrijheid van 

pers, ook aan de UGent!” (lacht) 

Tom stampte ook zijn eigen stu-

dentenblad uit de grond: De Slaaf. 

“In de richting Slavische Talen was 

er al een blad, maar ik heb dat – 

samen met een team enthousias-

telingen – grondig vernieuwd. We 

brachten vrij serieuze lectuur, alles 

draaide om Oost-Europa. Ik kon me 

er helemaal in uitleven.”

Na vier jaar Gent zocht Tom andere 

oorden op: dankzij een studiebeurs 

kon hij een jaartje politieke weten-

schappen studeren in Bratislava. 

“Slovakije beleefde toen een politieke 

omwenteling: heel boeiend! Af en 

toe bracht ik daarvan verslag uit 

voor Studio Brussel. Ze kenden mij 

daar nog, van dat Israël-avontuur. 

(lacht) Maar het was niet de geluk-

kigste tijd uit mijn leven. Bratislava 

is een kleine, saaie stad. En mijn 

liefdesleven was in die periode ook 

nogal woelig.” Eenmaal thuis, be-

sloot hij nog even op de universiteit 

te blijven hangen. “Werken moet je 

later nog genoeg doen, dus wilde ik 

Iedereen kent VRT-correspondent 

Tom Van de Weghe van zijn opval-

lende verhalen uit China, maar 

volgend jaar vertrekt hij naar de 

Verenigde Staten. Van het Verre 

Oosten naar het Verre Westen. 

Wij ontmoeten hem tijdens een 

tussenstop in Gent. De locatie is 

perfect: cultuur- en congrescen-

trum Het Pand, met zijn mooie 

collectie etnische kunst. Tom denkt 

spontaan terug aan zijn kindertijd. 

“Mijn vader (Alex Van de Weghe, 

die in 2000 plots overleed, nvdr) 

werkte voor de UGent, als onder-

zoeker en docent aan de faculteit 

Diergeneeskunde. Hij trok geregeld 

naar het buitenland, voor con-

gressen. Dan kwam hij thuis met 

prachtige boeken in vreemde talen. 

Als kind vond ik het heerlijk om me 

daarin te verdiepen.” En ook de 

journalistenmicrobe zat er al van 

jongs af in. “Op mijn 12e nam ik 

met een cassetterecorder allerlei 

nieuwsberichten op van de radio. 

Ik was een fervent luisteraar: elke 

nieuwslezer kon ik herkennen aan 

zijn stem. En toen enkele jaren la-

ter de Golfoorlog uitbrak, maakte ik 

collages van krantenberichten.” Al 

duurde het wel even voor Tom zélf 

naar het buitenland trok. “Ik kom 

uit een groot gezin, dus we gingen 

meestal naar zee. Maar op mijn 

17e won ik een wedstrijd op Studio 

Brussel: een reis naar Israël!”

Eenmaal thuis begon hij aan een 

nieuw avontuur: de Universiteit 

Gent. Tom koos voor een studie 

Slavische Talen. “Enkele jaren 

eerder was de Berlijnse Muur ge-

sneuveld en er ging een onbekende 

wereld voor ons open. Dat fasci-

neerde mij enorm. Op mijn 17e 

kende ik trouwens al een woordje 

Russisch, door in al die boeken 

van mijn vader te snuisteren.” Aan 

de universiteit werd zijn talenken-

nis aardig opgekrikt – hij spreekt 

perfect Russisch en Tsjechisch 
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een grootmacht in wording – naar 

Amerika – een grootmacht die 

afkalft. Ik zal er waarschijnlijk meer 

vrijheid hebben dan vroeger, maar 

ook daar zal ik niet zomaar bij Oba-

ma over de vloer komen. Trouwens: 

ik ben niet van plan om ineens een 

salonjournalist te worden.” Zijn aan-

pak blijft dus dezelfde. Maar als we 

hem vragen om die aanpak te om-

schrijven, moet Tom even zuchten. 

“Dat is heel moeilijk. Ik probeer erg 

kritisch te zijn, maar dan van onder-

uit. De gewone mens tonen, dat vind 

ik heel belangrijk: zo kan de kijker 

zich makkelijker inleven. In China 

heb je trouwens weinig keuze, daar 

krijg je niet zomaar een minister of 

professor voor je camera. Het was 

dus de perfecte leerschool.” 

Tom verhuist natuurlijk niet in zijn 

eentje. Ook zijn gezin gaat mee. 

“Mijn dochter en vrouw sprongen 

een gat in de lucht, toen ze hoor-

den dat we naar Amerika zouden 

verhuizen. Arthur, mijn zoontje van 

twee, beseft het nog niet zo goed. 

Maar het zal voor ons allemaal 

een verademing zijn, letterlijk. Ein-

delijk weer gewoon buiten kunnen, 

zonder mondmasker! En wéér een 

nieuwe cultuur leren kennen: dat is 

sowieso een ongelofelijk geschenk 

voor kinderen. Eline spreekt perfect 

Nederlands, Chinees, Engels en 

een woordje Russisch. En Arthur 

experimenteert ook al met zijn eer-

ste woordjes, in drie talen. Ze pas-

sen zich overal meteen aan: mini-

wereldburgers.” Al keren ze over 

een jaar of vier misschien wel te-

rug naar hun thuisbasis. “Ik wil mijn 

kinderen ook hun eigen cultuur 

leren kennen. Toen we daarstraks 

langs het Gravensteen liepen, was 

mijn dochter razend enthousiast.  

Is dit het kasteel waar Harry Potter 

woont, papa?”  

meer afnemen – al hebben ze ook 

dàt weleens geprobeerd. (grijnst) 

De laatste jaren krijgen journalis-

ten het trouwens steeds moeilijker. 

Tijdens de Olympische Spelen was 

er veel controle van buitenaf, maar 

wie zal China nu nog op de vingers 

tikken? Het Westen ligt plat op de 

buik, we hebben China nodig.”

“Intussen heb ik een soort haat-

liefdeverhouding met China. Al 

primeert de liefde natuurlijk nog 

altijd. Ik zal het land zeker missen, 

als ik binnenkort naar Washington 

verhuis. Je struikelt er bij wijze 

van spreken over de interessante 

verhalen. Maar er zijn natuurlijk 

ook minpunten. De luchtvervuiling, 

in de eerste plaats. Mijn vijfjarige 

dochter Eline moet gemiddeld 

één dag per week thuisblijven van 

school omdat de lucht té ongezond 

is. En er is natuurlijk ook de typisch 

Chinese stijl: spuwen, rochelen, 

boeren, … Dat zijn dingen waar je 

nooit echt aan went. Elke keer als ik 

uit België kom, voel ik dus weer een 

cultuurshock. Ook het verkeer is 

een dagelijkse bron van frustratie: 

vroeger was de fiets hét verkeers-

middel, nu word je langs alle kanten 

belaagd door koning auto.”

Geen salonjournalist
Over een halfjaar wacht hem een 

nieuwe cultuurshock: dan neemt 

Tom Van de Weghe het over van 

Greet De Keyser, als correspondent 

in Washington. “Ik mag van China – 

ons Peking-bureau te sluiten.” Maar 

Tom trok ook geregeld buiten de 

Chinese landsgrenzen, naar Noord-

Korea bijvoorbeeld. “Een hallucinan-

te plek, alsof je in een teletijdmachi-

ne stapt. Maar ook mijn bezoek aan 

Myanmar was ongelofelijk: ik had 

nooit durven dromen dat ik daar 

als journalist zou binnenraken. En 

Tibet zal ik uiteraard ook niet snel 

vergeten. Dat is een van de mooiste 

plekken ter wereld. Je dròòmt er in 

kleuren, letterlijk. Al heeft dat mis-

schien ook iets met de ijle lucht te 

maken.” (lacht)

Rode lap op een stier
Maar echt persvriendelijk is China 

natuurlijk niet. Dat heeft Tom 

zelfs aan den lijve ondervonden. 

“In 2008 draaiden we in de pro-

vincie Henan een reportage over 

aidspatiënten. Tot mijn filmploeg 

en ik werden aangevallen door de 

lokale autoriteiten. Toen dacht ik 

dat we eraan waren. Sindsdien 

ben ik wel iets voorzichtiger. Maar 

hoe dan ook: een camera werkt in 

China als een rode lap op een stier. 

Soms benijd ik krantenjournalisten, 

die vallen veel minder op. Als tv-

journalist primeert het beeld. Mijn 

slogan was dan ook: action first! 

We maakten zo snel mogelijk beel-

den, zonder het te vragen. Wat we 

hadden, konden ze ons alvast niet 

“Intussen heb ik een  
haat-liefdeverhouding met China.  
Al primeert de liefde nog altijd.”

Tom Van de Weghe brengt 
verslag uit vanuit Tibet
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Meer info 
www.tomvandeweghe.com
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Activiteiten voor alle alumni van de UGent

Alumni Toptalent  
Dirk Sterckx

6 juni 2012 om 19 uur
Het Pand (Refterzaal), Onderbergen 1, Gent

De universiteit nodigt haar topalumni uit om een 
lezing te geven voor collega-alumni, gevolgd door een 
netwerkreceptie. Dirk Sterckx, Germanist, gewezen 
journalist en gewezen Europees Parlementslid, is 
de tweede alumnus van dit jaar die aan het woord 
komt in deze reeks. Achteraf heeft u uitgebreid de 
mogelijkheid om andere alumni te ontmoeten en te 
netwerken bij een drankje en een hapje. 

•	 Inschrijven via: www.UGent.be/alumniactiviteiten
•	Prijs: 10 euro. U kan uw inschrijving 

vervolledigen door 10 euro p.p. over te schrijven 
op het rekeningnummer IBAN BE93 3900 
9659 3867 (BIC: BBRUBEBB).

