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De thesisgroei 
 
Beste eerste masterstudenten, 
Binnenkort wordt het volledige aanbod van masterproefonderwerpen bekendgemaakt 
op de facultaire website. Dit zal de belangrijkste keuze zijn die je zal maken in je 
loopbaan als student bio-ingenieurwetenschappen. Daarom wil de VLK hierbij een 
handje toesteken. Dit doen we met deze speciale editie van de groei, namelijk de the-
sisgroei. In deze groei geven proffen informatie over hun vakgroep en lichten ze mo-
gelijke onderzoeksinstellingen toe. Ook staan in deze groei een aantal hulpprojecten 
voor de thesiskeuze in vermeld.  
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BW21: PLANT EN GEWAS 
Vakgroepvoorzitter: Dirk Reheul 
 
Missie: Kennis genereren en onderwijs verstrekken over het cree-
ren, eco-fysiologisch functioneren en telen van gezonde planten en 
gewassen in dynamische, maatschappelijk verantwoorde teeltsys-
temen. 
 
Thema's (onderzoek en onderwijs): 
•Beredeneerde gewasbescherming 
•Eco-efficiente plantaardige productiesystemen, 
groei- en predictiemodellen 
•Planten(eco)fysiologie en agro-ecologie 
•Sensortechnologie, technische en biotechnische 
innovaties bij plantenproductie,-veredeling en -vermeerdering in 
open lucht, in kassen en in vitro 
 
Maatschappelijke impact: 
Duurzame productie van planten, gewassen en voedsel. 
Vorming van plant- en gewaswetenschappers met open, kritische 
geesten en ingenieursattitudes. 

 
 
ACADEMIC STAFF 
Kris Audenaert   Plant pathology, mycology, mycotoxins, phytotoxins. 
 
Benny De Cauwer  Crop husbandry, weed science, integrated weed manage-

ment. 
 
Patrick De Clercq  Entomology, acarotogy, biological and integrated control 

of crop pests. 
 
Danny Geelen  Plant research: in vitro biotechnology, breeding, propaga-

tion, sexual reproduction, space applications. 
 
Geert Haesaert  Crop production, plant breeding and crop protection, toxi-

genic fungi and mycotoxins. 
 
Monica Höfte  Plant pathology, molecular plant-pathogen interactions, 

biological and integrated control of plant diseases. 
 
Jan Pieters  Thermic processes, heat and mass transfer, energy, agri-

cultural engineering. 
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Dirk Reheul  Agronomy: crop husbandry, grassland and ley-arable far-
ming. Plant breeding: methods and techniques, variety de-
velopment, plant breeders' rights. Plant physiology and 
sustainable systems. 

 
Guy Smagghe  Entomology, crop protection, novel insecticide mecha-

nisms, insect biotechnology, RNA interference, risk as-
sessment of pesticides, pollinators and pollination. 

 
Pieter Spanoghe  Formulation, application and analysis of pesticides, (side) 

effects of pesticides, exposure assessment of man and en-
vironment. 

 
Kathy Steppe  Eco-physiology, plant-water relations, carbon metabolism 

and respiration, plant monitoring and stress detection 
with plant sensors, plant modelling, development of plant-
based control strategies, effects of climate change on the 
physiology of plants, trees and ecosystems. 

 
Luc Tirry  Agrozoology, entomology, acarology, insecticide resistan-

ce, integrated pest control of animal-noxious agents. 
 
Patrick Van Damme  Tropical and subtropical agriculture and ethnobotany, do-

mestication of medicinal plants, development cooperation 
and rural development, micro-financing systems, integra-
ted and sustainable development, biodiversity and agrofo-
restry. 

 
Marie-Christine  
Van Labeke  Crop physiology, abiotic stress, light quality (LED) and 

plant response, sustainable production. 
 
Thomas Van Leeuwen  Molecular acarology and genomics, insecticide resistance, 

molecular mite-plant interactions, new insecticide target-
sites. 

 
Stefaan Werbrouck  Horticulture, in vitro culture of plants (especially trees), in 

vitro breeding of plants. 
 
Wim Wesemael   Nematology. 
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BW22: Dierwetenschappen en    

aquatische ecologie 

De vakgroep dierwetenschappen en aquatische ecologie omvat 6 onderzoeksgroe-
pen. Binnen elk van deze onderzoeksgroepen is er een focus op een aantal specifieke 
onderzoeksdomeinen, hieronder opgelijst per ZAP. 

 
Prof. Stefaan De Smet 
• Kwaliteit van vlees: verbeteren van de eetkwaliteit van 

vers vlees (sensorische eigenschappen zoals smaak en 
malsheid), van de oxidatieve stabiliteit en van de ge-
schiktheid voor technologische verwerking via diergenetica, 
diervoeding of verbetering van de slachtomstandigheden. 

• Voedingswaarde van vlees: invloed factoren op essentiële nutri-
ënten in vlees; vertering van vlees; plaats van vlees in evenwich-
tige voeding.  

 
Prof. Veerle Fievez 
• Melkveevoeding: diagnostische testen op basis van 

melk analyse met nadruk op de transitieperiode 
(periode rond kalven), natuurlijke technologie ter 
voorkoming van de afbraak van essentiële voedings-
stoffen in de pens (rumen-bypass) 

• Herkauwersvoeding in tropische gebieden 
• Herkauwers en het milieu: mogelijkheden om via voe-

ding methaan- en ammoniakemissies reduceren 
• Microbieel vetzuurmetabolisme in relatie tot gezondheidswaarde van melk en 

vlees 
 

Prof. Joris Michiels 
• Ontwikkeling van spijsverteringsstelsel bij zogende en gespeende biggen: onder-

zoek naar effecten van early-life nutritionele en management interventies en on-
derzoek naar relatie tussen oxidatieve stress en darmgezondheid bij gespeende 
biggen 

• Alternatieve eiwitrijke grondstoffen voor varkens en pluimvee (insecteneiwit, 
microbieel eiwit): nutritionele en extra-nutritionele eigenschappen 

• Additieven om darmgezondheid bij biggen te ondersteunen: 
werkingsmechanisme van essentiële oliën en organische zuren 
en (bio)chemische modificatie van moleculen voor verhoogde 
functionaliteit 

• Nutritionele interventies om vleeskippen toleranter te maken 
ten aanzien van hitte stress  

 

Diervoeding en kwaliteit van dierlijke producten 
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Prof. Dirk Fremaut 
• Invloed van (bedrijfs)management op de reproductie van zeugen. beerkeuze en 

rendabiliteit, voederopname, enz… 
• Praktische voeding  van zeugen (lactatie en dracht), biggen en vleesvarkens 

(bargen, zeugen en beren) en bio-varkens 
• Elektronische identificatie van varkens en registratiemogelijkheden (in het ka-

der van het registreren van zoötechnische prestaties en geneesmiddelenver-
bruik) 

• Vermeerdering bij vleeskippen) (uitkomen in de stal) 
• Management en voeding van vleeskippen 
 
Prof. Bart Sonck 
• Huisvesting van landbouwhuisdieren: rundvee, varkens en pluimvee 
• Klimaatregeling in en emissies uit veestallen 
• Precision Livestock Farming – Veehouderijtechniek 

 
 

 
Prof. Frank Coopman  
• Biestprotocol bij rundvee: in kaart brengen van de 

succesfactoren van kwaliteitsvolle biest en een ge-
slaagde passieve transfer 

• Betrouwbaar fenotyperen van complex 
overerfbare kenmerken (bv. persoonlijk-
heid/ bontfactor) en ziekten (bv. gewrichts-
aandoeningen) 

• Het kiwi-ei-project: invloed van dieren op 
de biodiversiteit in een kiwibesplantage (in 
samenwerking met de vakgroep Plant en vakgroep omgeving) 

 

 
Prof. Peter Bossier  
• De productie van aquatische dieren kan bijdragen aan de stijgende vraag naar 

dierlijke eiwitten. Maar de kweek brengt ook specifieke problemen met zich 
mee, namelijk het feit dat voedsel en verteringsproducten aanwezig zijn in het-
zelfde medium water. Onder dergelijke omstandigheden is er een belangrijke 
groei van aquatische micro-organismen, die positieve of negatieve interacties 
aangaan met de gekweekte soort. Het onderzoek spitst zich toe op de ontwikke-
ling van technieken om deze microbiële gemeenschappen te sturen en/of het 
immuun systeem te stimuleren, met de nadruk op de larvale fase van de ge-
kweekte soort. 