Couleur Café Festival 29-30 juni en 1 juli 2012
Tour & Taxis, Havenlaan 86, Brussel

Couleur Café is het grootste muzikaal gebeuren in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Muziek maar 
ook kunsttentoonstellingen, animatie, monsters, dans 
en gastronomie. Meer daarover leest u binnenkort 
op www.UGent.be/alumni.

Gent Jazz Festival  Van 5 tot 14 juli 2012
De Bijloke, Godshuizenlaan, Gent

Deze editie van het Gent Jazz Festival belooft een 
topper te worden! De UGent biedt ook dit jaar weer 
een speciale formule aan voor haar alumni. Meer 
daarover leest u binnenkort op www.UGent.be/alumni.

Accenta 2012 Van 8 tot en met 16 september 2012
Flanders Expo, Maaltekouter 1, Gent

Naar jaarlijkse traditie is de Universiteit Gent ook dit 
jaar opnieuw van de partij op de jaarbeurs Accenta. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om een kijkje 
te nemen op de stand.

Geografische excursie 
naar Ronse en  
het westelijke deel 
van het Oost-Vlaamse 
Heuvelland

22 september 2012 Meer over deze alumniactiviteit leest u binnenkort op 
www.UGent.be/alumni.

•	Onder leiding van em. prof. dr. W. Vlassenbroeck

Openingsconcert
Festival van 
Vlaanderen:  
Spira Mirabilis  
met ‘Beethoven’s  
Vijfde Explosief!’

26 september 2012 om 20.30 uur
Sint-Michielskerk, Gent

Het Festival van Vlaanderen en de UGent zijn al jaren 
trouwe partners. Meer over deze alumniactiviteit 
leest u binnenkort op www.UGent.be/alumni.

Filmfestival (avant-
première!)

8 oktober 2012 Aan de vooravond van het Filmfestival pakt de 
Universiteit Gent jaarlijks uit met een avant-première 
voor haar alumni. Meer daarover leest u binnenkort 
op www.UGent.be/alumni.

Alumni After Work 22 november 2012
Culture Club, Afrikalaan 174, Gent

Op 22 november organiseert de Universiteit Gent 
vanaf 18 uur de 4e editie van UGent Alumni After 
Work. 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

De Bond van Gentse Germanisten

Jaarlijkse Bijeenkomst 
van de Bond van 
Gentse Germanisten

24 november 2012 om 15 uur
KANTL, Koningsstraat 8, Gent

Op de bijeenkomst van 24 november 2012 worden 
alle leden uitgenodigd en zijn er bovendien reünies 
voor de afstudeerjaren 1962, 1972, 1987 en 2002. 
Twee ex-presessen verlenen hun medewerking aan 
het programma: Lukas De Vos (afstudeerjaar 1972) 
en Jordi Casteleyn (afstudeerjaar 2002); Guido Ros 
(1962) zorgt met zijn Jazzkwartet voor de muzikale 
omlijsting. Na de receptie volgt een etentje, waarvoor 
apart moet worden ingeschreven.

•	 Info: www.bgg.UGent.be/jaarvergaderingen.html
•	 Inschrijven via: bggredactie@yahoo.co.uk voor  

13 november 2012 
•	Prijs: Gratis namiddagprogramma. Voor het 

etentje betaalt u 42,50 euro (leden) of 45 euro 
(niet-leden).
•	De bijeenkomst staat enerzijds open voor 

leden van de Bond van Gentse Germanisten 
en anderzijds voor de afgestudeerden van de 
gevierde afstudeerjaren 1962, 1972, 1987 en 
2002, ook als zij geen lid zijn. Afgestudeerden in 
de Taal- en letterkunde die nog geen lid zijn maar 
kennis willen maken met de vereniging, mogen 
zich eveneens aanmelden. 

Alumni Agenda
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Alumni Gentse Archeologen

Uitstap Keulen 8 september 2012
Sint-Pietersplein, Gent

Vorig jaar trokken we naar Noord-Frankrijk, dit 
jaar is Duitsland aan de beurt. AGAr organiseert 
een uitstap naar de prachtige stad Keulen. We 
bezoeken de highlights van de stad, waarbij we vooral 
archeologisch of historisch interessante sites willen 
belichten. Het ‘Römisch Germanischer Museum’ 
mag ons alvast verwachten. Naast een begeleid 
gedeelte voorzien we ook tijd voor vrije invulling ’s 
middags en in de namiddag. Hou er rekening mee 
dat AGAr dit keer geen lunch voorziet.

•	 Info:  
http://alumnigentsearcheologen.blogspot.com
•	 Inschrijven: door betaling met overschrijving 

(rekeningnummer: BE08 7370 2930 0713) 
met vermelding van het aantal deelnemers
•	Prijs: wordt later bekend gemaakt.

Lezing Mystery Guest November, datum en locatie afhankelijk van 
beschikbaarheid spreker

AGAr zorgt voor een academische toets en 
organiseert een boeiende lezing. Er circuleren 
nog enkele uiterst interessante namen rond de 
tafel, maar dat we worden omvergeblazen is 
gegarandeerd.

•	http://alumnigentsearcheologen.blogspot.com
•	 Inschrijven: geen inschrijving nodig, betaling  

ter plaatse
•	Prijs: leden AGAr/OSGG (+ partner) en 

studenten Archeologie: 2 euro; niet-leden: 4 euro

Faculteit Wetenschappen

Vereniging Gentse Geografen

Avondbezoek aan 
het STeM, Stedelijk 
Museum Sint-Niklaas 
met ‘Mercator Digitaal’

7 juni 2012 om 19 uur
Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas

De VGG organiseert een met gids geleid bezoek 
aan de spectaculaire tentoonstelling ‘Mercator 
Digitaal’. De 500e verjaardag van de geboortedag 
van Mercator gaat in Sint-Niklaas niet ongemerkt 
voorbij. Zijn waardevolle nalatenschap wordt in 
de tentoonstelling Mercator Digitaal in een nieuw 
decor gepresenteerd. Zeven kiosken belichten 
verschillende aspecten van Mercators werk en leven. 
Mercator Digitaal is een interactieve tentoonstelling 
met toepassing van hedendaagse computer- en 
projectietechnieken.
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 30, de 
volgorde van betaling zal de inschrijving mee bepalen.

•	 Info: http://geoweb.UGent.be/vgg
•	 Inschrijven via: Thérèse Ongena, secretaris VGG 

op Therese.Ongena@UGent.be of  
Yvan Vandewalle, voorzitter VGG op  
Yvan.Vandewalle@telenet.be, voor 31 mei 2012.
•	U kan uw inschrijving vervolledigen door 

het bedrag over te schrijven op het 
rekeningnummer IBAN BE81 4460 04557124 
(BIC: KREDBEBB), met vermelding ‘Mercator 
07/06/2012 + naam/namen van de 
deelnemers’.
•	Prijs: voor VGG-leden, hun partners en andere 

alumnileden van de faculteit Wetenschappen: 
10 euro; voor niet-leden: 15 euro (toegang + gids)

Geografische 
‘all-in’-excursie: 
Grensoverschrijdende 
bocagelandschappen 
van de Avesnois, 
Thiérache en Botte  
du Hainaut,  
onder leiding van  
em. prof. dr. M. Antrop

9 juni 2012 van 8 uur tot 19 uur 
Vertrek aan campus De Sterre, 
Krijgslaan 281 (gebouw S8), Gent

Reisroute: Gent – Maubeuge – Avesnes – Hirson – 
Chimay - Gent
Thema: Grensoverschrijdende bocagelandschappen 
en hun geschiedenis
Aandachtspunten: 
•	De uitlopers van de Fagne, de Calestienne en de 

Ardennen
•	Grenseffecten: vestingsteden en burchtkerken, 

resten van oerbossen en waterscheidingen 
•	 Impact van de industriële revolutie en agricultural 

invasion
•	Sites voor ijzerindustrie en charbonniers
•	Bocage: met door heggen, houtkanten of 

bomenrijen afgesloten akker- en weiland
•	Perifeer gebied waar de bevolking voor eigen 

verdediging moest instaan

•	 Info: http://geoweb.UGent.be/vgg
•	 Inschrijven via: Thérèse Ongena, secretaris VGG 

op Therese.Ongena@UGent.be of Yvan Vandewalle, 
voorzitter VGG op Yvan.Vandewalle@telenet.be. 
Gelieve bij inschrijving ook te vermelden met 
hoeveel personen u zal deelnemen en het aantal 
excursiegidsen u wenst. U kan uw inschrijving 
vervolledigen door het bedrag voor 28 mei 
2012 over te schrijven op het rekeningnummer 
IBAN BE81 4460 04557124 (BIC: KREDBEBB), 
met vermelding ‘excursie 09/06/2012 en 
(eventueel)  
excursiegids’.
•	Prijs: voor VGG- en andere alumni-leden en hun 

partners: 50 euro per persoon; niet-VGG, niet-
alumni of niet-partners betalen 55 euro. Er is 
een gedocumenteerde excursiegids beschikbaar 
voor de prijs van 10 euro.

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Alumnivereniging Crimilumni 

Stadskernwandeling 
doorheen Lokeren 
bekeken door de ogen 
van de politie met 
aansluitend optionele 
lunch

6 oktober 2012, van 10 uur tot 12 uur
Politiecommissariaat, Oude Vismijn 34, Lokeren

Meer vernemen over de voormalige gevangenissen, 
het rijke caféleven op de Groentemarkt, een 
passionele moord en de zelfmoorden aan de Durme? 
Laat u op sleeptouw nemen door politiecommissaris 
en gids Rudi De Clercq voor deze crimiwandeling! 
De totale afstand is slechts 3 km. Aansluitend op de 
wandeling is er de mogelijkheid om samen te lunchen 
in Lokeren (niet inbegrepen in de prijs).

•	 Info: www.crimilumni.be
•	 Inschrijven via: crimilumni@gmail.com voor 

22 september 2012
•	Prijs: leden gratis, niet-leden 3,40 euro
•	Voor leden en partners van leden van Crimilumni
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Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

DentAlumni

Emeriti-viering, 
in samenwerking 
met de Vereniging 
der Geneesheren, 
Oud-Studenten der 
Universiteit te Gent

5 oktober om 17 uur
UZGent, Faculteitszaal, De Pintelaan 185, Gent

Dit jaar gaan in de tandheelkunde Prof dr. Guy Theu-
niers en Prof dr. Jacques Vanobbergen op emeritaat. 
Zij vervoegen hierbij de professoren D. Broekaert, G. 
De Ley, N. Van Larebeke en A. Verbruggen uit de ge-
neeskunde. We maken van deze gelegenheid gebruik 
om samen met de alumni geneeskunde deze col-
legae op gepaste wijze te vieren. Aanvullend aan de 
lezingen wordt een receptie georganiseerd waarop 
alle alumni leden worden uitgenodigd.

•	 Inschrijven via: rita.cauwels@UGent.be met 
vermelding ‘naam + Emeriti-viering 5 okt’,  
voor 20 september 2012
•	Prijs: gratis
•	Voor leden DentAlumni 2012

Vereniging der Geneesheren, Oud-Studenten der Universiteit te Gent

Farmacotherapeutisch 
Bijblijven

23 mei 2012, 19 september 2012 en  
19 december 2012 om 20.30 uur
UZGent, auditorium E, De Pintelaan 185, Gent

Navormingscyclus voor artsen en apothekers 
omtrent nieuwe geneesmiddelen en bespreking van 
actuele onderwerpen in de farmacotherapie.

•	 Inschrijven via: alumni.geneesheren@UGent
•	Prijs: 3 euro per colloquium voor leden alumni-

geneesheren; gratis voor artsen-in-opleiding en 
studenten; niet-leden: 15 euro

Geschiedenis van  
de Geneeskunde

26 september 2012 om 20.30 uur
UZGent, auditorium E, De Pintelaan 185, Gent

Butare en de Gentse faculteit Geneeskunde, een 
model van partnerschap in de medische opleiding.

•	Prijs: gratis voor leden alumni-geneesheren, 
artsen-in-opleiding en studenten geneeskunde; 
niet-leden: 15 euro

Emeriti-viering,  
in samenwerking met 
DentAlumni

5 oktober om 17 uur
UZGent, Faculteitszaal, De Pintelaan 185, Gent

State of the Art-lezingen van en Laudatio aan de 
afscheidnemende professoren van de faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

•	  Gratis toegang voor de alumni en faculteitsleden

Avondcolloquia voor  
de Practicus

Telkens op woensdag om 20.30 uur
UZGent, auditorium E, De Pintelaan 185, Gent

•	3 oktober 2012: Communicatie met de huisarts 
met betrekking tot zijn patiënt geopereerd 
in daghospitalisatie
•	24 oktober 2012: “Goed slapen” - basics en slaapapneu
•	7 november 2012: Insomnie - hypersomnie - 

parasomnie
•	14 november 2012: De vermaatschappelijking van 

de geestelijke gezondheidszorg: artikel 107
•	21 november 2012: Virussen - deel I
•	28 november 2012: Virussen - deel II
•	5 december 2012: Volwassen worden met 

een psychiatrische stoornis

•	Prijs: gratis voor leden alumni-geneesheren, 
artsen-in-opleiding en studenten geneeskunde; 
niet-leden: 15 euro

Interview met emeriti 
rond hun leven en 
werkzaamheden tijdens 
hun loopbaan

Woensdag 17 november 2012 om 20.30 uur 
en vrijdag 30 november 2012 om 17.30 uur
Vergaderzaal van de faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen, UZGent,  
De Pintelaan 185, Gent

•	17 november 2012: em. G. Matton - S. Monstrey 
- P. Blondeel: Het verleden, heden en toekomst van 
de plastische heelkunde
•	30 november 2012: em. A. Evrard -  

Een halve eeuw Oude Bijloke

•	Prijs: gratis voor leden alumni-geneesheren, 
artsen-in-opleiding en studenten geneeskunde, 
niet-leden: 15 euro

Lezingen in het kader 
van de Jonckheere 
Stichting

Telkens op vrijdag om 17.30 uur
Vergaderzaal van de faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen, UZGent,  
De Pintelaan 185, Gent

•	26 oktober 2012: W. De Groote - Geneeskunde 
in Brugge in de Middeleeuwen 
•	16 november 2012: F. Van Elst - Egyptologie, 

de geneeskunde in faraonisch Egypte
•	14 december 2012: M. De Decker - Het ontstaan 

van het Rode Kruis, de organisatie in Vlaanderen en 
de Gentse regio in het bijzonder

•	Geen inschrijving, voor iedereen toegankelijk

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent (AIG)

Bedrijfsbezoek CNH 
Zedelgem

26 september 2012 om 13.30 uur
CNH, Leon Claeysstraat 3A, Zedelgem

Na de fusie in 1999 tussen Case Corporation en 
New Holland is CNH wereldwijd de belangrijkste 
constructeur van (land)bouwmachines. In Zedelgem 
worden combines (maaidorsers), hakselaars en 
grote balenpersen gebouwd. De site is voor de CNH-
groep het wereldwijde ‘Center of Excellence’ wat 
betreft combine ontwikkeling.

•	 Info en inschrijven: www.mijn-aig.be/aig-agenda.
asp, voor 19 september 2012
•	Prijs: 5 euro voor AIG-leden en hun familie,  

10 euro voor niet-AIG-leden 
•	Voor iedereen met interesse voor techniek
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Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Gentse Alumni Psychologen

The Progress Principle, 
over vooruitgang 
en welbevinden in 
organisaties

29 mei 2012 om 19 uur
Faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen, Henri Dunantlaan 2, Gent

Tijdens ‘Wij lezen voor u’, een nieuwe activiteit van 
GAP, brengt Cédric Velghe, onderzoeker aan de vak-
groep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsy-
chologie, en de VIGOR Innovation Research Group, 
de inhoud van het boek ‘The Progress Principle’ 
hapklaar tot bij u. Vervolgens reflecteert hij samen 
met Els Van Keymeulen, bedrijfspsychologe en HR 
manager bij Torfs, via een vraaggesprek over de be-
langrijkste aanbevelingen van het boek.

•	 Info en inschrijven: www.gap-online.be, 
inschrijven voor 28 mei 2012
•	Prijs: 5 euro voor GAP-leden en studenten;  

10 euro voor niet-leden

GAP After Work en 
GAP afstudeerfuif

18 september 2012 om 20 uur
Zaal Cocteau, Jan Palfijnstraat 17, 9000 Gent

Na het succes van de vorige editie (met 250 
deelnemers) komt er in september 2012 een 
tweede GAP After Work. Het concept blijft hetzelfde: 
in een aangenaam en informeel kader kunnen 
jullie mede-alumni terug ontmoeten. Vanaf 22 uur 
verwelkomen we bovendien de laatstejaars. Zij 
hebben die dag immers hun Plechtige Proclamatie 
en met de GAP afstudeerfuif breien we daar een 
feestelijk vervolg aan. Wees dus aanwezig om 
je mede-alumni terug te zien en om de nieuwe 
generatie psychologen te ontmoeten!

•	 Info en inschrijven: www.gap-online.be  
voor 17 september 2012
•	Prijs: 5 euro 

Help! Ik word 
zelfstandig. Informatie-
avond over het statuut 
van zelfstandige

9 oktober 2012 om 19.30 uur 
Faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen, Henri Dunantlaan 2, Gent

De Gentse Alumni Psychologie organiseren in 
samenwerking met Securex een info-avond over het 
opstarten van een eigen zaak. Er wordt gefocust op 
de verplichtingen, het proces van het opstarten en 
het statuut van de zelfstandige. Deze info-avond is 
bedoeld voor iedereen die overweegt zich te vestigen 
als zelfstandige in hoofd- of in bijberoep. Ook zal 
iemand persoonlijke ervaringen komen delen. 

•	 Info en inschrijven: www.gap-online.be  
voor 8 oktober 2012
•	Prijs: 5 euro voor GAP-leden en studenten;  

10 euro voor niet-leden

‘GAP’wize: van werken 
met straatkinderen 
naar no nonsense 
innoveren

Oktober 2012
Faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen, Henri Dunantlaan 2, Gent

‘StreetWize’ is het resultaat van een uit de hand 
gelopen afstudeerproject rond ‘mobiele scholen’ 
van de Limburgse ondernemer Arnoud Raskin. 
Het verhaal van StreetWize is er één van vallen en 
opstaan en brengt de toehoorder – hopelijk – een 
heel andere visie op ondernemen en innoveren.

•	 Info en inschrijven: www.gap-online.be 
•	Prijs: 5 euro voor GAP-leden en studenten;  

10 euro voor niet-leden

DSM-5 voor 
psychologen: pro en 
contra in dialoog

14 november 2012 om 19 uur - Faculteit 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, 
Henri Dunantlaan 2, Gent

Volgens aankondigingen van de American Psychiatric 
Association zal in mei 2013 de nieuwe editie van 
het psychiatrisch handboek DSM-5 verschijnen. 
Met deze avond wil GAP voor haar leden en andere 
geïnteresseerden de balans opmaken van de bewogen 
voorgeschiedenis die het handboek nu reeds achter 
de rug heeft. Twee sprekers zullen de merites en de 
zwaktes van het nieuwe handboek in kaart brengen 
in hierover in dialoog treden: Stephan Claes van de 
KULeuven en Stijn Vanheule van de UGent.