 
 

Applied Animal Genetics 

Aquaculture & Artemia Reference Center 
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Prof. Gilbert Van Stappen 
• Het onderzoeksdomein van Gilbert Van Stappen spitst zich voornamelijk toe op 

de zogenaamde periode van ‘levend voedsel’ in de aquacultuur, d.w.z. de larvale 
periode van vissen en schaaldieren waarbij bepaalde zooplankton-organismen 
als levend voedsel worden aangeboden, en waarbij het pekelkreeftje Artemia het 
levend voedsel bij uitstek is in de (vooral mariene) aquacultuur. Dit omvat stu-
die van de natuurlijke populaties en biodiversiteit van dit organisme; ontwikke-
len van technieken voor intensieve productie ervan, en verbeterde toepassings-
vormen als levend voedsel. De informatie beschikbaar via het recent geanno-
teerde Artemia-genoom laat toe om een aantal biologische processen in dit or-
ganisme op een meer fundamentele manier te bestuderen. Het onderzoeksdo-
mein van G. Van Stappen omvat ook de studie van alternatieve organismen in-
dien het gebruik van Artemia om de een of andere reden niet haalbaar of wense-
lijk is, en, in een bredere context, ontwikkeling van aquacultuurdiëten in het al-
gemeen, met een focus op kweek van zoetwatervis in landen in het Zuiden. 

 

 
Prof. Peter Goethals  
• Het onderzoeksdomein van Peter Goethals is gericht op innovaties inzake moni-

toring, beoordeling, modellering en beheer van aquatische ecosystemen, zoals 
rivieren, meren, vijvers, wetlands en mariene systemen. Voorbeelden inzake in-
novatieve monitoring zijn het gebruik van geavanceerde camerasystemen onder 
de vorm van vaste opstellingen evenals in combinatie met drones, en het inzet-
ten van nieuwe probes voor chemische waterkwaliteitsmeting die toelaten om 
zeer dynamische ecosysteemprocessen zoals fotosynthese beter op te volgen. 
Daarnaast wordt er bijgedragen aan het uitwerken van kostenefficiente stan-
daarden en de vertaling naar meetnetten voor ondersteuning van het waterbe-
heer en -beleid. Inzake evaluatie ligt de nadruk op het integreren van complexe 
gegevensstromen naar praktische beleidsinstrumenten die ondermeer de duur-
zaamheid van producten en diensten gerelateerd aan watersystemen beter kun-
nen helpen evalueren. In dat kader wordt er onderzoek verricht inzake duur-
zaamheidsanalyses van visserij, en zijn weerslag op zowel het milieu als de ge-
zondheid van consumenten, en daarnaast de sociaal-economische implicaties 
voor de visserijsector. Daarnaast wordt in het kader van evaluatie ook onderzoek 
verricht naar het uitwerken van methoden om ecosysteemdiensten praktisch in 
kaart te brengen en gebruiken bij kosten-batenanalyses van ondermeer blue and 
green growth scenarios, en deze meer kwantitatief te helpen onderbouwen op 
basis van de diverse ecosysteemfuncties en -karakteristieken van watersystemen. 
Concrete voorbeelden hiervan zijn analyses relateerd aan implementatie van wa-
terkrachtcentrales en effecten van intensificatie van landbouw. Bij een belang-
rijk deel van het onderzoek wordt ingezet op informatica-instrumenten, waarbij 
ecolologische modellering en ecostatistiek centraal staan en er wordt bijgedra-
gen aan IOT-toepassingen zoals smart cities en smart river basins. De meeste 
onderzoeken hebben naast een fundamentele insteek, meestal ook een zeer 
praktische link met de maatschappij, en nagenoeg bij alle onderzoeken is er be-
trokkenheid met beleidsmakers. Tevens wordt er ook ingezet op samenwerking 

Aquatic Ecology (AECO) 
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met industrie en adviesbureaus, om onderzoeksresultaten sneller naar de prak-
tijk te laten doorstromen. 

 

 
Prof. Karel De Schamphelaere & Prof. Colin Janssen 
 
• GhEnToxLab aims to increase the understanding of 

(emerging) environmental problems and processes across all 
levels of biological organization (from genomes and cells to 
populations and ecosystems). Through this kind of research 
we aim to improve environmental policy to the benefit of man 
and the environment. Our topics of investigation include, but 
are not limited to:  
• ecotoxicity of mixed chemical pollution 
• risks of pharmaceutical compounds on aquatic life 
• microplastics in the aquatic environment 
• bioavailability of heavy metals- 
• ecological modeling to predict chemical effects to popu-

lations and ecosystems 
• monitoring of stress in the marine environment using 

gene expression technology (omics) 
• beneficial effects of seaspray and marine biogenic molecules on human 

health.  
 

 
 
Prof. Daisy Vanrompay  

• Biomedisch onderzoek, ontwikkeling van geneesmidde-
len, preventie van infectieziekten bij mens en dier, ontwikke-
ling van nieuwe vaccins en immunostimulantia voor mens en 
dier, ontwikkeling van innovatieve antimicrobiële middelen 
voor de bestrijding van infectieziekten bij mens en dier, fun-
damenteel onderzoek naar de bacterie-gastheercel interactie 
gebruik makend van diverse modelsystemen.  
 

Environmental Toxicology (GhEnToxLab) 

Immunologie, biomedische biotechnologie voor mens en dier 
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BW23: Levensmiddelentechnologie, 

Voedselveiligheid en Gezondheid 

 
Binnen de vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid 
wordt onderzoek en dienstverlening uitgevoerd waarbij de 
diverse aspecten van de levensmiddelenwetenschappen en 
voeding aan bod komen en geïntegreerd worden met het 
oog om een antwoord te bieden op de uitdagingen die zich 
stellen in de voedingsindustrie (en aanverwante sectoren) 
i.e. innovatie, productontwikkeling, productietechnologie, 
verpakking, houdbaarheid, vermijden van voedselverlie-
zen, kwaliteitszorg, beleid rond voedselveiligheid, relatie 
voeding en gezondheid, duurzaam ondernemen, etc. Stu-
denten bio-ingenieur en industrieel ingenieur verbonden 
aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kunnen een 
masterproef opnemen binnen de diverse domeinen van de 
levensmiddelenwetenschappen en voeding. Bij de master-
proef staat centraal de processen die plaatsgrijpen in de 
voedselketen en hun relatie tot kwaliteit en/of voedselvei-
ligheid van het product of gezondheid van de consument 
en/of de populatie te doorgronden, kwantitatief te beschrijven, te voorspellen en ver-
der te optimaliseren en te kaderen binnen een gestelde economische context. Er 
wordt beoogd dat na afwerken van de masterproef, afgestudeerden in staat zijn om op 
een kundige en creatieve manier problemen die zich stellen in de levensmiddelensec-
tor (of hun toeleveranciers) op te lossen en een bijdrage te leveren via wetenschappe-
lijk onderzoek tot  ondersteuning in beleid, inspectie en controle, of het debat kun-
nen voeden in het maatschappelijk middenveld  met betrekking tot duurzame voe-
ding en gezondheid. 
 
Levensmiddelentechnologie 
Het onderzoek binnen het domein levensmiddelentechnologie spitst zich toe op het 
ontwikkelen van innovatieve levensmiddelenstructuren om tegemoet te komen aan 
de vraag van de consument naar lekkere, gezonde en duurzame levensmiddelen. De 
levensmiddelentechnoloog tracht inzicht te verwerven in de nano- en microstructuur 
van voedingsproducten en gaat hiermee aan de slag om nieuwe structuren te creëren 
die gezonder, stabieler of functioneler zijn. Binnen de vakgroep zijn de onderzoeks-
groepen gespecialiseerd in technologie van oliën en vetten, chocolade, zoetwa-
ren en zuivel (campus Coupure), granen, bakkerijproducten en diervoeding 
(campus Schoonmeersen). Meer specifiek wordt er o.a. onderzoek verricht naar ge-
zondere vetten voor margarines en bakkerijproducten binnen het Vandemoortele on-
derzoekscentrum, innovatieve en kwalitatieve chocoladeproducten in samenwerking 
met het UGent Cacaolab, nieuwe zoetstoffen en suikervervangers, toepasbaarheid van 
insectenolie en -eiwitten in ‘food & feed’, alternatieve en glutenvrije granen voor de 
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creatie van gezondere bakkerijproducten en de valorisatie van nevenstromen in ‘food 
& feed’. Voor het onderzoek wordt gebruikt gemaakt van een uitgebreide tool box 
met o.a. (1) pilootapparatuur die toelaat om het hele verwerkingsproces te simuleren 
op laboschaal (van ‘cocoa bean to bar’ of van ‘grain to bread or pellet’), (2) state-of-the
-art analyseapparatuur voor microstructuuronderzoek zoals cryo-SEM, XRD, reolo-
gie etc. en (3) UGent Sensolab voor het sensorisch profileren van nieuw ontwikkelde 
levensmiddelen. 
 
Levensmiddelenchemie  
Door de chemie van levensmiddelen beter te begrijpen kunnen we hun kwaliteit in de 
agro-voedingsketen monitoren en beheersen. Hierdoor kunnen er veilige, lekkere en 
voedzame producten op de markt gebracht worden en wordt ook het voedselverlies 
beperkt. De chemische samenstelling en de chemische omzettingen in levensmidde-
len bestuderen we vooral via chromatografische methoden. Er zijn vanzelfsprekend 
raakvlakken met het lopende onderzoek rond verpakking en chemische risico-analyse 
in de vakgroep (zie verder). Actuele onderzoeksthema’s zijn (1) bestuderen van oxi-
datiefenomenen in levensmiddelen, (2) interacties tussen lipide-
oxidatiecomponenten en eiwitten, (3) vorming van procescontaminanten in levens-
middelen en (4) het opvolgen van de migratie van verpakkingscomponenten naar 
levensmiddelen.  
 