•	 Info en inschrijven: www.gap-online.be voor  
13 november 2012 of tot alle plaatsen volzet zijn
•	Prijs: 5 euro voor GAP-leden en studenten;  

10 euro voor niet-leden

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Verbond Afgestudeerde Bio-ingenieurs

Causerie –  
Biologische wijnen

15 november 2012 om 20 uur
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 
Coupure Links 653, Gent

Biologische wijn wordt steeds gemaakt met respect 
voor het evenwicht van de natuurlijke elementen van 
de grond en de druif. Gezien de plant en de druif in 
principe gezond zijn, moet dan ook geen beroep ge-
daan worden op chemische insecticiden en fungiciden 
om ziektes te bestrijden. Om fraude te vermijden is de 
term ‘biologische teelt’ beschermd door de Europese 
Unie. De heer dr.ir. Freddy Callebaut zal ons volledig 
inwijden in dit thema tijdens een boeiende uiteenzet-
ting. Over smaken valt niet te twisten, maar toch zullen 
een 6-tal zorgvuldig geselecteerde wijnen de revu pas-
seren. Dus zeker niet te missen!

•	 Info en inschrijven: www.fbw.UGent.be/verbond, 
voor 9 november 2012
•	Prijs: 15 euro voor leden, 25 euro voor niet-

leden
•	Voor iedereen die interesse heeft

De UGent-alumnidatabank

www.UGent.be/
alumnidatabank

Wilt u als oud-student op de hoogte blijven over de UGent?
Wilt u uitgenodigd worden voor alumniactiviteiten?
Wilt u oude vriendschappen nieuw leven inblazen?
Bent u benieuwd naar het carrièrepad van vroegere medestudenten? 
Wacht dan niet langer om u aan te sluiten op de UGent-alumnidatabank en krijg de mogelijkheid om via dit 
netwerk medestudenten op te zoeken en relevante informatie terug te vinden. Als alumnus van de UGent 
kan u uw eigen infofiche online beheren, updaten en afschermen zoals u het zelf wenst. 
Log meteen in en ontdek zelf de mogelijkheden op www.UGent.be/alumnidatabank.
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Apotheker
CEO en oprichter 
van Omega Pharma

Locatie: Het Pand, 
Onderbergen 1, 9000 Gent.
Meer informatie 
en inschrijven op 
www.UGent.be/alumniactiviteiten

Met Alumni Toptalent 
nodigt de UGent één van 
haar topalumni uit om voor 
collega-alumni een boeiende 
voordracht te brengen. 
Na de uiteenzetting bent u
hartelijk welkom op een 
netwerkreceptie.
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“Wij willen een vereniging zijn waar 

de professionele wereld en het aca-

demische veld elkaar treffen. Beide 

kunnen veel voor elkaar betekenen. 

Voor professionelen is het belang-

rijk op de hoogte te blijven van nieu-

we interessante wetenschappelijke 

inzichten en voor een universiteit 

is het goed om de vinger aan de 

pols te houden over wat zich af-

speelt op de arbeidsmarkt. Kwestie 

van het opleidingsaanbod zo veel 

mogelijk daarop af te stemmen”, 

legt professor communicatiema-

nagement Verolien Cauberghe het 

doel van Alumni.comm uit. Sinds 

2010 zetten zij, professor Lieven 

De Marez en drie andere UGent-

medewerkers hun schouders 

Het eerste grote evenement van 

Alumni.comm was de kick-off in sep-

tember vorig jaar. Een succes, want 

er waren 150 mensen aanwezig. 

“Verder wil Alumni.com jaarlijks een 

meet & greet organiseren, we zul-

len themasessies aanbieden over 

de verschillende domeinen binnen 

communicatiewetenschappen en  

in de nabije toekomst plannen we 

ook een lezingenreeks waarbinnen 

interessante gastsprekers aan  

het woord zullen komen”, belooft  

Verolien Cauberghe.

De vereniging biedt niet alleen de 

mogelijkheid om oude gezichten 

terug te zien en op een professi-

onele manier te netwerken, ieder 

lid krijgt na de inschrijving ook een 

jaar lang gratis een Alumni-leden-

kaart van de Universiteit Gent met 

alle bijhorende voordelen zoals 

toegang tot de studentenrestau-

rants en de universiteitsbiblio-

theek, 20% korting bij de online-

shop van Lannoo... Kortom: alle 

oud-studenten van de vakgroep 

Communicatiewetenschappen 

hebben er baat bij om zich lid te 

maken van Alumni.comm. 

onder de eerste alumnivereniging 

van de vakgroep Communicatiewe-

tenschappen. “We trachten ons 

doel te verwezenlijken door diverse 

activiteiten te organiseren en zowel 

formele als informele ontmoetings-

momenten in te bouwen.” 

De grootste uitdaging bij het op-

starten van een alumnivereniging 

is leden werven. “Sinds we bestaan 

maken we studenten op hun laat-

ste proclamatie warm om zich lid 

te maken, maar oud-studenten 

van vóór het bestaan van onze 

alumnivereniging bereiken is niet 

evident”, zegt Verolien Cauberghe. 

Via de post heeft haar team alle 

afgestudeerden van de laatste vijf 

jaar daarom een mailing gestuurd 

om hen te overtuigen de website 

te bezoeken en zich te laten regis-

treren. Het probleem is dat deze 

terechtkomt op het adres waar de 

student gedomicilieerd was tijdens 

zijn of haar studententijd en dat de 

boodschap daardoor verloren gaat. 

Intussen heeft Alumni.comm  

571 leden in eigen database en 

2.916 via de UGent-database. En 

dat moeten er nog veel meer wor-

den. “Een alumnivereniging staat of 

valt immers met haar leden”, vindt 

Verolien Cauberghe.

Meer info
www.pswx.UGent.be/oscw/Home.aspx

De alumnivereniging van de vakgroep  

Communicatiewetenschappen van de UGent  

zag het licht in 2010, maar het is pas sinds het 

kick-off evenement van september vorig jaar dat 

de bal echt aan het rollen is gegaan. Met bijna  

600 oud-studenten in de database, een enthou-

siast team medewerkers o.l.v. professor Verolien 

Cauberghe en professor Lieven De Marez, en 

talrijke activiteiten in de maak, kijkt Alumni.comm 

met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Auteur: Katrien Depoorter | Fotograaf: Nic Vermeulen

Alumni.comm:  
goed voor uw netwerk en zoveel meer

Wim Lievens, 
Verolien Cauberghe 

en Jeroen De keyser 
zetten hun schouders 

onder de eerste 
alumnivereniging 
van de vakgroep 

Communicatie-
wetenschappen.
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Je kent Gerard De Kremer uit  

Rupelmonde niet? Misschien 

wél als je weet dat hij vijfhonderd 

jaar geleden, op 5 maart 1512 

geboren werd en zijn naam ver-

latiniseerde tot Mercator (voluit: 

Gerard Mercator Rupelmundanus, 

hij bleek een fiere Rupelmondenaar 

te zijn). In 2012 vieren we de vijf-

honderdste geboortedag van de 

geograaf en kaartenmaker die lang 

in dienst van Karel V werkte. 

Maar zo manueel er in de zestien-

de eeuw kaarten werden gemaakt, 

zo spitstechnologisch gebeurt dat 

vandaag aan de Universiteit Gent. 

En in Sint-Niklaas. Want de musea 

van de stad willen de cartograaf 

dit jaar fêteren. Historicus Harry 

van Royen, projectmanager bij de 

stedelijke musea van Sint-Niklaas 

maar als geaffilieerd onderzoeker 

ook aan de UGent actief (bij de 

vakgroep Geschiedenis), legt 

uit wat het project ‘Mercator  

Digitaal’ verder in petto heeft. 

Want hij wil een bij uitstek inter-

facultair onderzoeksproject op 

poten zetten. “Ons uitgangspunt 

is de problematiek van geogere-

fereerde kaarten die we gelaagd 

op elkaar willen kunnen leggen. 

Om dat te onderzoeken, is een 

samenwerking nodig tussen 

verschillende vakgroepen van 

onze universiteit.” Het onder-

zoek moet resulteren in zowel 

academische activiteiten als in 

meer publieksgerichte inste-

ken. Harry van Royen: “Denk 

daarbij aan het optimaal ge-

bruiken van geografische 

informatiesystemen 

voor toeristen.”

Meer info
www.pswx.UGent.be/oscw/Home.aspx

Mercator, de grootste kaartenmaker aller tijden, viert in 2012 

zijn vijfhonderdste geboortedag. Om dat te herdenken kan je in 

Sint-Niklaas naar de tentoonstelling ‘Mercator Digitaal’. Maar ook 

de Universiteit Gent doet een duit in het kaartenzakje. Onderzoe-

kers uit maar liefst vier verschillende disciplines slaan er de 

handen voor in elkaar. Mercator is duidelijk alom aanwezig 

aan onze universiteit.

Auteur: Aart De Zitter | Foto’s: Nic Vermeulen, SteM Sint-Niklaas

Mercator werkt 
interfacultair!

Digitale kaarten 500 jaar  
na de geboorte van Mercator
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In afwachting van de verdere uitwerking van het mul-

tidisciplinaire onderzoeksproject ‘Mercator Digitaal’ 

gingen we al even ons licht opsteken in de verschil-

lende vakgroepen. Want nu al is duidelijk dat de im-

pact van de Rupelmondse cartograaf Mercator zich 

absoluut niet tot één discipline beperkt. 

Geografie
Mercators verwezenlijkingen zijn van cruciaal belang 

geweest voor de cartografie en de navigatie. De 

Mercator projectie uit 1569 is sowieso de meest be-

kende van zijn realisaties. Dat het huidige onderzoek in 

de vakgroep Geografie aan Mercator schatplichtig is, 

lijkt logisch. Onderzoekster Karen De Coene geeft tekst 

en uitleg: “Binnen de zorg voor erfgoed wordt steeds 

meer belang gehecht aan cartografisch erfgoed. 

Onze vakgroep onder leiding van Philippe De Maeyer 

wil die enorme evolutie in de cartografie dan ook niet 

ongedocumenteerd laten. Daarom voeren we allerlei 

projecten uit die moeten bijdragen aan de ontsluiting 

van en sensibilisering rond cartografisch erfgoed. Een 

voorbeeld daarvan is de cursus ‘Het lezen van oude 

kaarten’ of de tentoonstellingen ‘Liber Floridus 1121, 

de wereld in een boek’ die in het STAM plaatsvond. Het 

is ook in die optiek dat we met plezier meewerken aan 

‘Mercator Digitaal’.”

Maar de vakgroep wil ook onderzoek stimuleren rond 

de historische cartografie. Karen De Coene: “Rond 

dat thema organiseerden we het Congres ‘Mercator 

Revisited’.”

Een derde pijler in de vakgroep is het kenbaar maken 

bij een breed publiek. Karen De Coene: “Dat kan dankzij 

geavanceerde technieken zoals HisGIS, 3D-modelling 

en laser scanning. Zo kunnen we veel van ons onder-

zoek breed kenbaar maken én meteen ook documen-

teren voor later onderzoek.”

Bio-ingenieurswetenschappen
Marc Van Meirvenne leidt de onderzoeksgroep ‘ruim-

telijke bodeminventarisatietechnieken (met de heerlijke 

afkorting ORBit). Zijn vakgebied is sowieso aan de 

inzichten van Mercator schatplichtig. Alleen zijn de 

vraagstellingen waar zijn onderzoek zich op focust van 

een andere aard dan de vragen die de cartograaf zich 

toentertijd stelde. 

Marc Van Meirvenne legt uit: “Bodems en aanverwan-

te ondergrondse fenomenen zoals geologische lagen 

of grondwater, kunnen sterk variabel zijn.  

Dat kan onder andere een gevolg zijn van menselijke 

ingrepen doorheen de geschiedenis. Het probleem 

is dat deze driedimensionale ruimtelijke variabiliteit 

zich niet eenvoudig laat vaststellen aan het oppervlak. 

Want daar kijken we alleen naar het bovenste laagje. 

Vandaar dat we gebruikmaken van nauwkeurig gelo-

kaliseerde boringen of kuilen. Deze puntobservaties 

moeten we nadien met geavanceerde geostatistische 

interpolatietechnieken verwerken tot continue kaarten. 

Een recent ontwikkeld alternatief wordt geboden door 

niet-destructieve bodemsensoren die mobiel ingezet 

kunnen worden. Met zulke toestellen kan je per hec-

tare duizenden gelokaliseerde metingen verrichten van 

fysische of chemische bodemkenmerken waardoor 

heel nauwkeurige bodemkaarten kunnen gegenereerd 

worden.”

Rond zowel interpolatietechnieken als niet-destructieve 

mobiele bodemsensoren wordt binnen ORBit actief 

onderzoek verricht. De schaduw van Mercator is daar 

dus nooit veraf.

Geschiedenis
Voor de geschiedkundigen is cartografie een uitste-

kende bron van historische informatie, horen we van  

Erik Thoen, voorzitter van de vakgroep geschiedenis.  

“Vooreerst doen we onderzoek naar lokale en re-

gionale cartografie. We bestuderen de historische 

kadaster cartografie op regionaal en lokaal niveau. Ver-

der is cartografie voor ons een bron voor de lokalisatie 

van historische data (denk daarbij onder andere aan 

de verspreiding van criminaliteit). Onze vakgroep doet 

ook aan historische geografie: de geschiedenis van 

landschappen. En dat onderzoek is vanzelfsprekend 

met historische cartografie verbonden.”

Wat doet Mercator in onze faculteiten?
© KOKW/SteM
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Bindmiddel is de technologie GIS 

(Geografische InformatieSyste-

men). In de context van historici 

wordt van HisGIS gesproken. Het 

is dan ook logisch dat initieel vooral 

met mensen uit de vakgroep Geo-

grafie is samengewerkt. Harry 

van Royen: “Onder leiding van 

professor Philippe De Maeyer en 

in samenwerking met leden van 

zijn vakgroep, waaronder Karen 

De Coene en Thérèse Ongena, 

zijn kaarten, atlassen en globes 

ingescand en gedigitaliseerd en 

zijn scenario’s uitgewerkt.” Voor 

de invulling van de evolutie van de 

historische cartografie is dan weer 

samengewerkt met de vakgroep 

Geschiedenis. 

Faculteitsoverschrijdend
Na de studiedag van 22 juni willen 

de verschillende onderzoeksgroe-

pen echt vakoverschrijdend onder-

zoek voeren. Harry van Royen: “Uit-

gangspunt is daarbij de vraag hoe 

je historische informatie in een GIS-

omgeving optimaal kan ontsluiten. 

Over die vraag wordt nagedacht 

door ICT-professionals, geografen 

en historici, experts uit landschaps-

beheer en publieksvoorlichting.”

Het resulterende onderzoek moet 

onder andere een voorstel tot 

standaardisatie uitwerken. Daartoe 

zullen dus mensen uit de eerder 

genoemde vakgroepen samenwer-

ken. Dat wordt meteen een van de 

meest opvallende interfacultaire 

nieuwe onderzoeksprojecten in 

de schoot van de Universiteit 

Gent. Een en ander moet voor alle 

partijen voordelig zijn, horen we 

van Harry van Royen: “Onderzoek, 

publieksontsluiting, private en pu-

blieke dienstverlening.” 

Een indrukwekkend project waar-

over we in de nabije toekomst 

ongetwijfeld nog meer zullen horen. 

 

Multidisciplinaire studiedag
In 1994 werd Mercator in het 

naar hem genoemde museum van 

Sint-Niklaas al uitgebreid herdacht 

(zijn vierhonderdste sterfjaar). 

Harry van Royen: ”Dit jaar willen we 

daarom focussen op wat de mo-

derne technologie ons over hem 

kan leren en tonen. Vandaar dat 

we het geheel ‘Mercator Digitaal’ 

gedoopt hebben. Onder die titel 

loopt nog tot 26 augustus een ten-

toonstelling in de Stedelijke Musea 

van Sint-Niklaas.” (zie kadertje).

Om dat project te kunnen besten-

digen, wordt op 22 juni 2012 een 

multidisciplinaire studiedag georga-

niseerd. In de loop van de komende 

maanden zullen de vakgroepen 

Geografie (Karen De Coene, Thérèse 

Ongena en Philippe De Maeyer), 

Stedenbouw (Pieter Uyttenhove 

en Luce Beeckmans), Geschiede-

nis (Erik Thoen) en Bodembeheer 

(Marc Van Meirvenne) verder dit 

bijzonder vakoverschrijdende pro-

ject uitwerken. 

Info p 
Harry van Royen
Vakgroep Geschiedenis
Tel. 03 760 37 51 
Harry.VanRoyen@UGent.be

Mercator Digitaal 
Sint-Niklaas zet Mercator in de bloemetjes

Mercator werd 500 jaar geleden geboren. De  

Stedelijke Musea van Sint-Niklaas organiseren 

dit jaar dan ook een rist feestelijkheden rond 

de cartograaf. Belangrijkste daarvan is de ten-

toonstelling ‘Mercator Digitaal’. De erfenis van 

Mercator wordt via zeven kiosken digitaal tot 

leven gebracht. 

Harry van Royen: ‘Als we dat even overlopen, 

dan geeft dat een film waarin de gedigitali-

seerde details van de aardglobe anno 1541 veel 

beter zichtbaar worden dan wat er te zien is 

door onze ogen op die feitelijke globe.” Daarna 

volgt een stuk met een aantal objecten, atlas-

sen en andere publicaties van Mercator. Het di-

gitale traject loopt dan verder naar de hemel-

globe uit 1551. 

De tentoonstelling probeert bevattelijk uit 

te leggen wat de befaamde (en volgens som-

migen beruchte) Mercatorprojectie precies is: 

hoe heeft Mercator geprobeerd om een bol 

object (de aarde) op een plat (een kaart) te pro-

jecteren? 

En er valt in de tentoonstelling nog veel meer 

te beleven en te leren: navigatietechnieken, 

het leven van Gerard De Kremer zelf, onder 

andere via ‘interviews’ met zijn vrienden en 

collega’s.

De tentoonstelling ‘Mercator Digitaal’  
kan je bezoeken in de Stedelijke Musea  
van Sint-Niklaas, tot 28 augustus 2012.
www.mercator2012.be
www.mercatorconference2012.be

karen De Coene, 
vakgroep  
Geografie
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In zijn proefschrift ‘Burgerjourna-

listiek als uitdaging voor de tradi-

tionele media. Op zoek naar een 

typologie voor burgermedia en hun 

invloed op de traditionele modellen 

van journalistiek’ bracht Jeroen De 

Keyser in kaart waar en op welke 

manier burgers in Vlaanderen een 

invloed kunnen uitoefenen op de 

traditionele journalistiek. Die po-

tentiële interactie is een fenomeen 

lokale nieuwssites bijvoorbeeld), is 

het journalistieke belang ervan erg 

beperkt. De meeste mogelijkheden 

voor interactie tussen burgers en 

journalisten worden gecreëerd 

wanneer klassieke media op het 

platform van hun krant of eender 

welk medium tools aanbieden om 

burgers een stem te geven binnen 

die traditionele mediaomgeving. Het 

nut van de burgerinput is evenwel 

dat pas halverwege de jaren 2000 

de kop opstak, met name sinds de 

opkomst van Web 2.0, een verza-

melnaam waaronder we weblogs, 

internetfora en sociaalnetwerksi-

tes catalogeren. 