Levensmiddelenmicrobiologie en –conservering 
Deze onderzoeksgroep, aanwezig op de drie campussen van de faculteit, tracht ant-
woorden te geven op de maatschappelijke uitdagingen omtrent het aanbieden van 
veilig voedsel wereldwijd en voedselverlies te vermijden door de studie van het gedrag 
van micro-organismen bij de verwerking en bewaring 
van levensmiddelen. Uniek is dat binnen het onder-
zoek zowel aandacht gegeven wordt aan microbiolo-
gische veiligheid (inclusief virussen) als aan aspecten 
van microbieel bederf (inclusief bederf door schim-
mels). De studie van de mechanismen van microbieel 
bederf en de metabolieten geproduceerd door specifie-
ke bederforganismen laten toe om meer adequate con-
serveringstechnieken te ontwikkelen. Hierbij wordt 
de problematiek kwantitatief benaderd wat resulteert in predictieve modellen die 
het gedrag van micro-organismen kunnen voorspellen. Tevens wordt veel aandacht 
besteed aan ontwikkeling en validatie van gepaste detectie- en identificatiemetho-
den (kweekmethoden, moleculaire technieken, celculturen) voor microbiële analyse 
van levensmiddelen. Een ander speerpunt van de onderzoeksgroep is onderzoek met 
betrekking tot de prevalentie en transmissieroutes van pathogenen, hun virulentie-
factoren en de studie van microbiologische toxines en hoe deze een effect hebben 
op het menselijk metabolisme. Het laboratorium is uitgerust met specifieke infra-
structuur om de efficiëntie van productieprocessen (verpakken, drogen, stomen, plas-
ma,...) voor groei-inhibitie of inactivatie van micro-organismen te evalueren. Niette-
genstaande een breed gamma aan levensmiddelen onderwerp zijn van onderzoek gaat 
toch bijzondere aandacht uit naar evoluties van de microbiële ecologie en de groei en 
overleving tijdens het verwerken van verse groenten, aardappelen en fruit en de al 
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dan niet mogelijkheid tot hergebruik van waswater na gepaste zuivering of desinfec-
tie waarbij in Campus Kortrijk pilootinfrastructuur ter beschikking staat (Veg-i-tec) 
om deze industriële productie te simuleren. Op Campus Kortrijk wordt ook gewerkt 
rond de fermentatie van plantaardige producten en valorisatie van nevenstromen. 
   
Voeding & Gezondheid 
Het onderzoek binnen de unit voeding en gezondheid steunt op twee complemen-
taire pijlers. In de pijler “voedingsepidemiologie” worden de effecten onderzocht 
van voeding op de gezondheid van de mens via gecontroleerd en gerandomiseerd in-
terventie-onderzoek en via observationele studies. Voorbeelden van dergelijke studies 
zijn (1) de effecten van bijkomende energie en nutriënten tijdens de zwangerschap op 
gezondheid van zuigelingen, (2) effect van hogere (agro)biodiversiteit op gezondheid 
van eetpatronen, (3) effect van contaminanten in kindervoeding . Deze studies verg-
roten onze kennis omtrent de rol van voeding op ontstaan/preventie van ziekten bij 
de mens, maar geven geen inzichten omtrent het mechanisme dat aan de basis ligt 
van deze effecten. Dit laatste wordt bestudeerd in de tweede 
pijler “biochemische, cellulaire en moleculaire voeding” 
waar het mechanisme wordt onderzocht waarmee bioactieve 
componenten, bekomen uit onze voeding, uit plantenextracten 
of uit chemische synthese, worden verteerd, geabsorbeerd, en 
gemetaboliseerd in het lichaam van de mens. We gebruiken 
hiervoor in vitro en moleculair/cellulair gedreven onderzoek. 
Enkele voorbeelden van lopend onderzoek in de tweede pijler zijn (1) nieuwe suikers 
en diabetes, (2) rood vlees en colon kanker, (3) polyfenolen en cardiovasculaire ziek-
ten, (4) curcumine-analogen en bioactiviteit, (5) carotenoïden en vitamine A tekort, 
en (6) toxiciteit van bio-actieve eiwitten. 
 
 
Kwaliteitszorg & risico-analyse  
Kwaliteitszorg en risico-analyse heeft 2 complementaire onderzoekslijnen. Kwali-
teitszorg situeert zich op niveau van bedrijven en organisaties actief in de agrovoed-
selketen. De uitwerking en implementatie van een fit-for-purpose kwaliteitszorgsys-
teem laat toe om op bedrijfsniveau via preventieve en corrigerende maatregelen pro-
cessen en producten te stroomlijnen binnen gestelde specificaties. In ons onderzoek 
focussen we enerzijds op ontwikkeling van methodieken om de performantie van 
kwaliteitszorgsystemen te meten of kwaliteitszorgsystemen verder uit te breiden met 
nieuwe noden (vb. in het kader van voedseldonaties, recirculaire economie, verhoog-
de druk van voedselfraude) en anderzijds op het eerder menselijke aspect van kwali-
teitszorg, de zogenaamde voedselveiligheidscultuur en de invloed die deze kan heb-
ben op de uiteindelijke geleverde hygiëne, veiligheid of kwaliteit van een levensmid-
del. Risico-analyse (risicobeoordeling, - communicatie en – management) is het 
(kwantitatieve) proces dat doorlopen wordt om de impact van gevaren mbt. voedsel-
veiligheid (vb. pathogenen, chemische contaminanten) op populatieniveau te bereke-
nen. In dit onderzoek wordt een productieketen stap voor stap ontrafeld en omgezet 
in wiskundige modellen om de uiteindelijke blootstelling aan een bepaald gevaar voor 
consumenten in te schatten. Via scenario-analyse kunnen eventuele mitigatiestrate-
gieën (vb. invoering van een wettelijke limiet, invoering van alternatieve productie-
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technologie) ingeschat worden naar al dan niet een verbetering van de situatie. Der-
gelijk onderzoek kan dan verder door risk managers gebruikt worden om beleidslij-
nen uit te zetten. Deze beleidslijnen vormen dan weer een input voor bedrijven en 
organisaties in de agrovoedselketen om hun eigen kwaliteitszorgsysteem te verbete-
ren teneinde de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen te verhogen.  
 
Verpakkingstechnologie 
Binnen het onderzoeksdomein verpakkingstechnologie staat de relatie centraal tussen 
de gewenste houdbaarheid van levensmiddelen en de vereiste samenstelling van ver-
pakkingen, met een sterke link naar circulaire verpakkingen. De focus van het onder-
zoek ligt dan ook op het bestuderen van minder complexe, beter recycleerbare ver-
pakkingsmaterialen alsook op verpakkingen op basis van bioplastics, geprodu-
ceerd uit hernieuwbare grondstoffen, en hun effect op de kwaliteit en veiligheid van 
levensmiddelen. Naar dit laatste toe worden tevens de factoren bestudeerd die de mi-
gratie van componenten uit verpakkingen naar voeding beïnvloeden. Voor het onder-
zoek zijn er verschillende verpakkingsmachines beschikbaar alsook diverse methodes 
om de kwaliteit en veiligheid van de verpakte levens-
middelen te analyseren, dit in zeer nauwe samenwerking 
met de andere onderzoeksgroepen binnen de vakgroep. Het 
onderzoek wordt voor een groot stuk gestuurd door de no-
den in de voedselverpakkingsindustrie door de sterke connectie met Pack4Food, een 
consortium van meer dan 60 bedrijven en onderzoeksinstellingen dat werkt aan inno-
vatieve verpakkingen en dat is ontstaan aan deze vakgroep. 
 
Ondernemerschap, Innovation Management, Intellectuele Eigendom en Valorisatie.  
Food2Know is het Excellentiecentrum rond diervoeding, voeding & gezondheid, 
en omvat wetenschappelijke expertise binnen Universiteit Gent, Vrije Universiteit 
Brussel, Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Landbouw en Visserij Onder-
zoek (ILVO). Via Food2Know kunnen bedrijven, beroepssectoren, consumentenor-
ganisaties of overheidsinstellingen rechtstreeks toegang krijgen tot topexpertise en 
geavanceerde beschikbare apparatuur, zowel voor het uitvoeren van analyses, 
voor wetenschappelijk of zakelijk advies, als voor het opzetten van on-
derzoeksprojecten. Vanuit Food2Know worden cursussen aangeboden 
rond ondernemerschap, corporate management, innovation manage-
ment, intellectuele eigendom en valorisatie. Eveneens worden onder-
zoekers begeleid en ondersteund voor het uitwerken van projectaan-
vragen, financieringsmogelijkheden op zowel nationaal als internatio-
naal vlak, het opzetten van spin-offs en het uitwerken van licentieovereenkomsten 
met industriële partners. Studenten kunnen ook een thesis rond één van deze 
onderwerpen uitwerken.  
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BW24: Groene Chemie en Technologie 
De vakgroep Groene Chemie en Technologie (BW24) heeft als missie om internatio-
naal erkend onderzoek te verrichten omtrent zowel fundamentele als toegepaste as-
pecten van de chemie in het domein van de bio-ingenieurswetenschappen. Dit omvat 
geavanceerde analyse, (bio)chemische en fysicochemische conversie en behandelings-
technieken en duurzaam proces-ontwerp. Dit onderzoek kadert binnen actuele the-
ma’s, zoals het duurzaam (her)gebruik van biologische grondstoffen en natuurlijke 
hulpbronnen. Daarnaast zoekt dit onderzoek technologische oplossingen die kunnen 
toegepast worden onder uiteenlopende omstandigheden (van grootschalige industri-
ële toepassingen tot kleinschalige toepassingen in ontwikkelingslanden).  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een aantal onderzoeksgroepen, die zich fysisch op 
4 locaties bevinden. Een overzicht en korte omschrijving is terug te vinden op https://
www.ugent.be/bw/gct/en. Het Centre for Environmental and Energy Research 
(CEER) bevindt zich op de UGent-campus in Zuid-Korea, terwijl de onderzoeksgroe-
pen Green Technology @ Campus Kortrijk (met focus op het in de praktijk brengen 
van groene technologie, zoals waterzuivering en plastic recyclage) en Laboratory for 
Chemical Analysis (LCA) vooral betrokken zijn bij de opleidingen Industrieel ingeni-
eur, resp. in Kortrijk en Gent; zij bieden echter ook onderwerpen aan die gekozen 
kunnen worden door bio-ir studenten. De overige onderzoeksgroepen bevinden zich 
allen op de Campus Coupure. In alfabetische volgorde zijn dit: 

A) Analytical Chemistry and Applied Ecochemistry (Ecochem: Gijs Du Laing, Erik 
Meers, Filip Tack) 

Het Laboratorium voor Analytische Chemie en Toegepaste Ecochemie focust op de 
studie van het gedrag van anorganische stoffen, in het bijzonder sporenelementen, in 
milieu, landbouw en voeding. Het laboratorium beschikt over de benodigde expertise 
en analyse-infrastructuur voor de uitvoering van dit type onderzoek.  

De onderzoeksgroep van Prof. Gijs Du Laing (expertisedomein Toegepaste Analyti-
sche en Ecochemie) is gespecialiseerd in het gedrag en de analyse van toxische en es-
sentiële sporenelementen in voeding, gezondheid, milieu en de circulaire economie. 
Een sterke focus ligt op speciatie-analyse, de bepaling van de vorm waarin deze ele-
menten voorkomen, en de impact hiervan op het gedrag en de effecten van deze ele-
menten. Specifieke onderzoekstopics in het domein voeding en gezondheid zijn bio-
fortificatie, of de aanrijking van landbouwgewassen met essentiële micronutriënten, 
productie van selenium-aangerijkte proteïnen en de studie van de aanwezigheid en 
biobeschikbaarheid van toxische en essentiële sporenelementen in levensmiddelen. In 
het domein van milieu en de circulaire economie focust de onderzoeksgroep van Prof. 
Du Laing heel sterk op het duurzaam beheer van waardevolle metalen en minerale 
grondstoffen in de circulaire economie, o.a. verwijdering van waardevolle en toxische 
elementen uit afvalwaters en vaste afvalstromen, met oog op waterhergebruik en 
(selectieve) recuperatie van waardevolle metalen, dit via voornamelijk technologieën 
gebaseerd op (bio)sorptie en uitloging.  

https://www.ugent.be/bw/gct/en
https://www.ugent.be/bw/gct/en
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De onderzoeksgroep van Prof. Erik Meers (Resource recovery in the biobased eco-
nomy) is gespecialiseerd in de terugwinning van grondstoffen uit biogebaseerde stro-
men. In dit kader kunnen er in het huidig thesis-aanbod onderwerpen gevonden wor-
den gericht op (i) de terugwinning van minerale nutriënten (N,P,K) uit diverse orga-
nische residuen & afvalwaters, (ii) eiwitalternatieven voor veevoeders, gewonnen uit 
organische residuen aan de hand van algen of eendekroos, (iii) sanering van geconta-
mineerde gronden met behulp van fytoremediatie en valorisatie van de geproduceer-
de biomassa voor diverse economische doeleinden, (iv) terugwinning van chemicali-
ën, energie en biocomposiet materialen uit bermmaaisel, (v) de winning van her-
nieuwbare energie uit organische residuen aan de hand van biogas of pyrolyse, en de 
benutting van de nevenstromen uit deze processen. Gezien de diversiteit van de on-
derwerpen, wordt er vaak tussen diverse onderzoeksgroepen van de UGent samenge-
werkt voor co-supervisie van de MSc thesissen. Het team van E. Meers bestaat uit een 
30-tal medewerkers, betrokken in 12 Europese projecten in kader van ‘resource reco-
very’.  

Het onderzoek van Prof. Filip Tack is gericht op sporenelementen, waaronder zware 
metalen, in water, bodem en sediment in zowel natuurlijke als landbouwecosys-
temen, en in de stedelijke omgeving. Sporenelementen zijn van nature in lage con-
centraties aanwezig in het milieu. Menselijke activiteit heeft er echter voor gezorgd 
dat concentraties in het milieu op vele plaatsen verhogen. Processen die aan de basis 
liggen van hun vastlegging of mobilisatie, uitloging, opname door planten en transfer 
naar de voedselketen, worden bestudeerd omdat dit gevolgen heeft voor de mate 
waarin een aanwezige concentratie al dan niet risico's inhoudt voor de gezondheid 
van het ecosysteem en uiteindelijk de mens. Naar de toepassing toe wordt onderzocht 
hoe elementen en metalen uit gecontamineerde bodems, water en sedimenten kun-
nen verwijderd worden. Heel dikwijls gaat het om matige verontreiniging over grote 
oppervlakten. Waar effectief verwijderen praktisch en financieel niet meer haalbaar is, 
wordt gezocht naar benaderingen om de verontreiniging te controleren. Dit kan ge-
beuren door het toevoegen van stabiliserende bodemamendementen, en/of door het 
gebruik van planten in fytoremediatie. Deze onderzoeksactiviteiten worden gerug-
gensteund door een ruime expertise in de ontwikkeling van analytische methoden 
voor de bepaling van metalen en hun speciatie in geologische en biologische matrices. 

 

B) Biosystems Control (BioCo: Prof. E. Volcke, eveline.volcke@ugent.be) 
BioCo staat voor duurzaam procesontwerp en duurzame procesregeling, toegepast op 
biologische waterzuiveringsprocessen en andere bioconversieprocessen.  ‘Duurzaam’ 
betekent voor ons het bereiken van de gewenste product- of effluentkwaliteit met een 
zo laag mogelijk verbruik van energie en grondstoffen, strevend naar hergebruik en 
terugwinning, in compacte installaties, op een economisch gunstige en sociaal aan-
vaarde manier. Wij doen aan process engineering via fysisch-gebaseerde modellen 
(massabalansen), gecombineerd met meetcampagnes op volle schaal en labo-
experimenten. Zie ook: www.ugent.be/bw/gct/en/research/biosystems-control 
Masterproefonderwerpen voor 2019-2020 zijn: 
 

mailto:eveline.volcke@ugent.be
http://www.ugent.be/bw/gct/en/research/biosystems-control
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• The future of wastewater treatment - novel technologies in smart schemes       
Kimberly.Solon@ugent.be 

 
• What bubbles can tell about water – control of wastewater treatment basins 

using off-gas analyses Janis.Baeten@UGent.be  
 
• Optimal design and control of aerobic granular sludge reactors for sustainable 

wastewater treatment Laurence.Strubbe@UGent.be  
 
• Reduction of greenhouse gas emissions from innovative wastewater treatment 

processes Xinyu.Wan@UGent.be   
 
• Nitrogen removal from sewage: a challenge for developing countries?             

Thiago.BressaniRibeiro@UGent.be 
 
• Sulfate-reducing bacteria in anaerobic wastewater treatment: gift or threat?     

Annelies.VandenHove@UGent.be  
 
• Energy from manure as a climate measure on pig farms?                                           

Tine.Vergote@UGent.be   
 
• … (feel free to propose your own topic matching our research scope) 
Aarzel niet ons te contacteren voor verdere informatie!  
 