Zonsondergang
Burgers zijn dat ‘nieuwe’ internet 

snel gaan gebruiken, maar op enke-

le uitzonderingen na (collaboratieve 

Burgerjournalistiek: 
zin of onzin?

Burgerjournalistiek: zin of onzin?

Sinds de democratisering van het in-

ternet krijgen burgers alsmaar meer 

journalistieke armslag. Hoe gaan de 

klassieke media daarmee om, en wordt 

iemand er ook beter van? Kersvers 

doctorandus Jeroen De Keyser ver-

diepte zich vijf jaar lang in deze pijlsnel 

evoluerende materie.

Auteur: Sven Rammeloo | Fotograaf: Nic Vermeulen
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Het kleine Vlaanderen is intussen 

wel sterk gebleken in één welbe-

paalde vorm van participatieve 

journalistiek, namelijk haar bur-

gers zelf nieuws laten aanleveren. 

“Het Nieuwsblad en Het Belang 

van Limburg verwelkomen de 

input van burgers op een interes-

sante manier. Zij nodigen de bur-

ger uit om zelf, op vrijwillige basis, 

hyperlokaal nieuws aan te leveren. 

Dat kan dan bijvoorbeeld gaan 

over een nieuw speeltuintje in een 

wijk. Nieuws dat nationaal van veel 

minder belang is, maar wel leeft 

onder de lokale bevolking. Op die 

manier trekken burgers volk naar 

de websites, terwijl Het Belang zijn  

burgerjournalisten ook van nabij  

gaat stimuleren en hen workshops 

aanbiedt. Het publiek krijgt zo een 

relevante actieve rol binnen de 

journalistiek.”

Luxe in Vlaanderen
In vergelijking met andere landen, 

heeft de Vlaamse burgerjournalist 

weinig reden tot klagen. “Dat heeft 

te maken met het feit dat wij een 

relatief kleine markt zijn waar be-

trekkelijk veel middelen ter beschik-

king staan. De vele media die we 

rijk zijn, hebben al lang een traditie 

om dicht bij hun publiek te staan. 

We hebben bovendien, voor een 

regio die slechts een voorschoot 

groot is, meerdere eigen kwaliteits-

kranten. Dat is een ongelooflijke 

luxe. Mochten journalisten zich va-

ker gaan mengen in discussies en 

bij interessante reacties om nade-

re toelichting vragen, dan bestaat 

de kans dat de Vlaamse burger 

een erg valabele input levert. Maar 

daartussen zullen altijd mensen 

zitten die niets anders doen dan 

klagen.” 

men uiteindelijk in een vicieuze cirkel 

terecht.” 

In de praktijk blijkt de reactiemoge-

lijkheid op krantensites overigens 

veeleer een vorm van klantenbin-

ding, een marketingtool om men-

sen te laten terugkeren naar de 

website, waarna ze misschien op 

een reclamebanner gaan klikken. 

“Deze visie biedt, net als de dating-

rubrieken die je tegenwoordig op 

een aantal sites aantreft, enkel 

indirecte voordelen. Het geld dat 

daarmee wordt verdiend kan uit-

eindelijk worden aangewend om de 

gratis aangeboden journalistiek te 

financieren.”

Gemiste kansen
Een gemiste journalistieke kans dus, 

dat Web 2.0? “De mediabedrijven 

weten jammer genoeg zelf nog altijd 

niet wat de beste manier is om met 

Web 2.0 om te gaan. Bovendien is 

het economische klimaat momen-

teel allesbehalve gunstig, dus hun 

aanpak mag niet te veel geld kosten 

en het moet liefst nog iets opbren-

gen. Journalisten hebben dan 

weer vanuit hun opleiding te weinig 

knowhow en kennen evenmin dé 

oplossing. Door zaken uit te probe-

ren ontstaan er soms methodes die 

blijken te werken. Bij De Standaard 

slaagt men er nu bijvoorbeeld in om 

Facebook op een positieve manier 

te gebruiken, als een soort tool om 

mensen naar de website te lokken 

en een bepaald animo te genereren. 

Maar dat is eerder een toevallig 

succes dan een weldoordachte 

strategie. Voorlopig blijft het een 

beetje koffiedik kijken. Ook in de rest 

van de wereld bestaat er nog altijd 

geen heilige formule om Web 2.0 

goed aan te pakken.”

gelinkt aan een aantal voorwaarden, 

zo ondervond Jeroen De Keyser: 

“Burgers moeten om te beginnen 

interessante informatie aandragen. 

Geregeld krijgt men op krantenre-

dacties foto’s van zonsondergangen 

binnen, maar die hebben natuurlijk 

bijzonder weinig nieuwswaarde. 

Daarnaast dienen journalisten op-

recht geïnteresseerd te zijn in de 

input van de burgers, en ten derde 

moeten mediabedrijven de voor-

noemde tools aanbieden met op z’n 

minst een journalistieke redenering 

in het achterhoofd.” 

Die laatste voorwaarde houdt in 

dat bazen binnen mediabedrijven 

de journalisten ook daadwerkelijk 

willen betrekken bij wat de burgers 

aandragen. En daar knelt vandaag 

het schoentje. “Er gebeurt nog te 

weinig op dat vlak, zo blijkt uit mijn 

onderzoek. Journalisten moeten 

nu eenmaal vooral productief zijn, 

nieuws produceren. Maar als ze 

niet de kans krijgen iets te doen met 

de input van burgers, dan blijft het 

journalistieke nut ervan uiteraard 

bijzonder laag. Concreet stelde ik 

bijvoorbeeld vast dat er bij sommige 

kranten niets wordt gedaan met 

de reacties die burgers geven op 

online artikels. Bij sommige media-

bedrijven wordt de moderatie van 

de reacties uitbesteed, hoewel bur-

gers soms echt een interessante 

bijdrage aan een discussie leveren. 

In het beste geval kunnen ze zelfs 

een potentiële interviewbron zijn. 

Maar vermits journalisten zelden 

of nooit blijken te interageren met 

dit publiek, krijg je een praatbarak 

van burgers onderling, waar het 

gros van de reacties van emotionele 

aard is. Dergelijke reacties hebben 

weinig nieuwswaarde, en zo komt 

“Mediabedrijven weten jammer genoeg  
zelf nog altijd niet wat de beste manier is  

om met Web 2.0 om te gaan.”

Info p 
Dr. Jeroen De Keyser
Vakgroep 
Communicatiewetenschappen
Tel. 09 264 91 56
Jeroen.DeKeyser@UGent.be
www.centerforjournalismstudies.be



LabWater systemen NU TOT 30% KORTING
Onderwijs & Wetenschap

Veolia Water Solutions & Technologies Belgium biedt u in deze moeilijke economische tijd de 
mogelijkheid om te bezuinigen op de kosten voor (ultra)puur water. T/m 31 juli 2012 kunt u als 
onderwijs- of wetenschapsinstelling genieten van korting op ons gehele ELGA LabWater port-
folio tot maar liefst 30% bij inruiling van uw huidige systeem*.

Met ELGA LabWater haalt u een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar systeem in huis dat u 
(ultra)puur water kan leveren in de door u gewenste zuiverheid en volume.

En dit tegen zeer scherpe tarieven voor zowel aanschaf als operationele kosten.

*VWS Belgium is ten alle tijde gerechtigd de actie zonder opgave van reden te beëindigen. De voorwaarden en aanbie-
ding zijn onder voorbehoud van eventuele type-, druk- of zetfouten. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere 
acties.

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Line Wattez
Veolia Water Solutions & Technologies Belgium
Esperantolaan 5 - 3300 Tienen
+32 (0)491 16 67 86 - line.wattez@veoliawater.com
www.veoliawaterst.be - www.elgalabwater.com

Bezoek vanaf 1 juni onze webshop  http://webshop.veoliawaterst.be

R E S T A U R A N T  -  B R A S S E R I E

De Graslei

Restaurant De Graslei gelegen op het mooiste 

plekje van Gent. Achter gevel nummer 7 kan 

u een sfeervol en gastvrij eethuis ontdekken. 

U wordt er met een glimlach ontvangen en 

bediend alsof u een vriend van het huis bent.

Culinair hebt u de keuze uit de beste Belgische 

salades, vis- en vleesgerechten.

Alle dagen open van 11u tot ...

Voor informatie over groepsmenu’s

of andere: info@restaurantdegraslei.be

Graslei 7 - 9000 Gent - Tel. 09 225 51 47

www.restaurantdegraslei.be
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“Het idee om de carbon footprint 

of koolstofvoetafdruk van Vlaamse 

landbouwbedrijven te onderzoeken 

kwam niet van onze vakgroep, wel 

van de Strategische Adviesraad 

voor Landbouw en Visserij (SALV). 

De koolstofvoetafdruk geeft weer 

welke impact een activiteit heeft op 

de klimaatverandering, doordat er 

broeikasgassen (CO
2
, methaan en 

lachgas) bij vrijkomen. Het depar-

tement Landbouw en Visserij van 

de Vlaamse overheid zag wel wat 

in dit idee en financierde het hele 

project. Ons dossier kwam bij de 

aanbestedingsprocedure als beste 

UGent onderzoekt 
milieu-impact van 

de Vlaamse veeteelt
Welke elementen in de Vlaamse runder- en varkens-

teelt dragen het meest bij tot de uitstoot van broeikas-

gassen en hoe meet je dit het best? Op die vraag zocht 

de Vlaamse overheid het antwoord. De vakgroep Land-

bouweconomie van de UGent zette haar schouders 

onder dit project en hield de koolstofvoetafdruk van 

Vlaamse veetelers tegen het licht.