 

C) Centre for Environmental and Energy Research (CEER, Prof. Zhuiykov, Prof. 
Francis Verpoort, Prof. Philippe M.Heynderickx) 

Binnen het CEER houdt de groep van prof. Zhuiykov zich bezig met nanomaterialen 
en de toepassingen ervan.  
De groep van Profs. Verpoort en Heynderickx (EMCC – Engineering of Materials via 
Characterization and Catalysis) werkt op toepassingen van metal organic frameworks 
(MOF) die onder meer algemene esterificatie reacties, waaronder methyl ester syn-
these, cycloadditie- en dimerizatiereacties behandelen. Aandacht wordt besteed aan 
de karakterizatie van deze MOF met betreking tot types en concentratie aan actieve 
sites. Naast experimenteel onderzoek is er een sterke focus op het verkrijgen van de 
corresponderende kinetiek van de katalytische processen, die dan gelinkt kan worden 
aan de katalysatoreigenschappen. Als tweede onderzoeksluik wordt onderzocht hoe 
niet-commercieel bruikbaar en laagwaardig zeewier in Zuid-Korea kan worden omge-
zet naar hoogwaardige intermediairen, biochar of actief kool. De EMCC groep is ge-
start op de UGent-campus in Zuid-Korea in 2017 en telt momenteel 3 PhD studenten.  

 

 

mailto:Kimberly.Solon@ugent.be
mailto:Janis.Baeten@UGent.be
mailto:Laurence.Strubbe@UGent.be
mailto:Xinyu.Wan@UGent.be
mailto:Thiago.BressaniRibeiro@UGent.be
mailto:Annelies.VandenHove@UGent.be
mailto:Tine.Vergote@UGent.be
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D) Environmental Organic Chemistry and Technology – Sustainable System Engi-

neering (EnVOC: Kristof Demeestere & Christophe Walgraeve; STEN: Jo De-
wulf) 

Binnen EnVOC richten we ons op de analyse, chemie en technologie van organische 
verbindingen (Trace Organic Compounds; TrOC's) in ecosystemen. Het luik ‘Analyse’ 
omvat de detectie en kwantificatie van trace concentraties van (bio-actieve) organi-
sche verbindingen met behulp van de meest geavanceerde analytische instrumenten. 
Voorbeelden zijn interspecies-interacties door organische signaalmoleculen, geur ver-
oorzakende VOC's, detectie van kanker in een vroeg stadium via ademanalyse, analy-
se van geneesmiddelen, pesticiden of producten voor persoonlijke verzorging in wa-
ter. Het aspect ‘Chemie’ houdt het bestuderen in van het lot en het gedrag van TrOC's 
in de omgeving; voorbeelden zijn de atmosferische chemie in Antarctica, stedelijke en 
binnenluchtkwaliteit, alsook nieuwe verontreinigende stoffen in het aquatisch milieu. 
Wat ‘Technologie’ betreft, wordt onderzoek verricht naar lucht- en waterbehandeling 
voor een schoner milieu, bijvoorbeeld via biofiltratie, scrubbers, of geavanceerde oxi-
datieprocessen. 

De STEN-onderzoeksgroep voert kwantitatieve milieu-duurzaamheidsanalyses uit op 
(nieuwe) producten en processen. Onze focus is life cycle thinking (met de inclusie 
van levenscyclusanalyses), grondstoffenconsumptie en thermodynamische principes. 
We passen deze principes toe in de chemische sector, farmaceutische industrie, pri-
maire en secundaire grondstoffen sector, landbouwsector, ecosysteem management, 
voedingssector, bioraffinaderijen, etc.  

 
E) Isotope Bioscience Laboratory (ISOFYS: Pascal Boeckx) 

 
F) Particle and Interfacial Technology (PaInT: Emile Cornelissen, Paul Van der 

Meeren, Arne Verliefde) 

De PaInT (Particle and Interfacial Technology) onderzoeksgroep bestaat uit twee on-
derdelen, nl. de groep van Prof. Van der Meeren en de groep van de Prof. Verliefde en 
Cornelissen. 

Het team van Arne Verliefde en Emile Cornelissen bestaat verder uit 7 post-docs en 
ongeveer 15 doctoraatsstudenten. Samen werken we zowel aan zuiver fundamenteel 
onderzoek (hoe werken processen theoretisch en wat is er nodig om ze te laten wer-
ken) als uiterst toegepast onderzoek (nieuwe technologieën op grotere schaal, ter 
plaatse bij industriële partners gaan testen) en alles wat daartussen ligt. De focus ligt 
daarbij op fysico-chemische waterbehandelingstechnieken. Hierbij wordt gefocust op 
uiteenlopende membraanprocessen, maar ook basistechnieken zoals actieve kool ad-
sorptie en slibbehandeling komen aan bod. Projecten variëren dan ook van het maken 
en testen van je eigen, nieuwe membranen tot het bouwen en opereren van zuivering-
technieken op grotere schaal, zoals voor het zuiveren van water bij BASF, of voor het 
behandelen van urine op festivals. Naast excellentie in werk en externe contacten vin-
den we ook een goede werksfeer belangrijk. In onze onderzoeksgroep heb je een heel 
duidelijke eigen verantwoordelijkheid voor je project, wat je veel vrijheid in tijdsbe-
steding geeft én een diepgaande kennis over je onderwerp. Wij geloven sterk in het 

https://context.reverso.net/translation/dutch-english/bioraffinaderijen
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stellen en bereiken van doelen zonder je hand vast te houden, maar met een duidelij-
ke accountability aan het einde van de rit. 

Het onderzoek binnen de groep van Paul Van der Meeren richt zich vooral op het be-
ter begrijpen van de fundamentele processen die een rol spelen in het verband tussen 
product-samenstelling en functionaliteit van colloïdale systemen zoals (nano)
suspensies en (dubbele) emulsies. Dit onderzoek verloopt vaak in samenwerking met 
een industriële partner. Toepassingen zijn te vinden in diverse sectoren. Zo wordt sa-
men met Janssen Pharmaceutica onderzoek gedaan naar de invloed van oppervlak-
actieve verbindingen en bewaarmiddelen op het gedrag van farmaceutische nanosus-
pensies voor HIV-behandeling. Anderzijds wordt in nauwe samenwerking met Milco-
bel bekeken hoe de eigenschappen van mozzarella (zoals bruinkleuring en rekbaar-
heid op pizza’s) kunnen verbeterd worden door het aanpassen van de ingrediënten of 
van het productieproces. Tenslotte wordt al jaren onderzoek gedaan naar de berei-
ding, eigenschappen en toepasbaarheid van dubbele emulsies voor light-producten of 
functional foods.  

 
G) Synthesis, Bioresources and Bioorganic Chemistry (SynBioC: Matthias D’Hoog-

he, Sven Mangelinckx, Chris Stevens) 
 

SynBioC (Synthesis, Bioresources and Bioorganic Chemistry) Research Group 
Vakgroep Groene Chemie en Technologie (BW24) 
De onderzoeksgroep SynBioC is actief in het brede domein van de organische chemie, 
met o.m. projecten rond de synthese van nieuwe bioactieve verbindingen, de isolatie 
van natuurproducten, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, de implementatie 
van groene chemie,… Er wordt daarbij ook aandacht besteed aan samenwerking met 
de industrie en het ontwikkelen van patenteerbare synthesemethoden. De teams van 
de drie betrokken professoren werken nauw samen op vlak van infrastructuur, maar 
leggen wel eigen inhoudelijke accenten in hun onderzoek. Daar organische chemie 
een basisdiscipline is met vele toepassingsdomeinen, komen onze afgestudeerden te-
recht in zeer uiteenlopende sectoren, als chemicus en als ingenieur. Naast de traditio-
nele chemische en farmaceutische sector zijn oud-thesisstudenten ook zeer gegeerd 
in aangrenzende domeinen (voeding, milieu, biotech, landbouw,…). 
Prof. C. Stevens 
De onderzoeksthema’s bij Prof. Stevens situeren zich rond drie belangrijke onder-
zoekslijnen. Eén thema handelt over de ontwikkeling van synthesemethodologie voor 
cyclische en acyclische aminofosfonaten en azaheterocyclische verbindingen met toe-
passingen binnen de medicinale chemie en de agrochemie. Hierbij gaat vooral aan-
dacht naar korte synthesesequenties voor potentiële enzyminhibitoren. Een tweede 
thema behelst de chemische modificatie van hernieuwbare grondstoffen 
(sophorolipiden, chitosan, suikers...) met de bedoeling nieuwe functionele materialen 
te ontwikkelen voor technische niet-voedingstoepassingen. De derde topic focust op 
het gebruik van continue doorstroom microreactor technologie voor reacties 
(waaronder enzymatische reacties) die moeilijk opschaalbaar zijn in batch omwille 
van veiligheidsrisico’s, exothermiciteit, selectiviteit, labiele intermediairen,... Deze 
drie domeinen lopen echter vaak door elkaar waarbij sommige onderwerpen een 
combinatie inhouden van verschillende aspecten.  
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Prof. M. D’hooghe 
Het team van Prof. D’hooghe focust op de synthese en de biologische studie van di-
verse klassen van nieuwe organische verbindingen via interdisciplinaire samenwer-
kingsverbanden met experten in o.m. celbiologie, microbiologie, biochemie, biokata-
lyse, moleculaire modellering, X-stralenanalyse,…. De chemische component wordt 
uitgevoerd in de eigen labo’s en impliceert het uitwerken van nieuwe syntheseroutes 
en de isolatie van nieuwe moleculen (vooral heterocyclische structuren, zoals bèta-
lactamen, chinolinen,…). Deze verbindingen worden vervolgens geëvalueerd m.b.t. 
hun biologische activiteit in binnen- en buitenlandse partnerlabo’s. Lopende pro-
jecten richten zich vnl. op de farmaceutische sector (ontwikkeling van nieuwe genees-
middelen tegen kanker, malaria, tuberculose, bacteriële infecties,…). Een centraal the-
ma binnen deze projecten betreft de resistentie-problematiek, waarbij bestaande ge-
neesmiddelen hun werkzaamheid verliezen. Bij de uitwerking van nieuwe synthese-
routes wordt er ook aandacht geschonken aan groene en duurzame benaderingen (bv. 
biokatalyse) via diverse samenwerkingen. 
Prof. S. Mangelinckx 
De groep van Prof. Mangelinckx focust op de chemie van natuurproducten, een disci-
pline op het grensvlak tussen chemie en biologie, waarbij we met twee grote uitdagin-
gen worden geconfronteerd. Enerzijds proberen we met analytische chemie bioactie-
ve moleculen te isoleren en identificeren uit natuurlijke mengsels, anderzijds focus-
sen we op de synthese van natuurproducten om inzicht te krijgen in hun biologische 
werking. Synthese van natuurproducten, met vele functionele groepen, chirale centra 
of een beperkte stabiliteit, is een uitdagende bezigheid. Ons labo heeft een bijzondere 
affiniteit met de synthese van aminozuurderivaten en bacteriële signaalmoleculen. 
Ook de analytische chemie van natuurlijke mengsels is niet altijd eenvoudig. De 
mengsels waarop we extractie- en analysemethoden toepassen zijn ontzettend varia-
bel. Zo zijn we onder meer betrokken bij de identificatie van insecticide of medicinale 
componenten uit tropische planten en bacteriële metabolieten met een rol in de in-
teractie met algen. Onze projecten vertrekken bijna altijd vanuit samenwerkingen 
met verschillende onderzoeksgroepen gericht op plantaardige of dierlijke productie 
binnen en buiten de faculteit, wat zorgt voor een grote interdisciplinariteit. Doordat 
onze projecten meestal zowel chemische als biologische aspecten hebben, kunnen we 
onze thesissen afstemmen op de interesses en vaardigheden van de student. 

H) Thermochemical Conversion of Biomass (TCCB: Frederik Ronsse) 

In de onderzoeksgroep TCCB richten we ons op de technologie om biomassa en bio-
massahoudende residuen om te zetten in waardevolle chemicaliën, brandstoffen en 
materialen door middel van thermochemische processen. Deze laatste zijn omzettin-
gen bij hoge temperatuur en/of hoge druk. Het doel van thermochemische conversie 
van biomassa is om de fossiele koolstof in onze huidige chemische producten en 
brandstoffen door groene, biogebaseerde koolstof te vervangen. Wij focussen speci-
fiek op snelle pyrolyse en katalyse om houterige biomassa om te zetten naar vloeibare 
brandstoffen of naar intermediaire componenten (fenolen, aromaten en anhydrosui-
kers). Daarnaast doen we intensief onderzoek naar de productie van biochar, een 
koolstofhoudend residu verkregen uit de verkoling van biomassa. Biochar biedt ver-
schillende agrarische en technische toepassingen (gaande van grondverbeteraar tot 
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elektriciteitsopslag), en kan tegelijkertijd atmosferische koolstof langdurig opslaan, 
waardoor biocharproductie en -applicatie één van de weinige technieken is die kool-
stofnegatief (i.e. verlaagt de atmosferische koolstofconcentratie) is. Het TCCB team 
bestaat uit een tiental doctorandi en is ondertussen 10 jaar actief aan de faculteit. 
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BW25: Vakgroep Biotechnologie  
 
 

 
 
Het Centrum voor Synthetische Biologie (CSB) heeft wereldwijd een erg sterke 
reputatie op het vlak van de moleculaire optimalisatie van industriële productiepro-
cessen, zowel degene die gebruik maken van geïsoleerde enzymen (biokatalyse) als 
van levende micro-organismen (fermentatie). De sterkte van het centrum ligt in zijn 
multidisciplinaire aanpak, die voortvloeit uit een intensieve samenwerking tussen 
drie professoren met complementaire expertise, nl. Tom Desmet (enzyme enginee-
ring), Marjan De Mey (metabolic engineering) en Inge Van Bogaert (membrane 
transport engineering). Technieken die daarbij aan bod komen zijn oa. database mi-
ning, molecular cloning, ligand docking, site-directed mutagenese, pathway modelling, 
gene knock in/out en high-throughput screening. Onze huidige projecten zijn gericht 
op de productie van zeldzame suikers (met toepassing als alternatieve zoetstof of als 
anti-viraal geneesmiddel), secundaire metabolieten zoals flavonoïden (met toepassing 
als anti-oxidanten of als kleurstoffen) en glycolipiden (met toepassing als biologische 
detergenten). De meeste van deze projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwer-
king met de industrie en/of met buitenlandse universiteiten, hetgeen ook aan een 
masterproef een toegevoegde waarde kan bieden. Studenten mogen alleszins aanslui-
ten bij het project van hun keuze en worden aangemoedigd om hun persoonlijke inte-
resses zoveel mogelijk te verwerken in het toegewezen onderwerp.  
 
Meer informatie is te vinden op onze website: www.csb.ugent.be 
 
  
 
 
CMET 

Center for Microbial Ecology and Technology 
 
Het Centrum voor Microbiële Ecologie en Technologie is een 
onderdeel van de Vakgroep Biotechnologie. Wetenschappers van 
CMET specialiseren zich in het bestuderen van microbiële ecosys-
temen zoals deze voorkomen in de natuurlijke omgeving, in associa-
tie met een gastheer en in reactortechnische installaties.  

Kennis over de microbiële dynamiek, kolonisatieresistentie, metabolisch potentieel en 
conversiesnelheden laat toe om hun gedrag in een veranderende leefomgeving te 
voorspellen, hun interactie met gezondheidsprocessen in het lichaam beter te begrij-
pen en hen in te zetten in tal van duurzame milieutoepassingen. CMET werkt aan 

http://www.csb.ugent.be
https://www.cmet.ugent.be/
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technieken om microbiële gemeenschappen te sturen en ontwikkelt zelf synthetische 
gemeenschappen die in verschillende toepassingen worden gebruikt. Naar analogie 
met human resource management vertaalt het CMET onderzoek zich in een 
“microbial resource management”.   
Meer specifiek is CMET actief in de onderzoeksdomeinen Toegepaste Microbiële Eco-
logie, Bestrijding en preventie van bacteriële infectieziekten, Mens-microbioom inter-
actietechnologie, Life support systems in ruimtevaartonderzoek, Microbiële elektro-
katalyse en elektrochemische engineering, grondstofrecuperatie en valorisatie en wa-
terzuivering, -productie en -hergebruik.  
 
Meer informatie op http://www.cmet.ugent.be en LinkedIn page 
 
 
 
 

 
 
De cluster Schoonmeersen focust op toegepast onderzoek in verschillende domei-
nen van de biotechnologie: milieubiotechnologie, fermentatie- en brouwerijtechnolo-
gie, industriële en medische biotechnologie. De verschillende onderzoekslaboratoria 
zijn gelegen op de campus Schoonmeersen, vlakbij het station Gent-Sint-Pieters. Op 
deze campus wordt eveneens de bacheloropleiding in de biowetenschappen en de 
master opleiding tot industrieel ingenieur: biochemie georganiseerd. De campus biedt 
tal van sportfaciliteiten en studentenrestaurants. 
De cluster omvat drie onderzoekslaboratoria en het onderzoek is sterk gericht op va-
lorisatie in de industrie. Het Laboratory for Brewing Science & Technology (prof. 
Jessika De Clippeleer) focust op product- en procesoptimalisatie in de brouwerijsector 
en beschikt hiervoor over een uitgebreide pilootinstallatie. Het Laboratory of Envi-
ronmental Biotechnology (prof. Leen De Gelder) focust op de applicatie van micro-
organismen voor optimalisatie van processen in de milieutechnologie en de land-
bouw. Via gerichte selectie en screening worden consortia of bacteriële stammen ge-
ïdentificeerd voor toepassing in real-life scenario’s. Het Laboratory of Applied Bio-
technology (prof. Yves Briers) focust op de synthetische biologie van modulaire enzy-
men met toepassingen in de medische (antibiotica-ontwikkeling) en industriële bio-
technologie (enzymcomplexen voor de afbraak van biomassa). De onderzoeksgroep 
zet eveneens in op assay miniaturisatie in picoliter druppels en machine learning om 
het protein engineering proces te sturen.  
 