Auteur: Michiel Rombaut | Fotograaf: Nic Vermeulen

Info p 
p Ray Jacobsen

Vakgroep Landbouweconomie
Tel. 09 264 59 45
Ray.Jacobsen@UGent.be

p Valerie Vandermeulen
Tel. 09 264 59 43
Valerie.Vandermeulen@UGent.be
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water, ... Bij de productie daarvan 

komt aardig wat CO
2
 vrij.” 

Voor een onderzoek heb je input 

nodig en die vond het team onder 

andere in de landbouwdatabase van 

de Boerenbond. “Echt een schat 

aan informatie, met tal van gege-

vens over de Vlaamse landbouwbe-

drijven. Het aantal dieren en de op-

pervlakte per bedrijf, het machine-

park, het gebruik van pesticiden, het 

aantal worpen per dier per jaar, de 

gemiddelde melk- en mestproductie 

per dier, noem maar op. Van Be-

mefa kregen we ook informatie over 

de samenstelling van het kracht-

voer en van Fevia gegevens over de 

verwerking van de producten. Ont-

brekende gegevens hebben we in 

de tweede fase zelf aangevuld door 

bijvoorbeeld slachthuizen te intervie-

wen over hun energieverbruik en de 

bijproducten van het slachtproces. 

Bij de verwerking van slachtafval 

komt immers ook CO
2
 vrij.” Die tien-

tallen gegevens per landbouw- en 

verwerkingsbedrijf bezorgden de 

onderzoekers vervolgens aan ERM, 

dat ze in een speciaal computermo-

del goot. Uit die berekeningen distil-

leerde het team de koolstofvoetaf-

druk van drie productcategorieën: 

1 kg ontbeend varkensvlees, 1 kg 

ontbeend rundvlees en 1 l koemelk 

(zie ‘De cijfers’).

Voer voor het beleid
Tijdens het onderzoek kwam aan 

het licht in welke fase van de pro-

ductieketen de meeste broeikas-

gassen vrijkomen. De belangrijkste 

hotspots bleken op de landbouw-

bedrijven te vinden te zijn (zie ‘De 

hotspots’). “Vooral de mest, de pro-

ductie van geïmporteerd veevoeder 

en de methaanproductie bij koeien 

zijn de grootste ‘boosdoeners’.  

Nu we die hotspots kennen, kan 

de overheid landbouwbedrijven hel-

pen om hun koolstofvoetafdruk te 

verkleinen. Bovendien beschikken 

productgroepen of onderzoeken 

uit het buitenland. En dat is appels 

met peren vergelijken, want inter-

nationaal circuleren verschillende 

standaarden die bepaalde aspecten 

van de productieketen al dan niet 

zwaarder laten doorwegen in het 

eindresultaat. Op advies van ERM 

hebben we de meest gangbare in-

ternationale standaard gebruikt. Die 

leent zich bovendien het best om 

landbouwbedrijven te onderzoeken.” 

Wat was dan wel de bedoeling? 

Een instrument ontwikkelen om de 

koolstofvoetafdruk van de Vlaamse 

veeteelt vanuit een ketenbenadering 

te onderzoeken, zo blijkt. “Met an-

dere woorden: hoe meet je hoeveel 

CO
2
, methaan en lachgas vrijkomt 

bij de productie van koemelk, rund- 

en varkensvlees? We kozen voor 

runderen en varkens omdat die 

soorten het meest voorkomen op 

de Vlaamse landbouwbedrijven en 

naar verwachting de meeste impact 

hebben op het milieu.”

Met dank aan de sector 
Voor een fles melk of een hambur-

ger in je koelkast belandt, hebben 

ze al een hele weg afgelegd. In elke 

fase van die productieketen wor-

den broeikasgassen geproduceerd. 

“We hebben niet de hele keten 

onder de loep genomen. Alleen de 

productie van schadelijke gassen 

tijdens de veeteeltproductie en bij 

de verwerking van de melk en het 

vlees in een fabriek, slachthuis en 

uitsnijderij. De reden? Tijdens de 

eerste fases van de productieketen 

komen de meeste broeikasgassen 

vrij. Niet verwonderlijk, want een 

landbouwbedrijf heeft heel wat 

grondstoffen nodig: veevoeders, 

pesticiden, brandstof voor de ma-

chines en voertuigen, elektriciteit, 

uit de bus”, aldus Ray Jacobsen.  

De bio-ingenieur (specialisatie 

milieutechnologie) en doctoraat-

student voerde het onderzoek 

samen uit met econome Valerie 

Vandermeulen en het externe con-

sultancybureau Environmental Re-

sources Management (ERM). “Ook 

de inbreng van andere vakgroepen 

en experts bleek heel waardevol. Ik 

denk bijvoorbeeld aan prof. Pascal 

Boeckx van Isofys, prof. Stefaan De 

Smet van de vakgroep Dierlijke Pro-

ductie, en prof. Xavier Gellynck en 

prof. Guido Van Huylenbroeck van 

de vakgroep Landbouweconomie.”

Focus op varkens en runderen
In de rest van de wereld werden 

al soortgelijke onderzoeken uit-

gevoerd, maar voor Vlaanderen 

was dit een primeur. In januari 

2012 publiceerde het team de 

resultaten. “Maar ons doel was 

nooit om met harde cijfers te staan 

zwaaien. Want zo nodig je uit tot 

vergelijkingen tussen diersoorten, 

“Vooral de mest, de productie van geïmporteerd 
veevoeder en de methaanproductie bij koeien zijn  

de grootste boosdoeners.”

De hotspots
“Bij de rundvee- en melkveeteelt is de pensfer-

mentatie een bepalende factor. Tijdens het 

herkauwen van voedsel komt methaan vrij in 

de magen van de koe, die vervolgens in de at-

mosfeer terechtkomt. Ook het lachgas in koei-

enmest en de samenstelling van het veevoeder 

spelen een belangrijke rol. Die twee factoren 

zijn ook aan de orde bij varkens. De meeste 

Vlaamse varkensbedrijven voeren als kracht-

voedercomponent soja in uit Latijns-Amerika. 

De grondoppervlakte die nodig is om dat ge-

was te verbouwen, heeft een aanzienlijke im-

pact op de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse 

varkensteelt.” 
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wel verlagen door hun voedsel-

rantsoen te beperken, maar hoe 

gezond is dat voor die dieren? Bo-

vendien is het niet ondenkbaar dat 

een CO
2
-verlagende maatregel op 

één plek in de keten de CO
2
-produc-

tie elders net stimuleert. Pollution 

swapping noemen we dat. Het is 

dus cruciaal om een doordachte 

afweging te maken van de voor- en 

nadelen van een maatregel.” 

we voortaan over een ijkpunt om 

de evolutie ervan in Vlaanderen op 

te volgen.” Ook bij de consument 

kunnen de resultaten van het on-

derzoek iets in beweging zetten. 

“Het is niet ondenkbaar dat je in 

de toekomst in de winkel op vlees 

en melk ‘groene’ labels vindt met 

de koolstofvoetafdruk van dat pro-

duct. Dat gebeurt al in Engeland, 

Frankrijk, Zweden en Duitsland. De 

consument kan zijn duurzame aan-

koopgedrag daar dan op afstem-

men.” Tot slot nog een belangrijke 

kanttekening: wie een hotspot aan-

pakt, moet goed nadenken over de 

impact van die ingreep. “Je kunt de 

methaanproductie van runderen 

De cijfers
“Zoals gezegd waren de resultaten van on-

dergeschikt belang bij dit onderzoek. Maar ze 

geven natuurlijk wel een indicatie van de kli-

maatimpact van de Vlaamse veeteelt. Zo komt 

er bij de productie van 1 l melk respectievelijk 

1,02 kg (rauwe melk) en 1,04 kg (ultra hoge 

temperatuur UHT-melk) CO2-equivalenten vrij.  

Bij 1 kg ontbeend varkensvlees gaat het om 

5,7 kg CO2-equivalenten. 1 kg ontbeend rund-

vlees is dan weer ‘goed’ voor 22,2 kg CO2-

equivalenten. Dat hogere cijfer is vooral te 

wijten aan de methaan die vrijkomt tijdens het 

herkauwen en aan het lachgas in koeienmest. 

We spreken van CO2-equivalenten omdat niet 

alleen CO2 in rekening wordt gebracht, maar 

ook methaan en lachgas. 1 kg methaan (CH4) 

staat gelijk aan 25 kg CO2-equivalenten; 1 kg 

lachgas (N2O) aan bijna 300 kg CO2-equivalen-

ten. Als broeikasgas zijn die dus veel schadelij-

ker dan CO2.”

“Je kunt de methaanproductie van  
runderen wel verlagen door  

hun voedselrantsoen te beperken,  
maar hoe gezond is dat voor die dieren?”

Fitness, groepslessen en sauna

> jaarabonnement aan €399 
(u bespaart €198)

> zomerabonnement voor 3 maanden 
aan €135 (u bespaart €149)

Inclusief: onbeperkt gebruik van fitness, sauna, trilplaat 
en toegang tot alle lessen.
Actie geldig tot 31/07/12. Voorwaarden in de club te verkrijgen. U mag 1 partner (die geen 
personeelslid is van de Universtieit) mee lid maken aan dezelfde voorwaarden.

Escape Fitness
www.escapefitness.be
Sint Pietersnieuwstraat 132, Gent. Rechtover UFO, 2de verdieping
09 224 27 37

Exclusief voor 
personeel 

Universiteit Gent

adv_UNI_105x148_DEF.indd   1 19/04/12   22:01
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Wat boeit je in de 

opleiding Farmaceutische 

Wetenschappen? 