https://www.ugent.be/bw/biotechnology/en/research-units/schoonmeersen 
 
 
 

http://www.cmet.ugent.be/
https://www.linkedin.com/showcase/10635097/
https://www.ugent.be/bw/biotechnology/en/research-units/schoonmeersen
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De onderzoekscluster Moleculaire Biotechnologie groepeert verschillende onder-
zoeksteams die actief zijn in biotechnologie bij eukaryote cellen, en richt zich op 
landbouwkundige en biomedische toepassingen.  
Als gevolg van klimaatverandering worden planten blootgesteld aan verschillende 
vormen van stress, dit heeft belangrijke  gevolgen voor de voedselproduktie. Daarom 
willen we begrijpen hoe planten reageren op stress en zich kunnen wapenen tegen 
veranderingen in hun omgeving. 
De onderzoeksgroep Toegepaste Moleculaire Genetica  (Prof. Lieve Gheysen) analy-
seert de moleculaire interacties tussen planten en pathogenen, in het bijzonder aaltjes 
of parasitaire nematoden. Tijdens hun interactie met de plant zullen deze nematoden 
het immuunsysteem van de plant veranderen zodat de plant gevoelig wordt. Voor de 
functionele analyse daarvan wordt o.a. gebruik gemaakt van CRISPR-Cas en Y2H. 
In de onderzoeksgroep EPIC (Prof. Tina Kyndt) wordt gezocht naar moleculen die 
planten kunnen ‘vaccineren’ - maw het immuunsysteem van de plant activeren - als 
duurzaam alternatief voor pesticiden. Het onderzoek richt zich ook naar de molecu-
laire werking van deze stoffen, vooral op epigenetisch en transcriptioneel vlak, onder 
andere met behulp van next generation sequencing.  
De onderzoeksgroep Biochemie en Glycobiologie (Prof. Els Van Damme) bestudeert 
de stress-geïnduceerde eiwitten, en focust op de interactie van deze eiwitten met spe-
cifieke suikerstructuren in de plant of de pathogeen. Voor de functionele analysen 
wordt ondermeer gebruik gemaakt van transgene lijnen, heterologe expressie van ei-
witten, eiwit-interactie-studies, stress assays. 
Het onderzoek van Prof. Kathy Messens betreft de applicatie van DNA-
merkertechnologie in grondstoffen en voedingsproducten, en focust momenteel op 
de relatie tussen de moleculaire karakterisatie van verschillende tropische cultivars 
(cacao, koffie) op basis van moleculaire merkers (SSR, SNP, sequeneren) en de functi-
onele kwaliteitseigenschappen, bv. sensoriek, resistentie. 
De NanoBioTechnologiegroep (Prof. Andre Skirtach) richt zich op nano-bio-
technologie voor toepassingen in medische biotechnologie, zoals drug delivery. Er 
worden nanobiomaterialen (bvb. polymere capsules) ontwikkeld en gekarakteriseerd 
met behulp van fluorescentiemicroscopie, Raman en IR-microscopie, AFM (atomic 
force microscopy), electronenmicroscopie. 
 
Meer informatie op www.ugent.be/bw/biotechnology/en/research-units/mobi 
 
 
 
 

http://www.ugent.be/bw/biotechnology/en/research-units/mobi
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In het Centrum voor Industriële Biotechnologie en Biokatalyse (InBio.be) gebruiken 
we micro-organismen om een brede waaier aan biogebaseerde producten te produce-
ren uit hernieuwbare grondstoffen. Deze biogebaseerde producten worden gebruikt 
in de voeding, cosmetica, personal care, chemie, farmacie, enz. De transitie van de 
huidige fossiel-gebaseerde naar een bio-gebaseerde economie is een belangrijke factor 
om een antwoord te bieden op de klimaat en milieuproblematiek. InBio is reeds lang 
actief in het veld van de industriële biotechnologie en werkt voor de opschaling en 
industrialisatie van de ontwikkelde technologie nauw samen met de Bio Base Europe 
Pilot Plant. De activiteiten van InBio leidden tot talrijke publicaties, patentaanvragen 
en de oprichting van de spin-off Inbiose, actief op vlak van speciale koolhydraten.  
Het huidige onderzoek bij InBio focust op de productie van biosurfactants en speciale 
koolhydraten zoals humane melksuikers. Dit zijn Human Milk Oligosaccharides 
(HMOs) die enkel voorkomen in moedermelk en de baby beschermen tegen microbi-
ële en virale infecties. Door biotechnologische productie van HMOs met onze bacteri-
ën kunnen deze worden toegevoegd aan flessenmelk. Onze eerste HMOs zijn reeds in 
2008 op de markt gekomen en er zitten nog vele andere HMOs in de pijplijn.  
Biosurfactants zijn oppervlakte actieve stoffen die worden geproduceerd via fermen-
tatie met een speciale gist Starmerella bombicola uit suikers en plantaardige oliën. De-
ze biosurfactants zijn veel milder voor de huid en beter bio-afbreekbaar in vergelij-
king met de klassieke chemisch geproduceerde surfactants. De huidige trend naar na-
tuurlijke en groenere producten in het domein van de cosmetica en personal care 
zorgt voor een sterke vraag naar biosurfactants. InBio werkt sinds meer dan 10 jaar op 
biosurfactants en heeft terzake een heel sterke reputatie opgebouwd.  
Voor het onderzoek bij InBio worden de allernieuwste technieken voor genetische 
modificatie van microorganismen, synthetische biologie, metabolic engineering en 
procesontwikkeling gecombineerd en geïntegreerd met als doel zo snel mogelijk een 
industrieel productieproces voor bio-gebaseerde producten te bekomen. Nauwe sa-
menwerkingen met de industrie laten ons toe de nieuwe technologieën en processen 
snel naar de markt te brengen.  
Als je kiest voor een thesis bij InBio kom je terecht in een ervaren team van medewer-
kers die je met veel enthousiasme zullen binnenleiden in de wereld van de industriële 
biotechnologie om je voor te bereiden voor een carrière in dit sterk groeiende veld. 
Alle technieken gaande van synthetische biologie, metabolic engineering, fermenta-
ties, opzuivering en opschaling komen aan bod komen, naargelang jouw interesse. 
Kom gerust langs voor een gesprek! 
Meer informatie is te vinden op onze website: inbio.be 
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BW26: Vakgroep Data-Analyse en 

Wiskundige Modellering  
 
De 21ste eeuw is deze van de “big data”, ook in de biologische wetenschappen. In dit 
nieuwe tijdperk is de grootste hinderpaal niet langer de tijd die nodig is om één expe-
riment uit te voeren, maar wel de moeilijkheid om de daaruit voortvloeiende resulta-
ten te kunnen verwerken. In de vakgroep “Data-analyse en wiskundige modelle-
ring” proberen we dan ook uit die enorme hoeveelheden data inzichten te verwerven, 
om zodoende tot  voorspellingen te komen. Dit kan door de data in wiskundige mo-
dellen te gieten, die een vereenvoudigde versie van de werkelijkheid beschrijven, en/
of door statistische methodes te gebruiken om de onzekerheid betreffende bepaalde 
hypotheses te kwantificeren. Hoewel we ook fundamenteel nieuwe methodes ontwik-
kelen, zijn we vooral experts in het vertalen van concrete vraagstukken, in deelproble-
men die we wiskundig of statistisch benaderen. Hoewel onze toolbox vaak dezelfde 
blijft, variëren de toepassingen sterk, gaande van waterzuivering over farmaceutische 
productieprocessen tot ecologische studies en het verwerken van grote hoeveelheden 
moleculair-biologische data voor geneeskundig en landbouwkundig onderzoek. De 
vakgroep bestaat uit vier onderzoekseenheden. 
 

  BIOBIX Labo voor Bio-informatica en Computationele 

Genomica  
 
Ook in de moleculaire biologie heeft “big data” voor een heuse omwenteling gezorgd, 
met bijvoorbeeld DNA sequeneringstoestellen die gemakkelijk tientallen gigabytes 
aan data per experiment genereren. Het analyseren van dergelijke vaak ruizige data 
vereist praktische kennis van (bio)informatica, statistiek en wiskunde, en 
(moleculaire) biologie zelf, de capaciteiten bij uitstek van een bio-ingenieur. Deze dis-
cipline is dan ook de specialisatie van het BIOBIX Labo voor Bioinformatica en Com-
putationele Genomica. Hoewel BIOBIX vaak meehelpt met andere labo’s om dergelij-
ke data te analyseren, proberen wij onze expertise vooral te gebruiken om zelf biolo-
gische vragen op te lossen aan de hand van “big data”. Hiervoor gebruiken we mo-
menteel vooral (epi)genomics (DNA & epigenetica), (epi)transcriptomics (RNA en 
RNA epigenetica), translatomics (binnen ribosomen beschermde mRNA fragmenten) 
en proteomics (eiwit) data, waarbij het suffix “omics” op het genoomwijde karakter 
van de methodes slaat.   
 