Ilse Becue: “In het secundair onder-

wijs had ik veel interesse voor we-

tenschappen, dus het was logisch 

dat ik in die richting voortging. Het 

onderzoekswerk boeide me sterk, 

net als de medische wereld. Met 

die farmaceutische wetenschap-

pen kan ik geneesmiddelen ontwik-

kelen en dat is heel fijn. De eerste 

jaren van de opleiding waren vrij 

algemeen en iets minder boeiend. 

Hoe specifieker de opleiding werd, 

hoe leuker ik het vond.”

kan je het onderzoeks-

onderwerp voor je doctoraat 

kort omschrijven?

“Ik legde me toe op het ontwikke-

ling van een screeningsstrategie 

Sporters grijpen soms naar steroï-

den om hun spiermassa op te drijven. 

Maar die hebben schadelijke nevenef-

fecten. Ilse Becue ging op zoek naar 

een strategie om nog niet gekende 

steroïden op te sporen. Vaak kan men 

immers vaststellen dat er in producten 

ook steroïden aanwezig zijn, maar is 

het heel tijdrovend en moeilijk om te 

analyseren om welke steroïden het 

precies gaat.

Auteur: Hilde Pauwels  | Fotograaf: Nic Vermeulen

“Het illegale circuit is 
ons vaak een 

stap voor”
Negenproef met Ilse Becue
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proces. Om de stoffen te identifi-

ceren, zoek ik ook via het internet. 

Het illegale circuit is ons vaak een 

stap voor. Zij werken een bepaald 

idee uit en maken het designerste-

roïd. Zij weten dus wat de bestand-

delen zijn. Als onderzoeker weet 

je niet naar wat je precies moet 

zoeken en dat is de grootste moei-

lijkheid. Gekende steroïden kunnen 

we op een dag tijd vinden, maar 

onbekende zijn dus veel moeilijker 

te traceren.”

Vond je het doctoreren 

een zware periode?

“Het is heel leerrijk en boeiend. 

Maar het betekent ook veel extra 

werkdruk en zorgen. Het zit voort-

durend in je hoofd, vooral tijdens 

de laatste maanden. Intussen heb 

ik ook twee kindjes en die hebben 

uiteraard ook aandacht nodig. Dat 

maakte het dus wel zwaar. Tegelijk 

hielpen ze me veel te relativeren. 

Als ik thuiskwam, kon ik heel snel 

het onderzoekswerk van me afzet-

ten. Met hen bezig zijn, was dus 

erg ontspannend.”

hoe zie je tot slot jouw verdere 

loopbaan?

“Het liefste zou ik onderzoekswerk 

blijven doen, maar dan in combi-

natie met onderwijstaken. Het is 

leuk om practicum te geven en 

masterstudenten te begeleiden. 

Ook lesgeven aan een hogeschool 

lijkt me wel wat. Maar eerst zou ik 

het enkele maanden wat rustiger 

aan willen doen. Het is nu echt wel 

nodig dat ik de druk van het docto-

raat wat kan afbouwen. Daarna zie 

ik wel wat de mogelijkheden zijn.”

 

bijvoorbeeld testosteron zijn ge-

contamineerd. Zoiets staat niet op 

het etiket vermeld. Ik werkte met 

trial and error. Wetenschappelijk 

onderzoek komt immers neer op 

veel proberen. Toen ik een positief 

resultaat had, kon ik uitzoeken 

wat precies die respons had ver-

oorzaakt. In het labo kwam er een 

nieuw LC-MS toestel waarmee we 

nieuwe methodes ontwikkelden. 

Stap voor stap ging het steeds 

verder.” 

Welke toepassingsmogelijkheden 

zijn er voor jouw onderzoek?

“RIKILT werkt met de gist bioassay 

om onder meer veevoeder, urine-

stalen en voedingssupplementen te 

onderzoeken. Met dergelijke con-

crete toepassingen ben ik zelf nog 

niet bezig. Mijn onderzoek maakt 

het wel mogelijk om na te gaan of 

er steroïden aanwezig zijn in voe-

dingssupplementen, maar het is 

niet vanzelfsprekend om uit te ma-

ken welke steroïden precies aan-

wezig zijn. Een positieve respons in 

de gist bioassay volstaat niet, ook 

identificatie is belangrijk.”

Ben je van plan dit onderzoeks-

werk nog voort te zetten?

“Het is zo goed als afgerond. Er zijn 

nog drie voedingssupplementen 

die ik wil analyseren. We weten dat 

ze steroïden bevatten, maar zijn er 

nog niet achter om welke stoffen 

het precies zijn. Er resten me nog 

twee maanden om het uit te zoe-

ken en andere analysetechnieken 

toe te passen.”

Wat zijn precies de obstakels 

bij dit type onderzoek?

“Het vergt heel veel tijd. Zo ben ik al 

vier jaar op zoek naar welke stoffen 

er in deze drie supplementen zit, 

telkens met een andere aanpak. Op 

televisie lijkt zoiets heel eenvoudig, 

maar het is echt wel een complex 

om steroïden op te sporen. Ham-

vraag is of voedingssupplementen 

al dan niet gecontamineerd zijn 

met androgenen, zoals testos-

teron. Ik streefde er vooral naar 

om ook onbekende steroïden te 

kunnen opsporen. Dan gaat het 

bijvoorbeeld om producten die in 

het illegale circuit worden gemaakt. 

Daarvoor is een niet-gerichte 

screening nodig want gerichte 

technieken sporen enkel gekende 

steroïden op.”

hoe kwam je in feite op 

het idee?

“Mijn promotor en postdoc-

begeleider stimuleerden het 

onderzoeksproject. Daarnaast 

werkte ik samen met RIKILT, het 

Instituut voor Voedselveiligheid 

in Wageningen in Nederland. Zij 

ontwikkelden een gist bioassay om 

androgene activiteit op te sporen. 

Dat gebruikte ik om voedingssup-

plementen te analyseren die soms 

gecontamineerd zijn met hoge do-

sissen aan steroïden. Deze kunnen 

de spierontwikkeling bevorderen 

maar geven ook bijwerkingen, van  

ernstige acné, verhoogde agres-

sie tot leverstoornissen. Let wel, in 

gewone voedingssupplementen die 

je bijvoorbeeld bij een apotheker 

koopt, zoals vitamines, zitten geen 

steroïden. Dat zou geen zin heb-

ben, vermits vitamines niet gepro-

duceerd worden om de spiergroei 

te bevorderen.”

hoe pakte je het onderzoek 

concreet aan?

“Ik startte met het onderzoeken 

van voedingssupplementen die in 

de sportwereld worden gebruikt, 

zoals proteïnepoeders of amino-

zuurpreparaten. Sportlui weten 

soms niet dat deze producten met 

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.

Info p 
Dr. Ilse Becue
Vakgroep Bioanalyse
Tel. 09 264 81 34
I.Becue@UGent.be
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p NETWERkEVENT | 29-05-2012

Uitwisseling tussen onderzoekers en bedrijven

Op 29 mei 2012 organiseert de AUGent-onderzoeks-

groep Polymer Science & Technology een gratis 

workshop en netwerkevent rond het thema ‘Duurzame 

oplossingen voor kunststoffen en textiel’. Bedoeling is 

om bedrijven en actoren in Vlaanderen rond kunststof-

productie, -verwerking en textiel in contact te brengen 

met haar kennisketen rond onder meer polymeerche-

mie, -modificatie en -karakterisatie, kunststofverwerking, 

textiel, composieten en ontwerp met kunststoffen. Het 

event zelf bestaat uit een plenaire lezing van dr. Luc Van 

Steenkiste en drie parallelle sessies die een zicht bieden 

op de vele dienstverlenings- en onderzoeksmogelijkhe-

den binnen de Associatie Universiteit Gent.

Meer info: www.polymer.UGent.be

p BIOTEChDAG | 23-06-2012

Van Algentoepassingen tot plantenZiektes

Wie benieuwd is naar welke toepassingen biotech-

nologie te bieden heeft, kan op 23 juni 2012 terecht 

op de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de 

Universiteit Gent. Je ontdekt er hoe biotechnologie, 

samen met wetenschappen en andere technologieën 

bijdraagt tot het onderzoek naar productie en ver-

werking van plantaardige en dierlijke grondstoffen, en 

het beheer en de bescherming van de natuur en het 

leefmilieu. 

Zo kom je op de Biotechdag meer te weten over de ge-

heime toepassingen van algen, live delende voortplan-

tingscellen van planten en de moleculaire bestrijding 

van plantenziektes.

Meer info: www.biotechdag.be

Uitgeverij De Boeck biedt u een ruim aanbod 
aan wetenschappelijke uitgaven in uiteenlopende 
vakgebieden voor het hoger en universitair onderwijs. 

Online catalogus op 
www.deboeck.com

- kwaliteit in opleiding

Hebt u vragen bij één van onze uitgaven of hebt u 
zelf een idee voor een nieuwe uitgave of een nieuw project? 
Neem dan contact op met valerie.degroodt@deboeck.com.
Zij staat u graag verder te woord.



HET NIEUWE PARELTJE VAN GENT 
WAAR HET HEERLIJK OVERNACHTEN EN CULINAIR GENIETEN IS...

Restaurant  Bar

Sandton Grand Hotel Reylof  |  Hoogstraat 36  |  9000 Gent  | +32 (0)9 235 40 70  |  gent@sandton.eu |  info@restaurantlof.be

www.sandton.eu/gent  |  www.restaurantlof.be

Sandton210x297.ai   1   4/13/2012   4:38:11 PM

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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p Tom Van de Weghe ruilt China voor VS
p Koolstofvoetafdruk van Vlaamse veeteelt
p Groeiplan UGent over integratie hogescholen

Mercator digitaal:
een interfacultaire exploratie

universiteit gent