Zo heeft BIOBIX een unieke methode ontwikkeld om op genoomwijde manier proces-
sen te karakteriseren die enkel op één allel effect hebben, zowel bij gezondheid (bv. 
imprinting) als in ziekte (bv. opsporen van causale genen in kanker). Omdat ontregel-
de genen vaak via verstoorde eiwit-eiwitinteracties tot ziekte leiden, werken we ook 
mee aan een methode om deze laatste op snelle manier te analyseren. De ontwikkelde 
methodes willen we ten slotte ook gaan toepassen op de grootschalige Asklepiosstu-
die (2500 vrijwilligers) naar veroudering en hart- en vaatziekten, waarvoor we bv. ook 
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telomeerlengtes meten. BioBix doet ook onderzoek naar het in kaart brengen van het 
volledige proteoom, de verzameling van alle functionele eiwitentiteiten in al zijn vor-
men. Deze proteo-vormen blijken soms heel klein, vertaald uit kleine open leesra-
men. Wat ervoor zorgt dat bepaalde proteo-vormen vertaald worden is een logische 
volgende onderzoeksvraag. Spelen scheikundige modificaties op RNA hierbij een be-
langrijke rol? Door combinatie van hoge doorvoer (derde generatie) sequenerings-
technologieën toegespitst op het meten van enerzijds het proteoom en translatoom 
en anderzijds het epitranscriptoom willen we hierop een antwoord bieden. Het is dui-
delijk dat correcte combinatie van meerder verschillende “omics” data en de nodige 
ontwikkeling van tools om dit mogelijk te maken en te visualiseren hierbij enorm be-
langrijk zijn.  

 
  BIOMATH  
 

BIOMATH is een interdisciplinair team dat hoogkwalitatieve wiskundige mo-
dellen en methoden voor de analyse en optimalisatie van verschillende 
(industriële) bio-processen ontwikkelt en toepast. Doorheen samenwerking met 
gelijkgestemde partners, stimuleert BIOMATH het gebruik van dezelfde modelleer-
kennis over de verschillende sectoren heen. Door onszelf toe te leggen op een grote 
spreiding van onderzoeksvragen in verschillende toepassingsvelden, streven we conti-
nu naar de uitbreiding van onze kennis om hoogkwalitatieve oplossingen te bieden. 
 
De onderliggende mechanismen van een proces kunnen vertaald worden in wiskundi-
ge vergelijkingen door hypotheses en experimentele observaties te confronteren. Op 
deze manier worden er ofwel nieuwe modellen ontwikkeld of bestaande modellen uit-
gebreid. De voornaamste focus bij BIOMATH ligt op mechanistische modellen die 
in eerste instantie gebruik maken van principes als massa, energie en behoud van mo-
mentum. BIOMATH heeft specifiek ervaring op het terrein van computationele vloei-
stof dynamica (CFD), populatie balans modellering (PBM) en bio-kinetica. Afhankelijk 
van het doel van het proces model, kunnen er verschillende methodes van verschil-
lende niveaus van complexiteit worden toegepast. 
 
Met behulp van wiskundige methodes voor modelanalyse, streeft BIOMATH naar 
geldige modelrepresentaties die dicht aanleunen bij de experimentele observaties. 
Eens een model gevalideerd is, wordt het gebruikt voor het beter begrijpen van het 
algemene gedrag van het proces. Een wiskundig model wordt meestal niet als een 
eindpunt op zich beschouwd. Het optimaliseren van een proces door gebruik te ma-
ken van een model wordt bij BIOMATH gezien als hoofdzaak. Om dit te kunnen 
doen, worden er verschillende wiskundige methodologieën bestudeerd om zowel de 
uitvoering van het proces als toekomstige experimenten te optimaliseren. Hierbij 
wordt het model als simulator van het echte proces gebruikt. De bovengenoemde mo-
delanalyse en -optimalisatie kan toegepast worden bij bijna elk fysisch systeem. Mo-
menteel is BIOMATH actief op het gebied van waterzuivering en hergebruik van 
bronnen, farmaceutische fabricage, ecologie en bioprocestechnologie. 
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 BIOSTAT, onderzoekseenheid Biostatistiek 
 
 

Meer data gaat niet meteen gepaard met meer zekerheid over de informatie en con-
clusies die men eruit kan trekken. Vaak komen er verschillende problematieken voor 
bij het opzetten van experimenten of verzamelen van data zoals bijvoorbeeld verte-
kende steekproeven of data die slechts gecensureerd beschikbaar is. Anomalieën of 
andere zeldzame gebeurtenissen zijn vaak moeilijk te voorspellen omdat er weinig 
info of data van beschikbaar is. Dergelijke problematieken impliceren onzekerheden 
die men via statistische modellering kan kwantificeren. 
 
BIOSTAT bestudeert de statistische uitdagingen die gepaard gaan met de hedendaag-
se (big-)data analyses in biowetenschappelijke toepassingen. Hierbij speelt statisti-
sche modellering een centrale rol om tot veralgemeende conclusies te kunnen komen. 
Binnen de moderne toepassingen van “industry 4.0” (waar sensoren worden ingezet 
om de kwaliteit van producten voor de consument te verbeteren), “artificiële intelli-
gentie” (waar software wordt ontwikkeld die leert uit data) of 
“burgerwetenschap” (waar vrijwilligers worden ingezet om data te verzamelen) vindt 
men statistiek vaak terug als één van de kerningrediënten voor de data-analyses of 
modellering. We bestuderen bijvoorbeeld hoe statistiek kan aangewend worden voor 
de kwaliteitsbewaking van een industrieel voedingsproces. Binnen de toepassing van 
de burgerwetenschap ontwikkelen we modellen om betere schattingen te maken van 
biodiversiteit uit losse waarnemingen van soorten verzameld door vrijwilligers. We 
zijn geïnteresseerd in de voorspelling van extreme gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld 
anomalieën in tijdreeksdata of extreme weersomstandigheden ten gevolge van kli-
maatverandering. 
 

 
KERMIT, onderzoekseenheid Kennisgebaseerde Systemen  
 
 

De onderzoekseenheid KERMIT (Kennisgebaseerde systemen) biedt een holistische 
kijk op wiskundige en computationele modellering met een bijzondere focus op 
de toegepaste biologische wetenschappen. KERMIT is een interdisciplinair team 
van (bio-)ingenieurs, wiskundigen en computerwetenschappers dat zich richt op de 
theorie en praktijk van kennisextractie, -representatie en –beheer m.b.v. intelligente 
technieken die resulteren uit een kruisbestuiving van de gebieden van de computatio-
nele intelligentie en het operationeel onderzoek. KERMIT streeft naar een unieke ba-
lans tussen fundamenteel en toegepast onderzoek, een strategie die de afgelopen ja-
ren reeds bijzonder succesvol is gebleken, zowel voor wat betreft de vele publicaties, 
alsook de zichtbaarheid en de erkenning van het team.   
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KERMIT speelt een pioniersrol bij het aanwenden van be-
staande wiskundige en computationele methodes en het ont-
wikkelen van nieuwe methodes in talrijke disciplines, zoals: 
• Ecologie en milieu 
• Gezondheidswetenschappen 
• Scheikunde 
• Hydrologie en klimaat 
• Plant- en dierenwetenschappen 
• Bio-technologie en bio-informatica 
 
De methodologische expertise situeert zich momenteel in het modelleren van 
imprecisie en onzekerheid (zowel epistemische als stochastische onzekerheid), opera-
tioneel onderzoek (optimalisatie en beslissingstheorie), dynamische modellering 
(cellulaire automaten en individu-gebaseerde modellen), datawetenschap en machine 
learning, artificiële intelligentie en kennisgebaseerde systemen, en beeldverwerking 
en computervisiesystemen. 
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BW27: VAKGROEP LANDBOUWECO-

NOMIE – DEPARTMENT OF AGRICUL-

TURAL ECONOMICS  
 
Het onderzoek aan de vakgroep landbouweconomie richt zich op de analyse van eco-
nomische, maatschappelijke en beleidsvraagstukken rond landbouw, voeding en na-
tuur, van boer tot consument in stedelijke, peri-urbane en rurale gebieden in Europa 
en het Zuiden. De vakgroep verzorgt vakken in landbouw- en voedingseconomie aan 
de verschillende opleidingen van de faculteit naast ook vakken in economie van na-
tuurlijke hulpbronnen, sociologie, ondernemerschap en beleid. De masterproef-
onderwerpen van de vakgroep landbouweconomie zijn diverse in termen van inhoud 
(gaande van producent over consument, tot beleid, omgeving en maatschappij), me-
thodologie (kwantitatief onderzoek op basis van eigen of reeds bestaande gegeven 
banken, evenals kwalitatief) en scope (Vlaams, Belgisch, Europese context of het Glo-
bale zuiden). Het onderzoek aan de verschillende onderzoeksgroepen wordt hieron-
der kort voorgesteld. Het aanbod van masterproef-onderwerpen van onze onder-
zoeksgroepen is online te raadplegen. Daarnaast is het zeker ook mogelijk om de indi-
viduele professoren te contacteren met eigen suggesties.  
 
Agro-voedingsmarketing en consumentengedrag 
In deze groep doen we onderzoek naar de marketinguitdagingen die verbonden zijn 
met landbouwproductie, landbouwproducten en voedingsmiddelen in België, Europa 
en daarbuiten. Veranderingen of uitdagingen inzake consumentengedrag vormen het 
uitgangspunt. We bestuderen de houding, de percepties en de keuzes van consumen-
ten, gaan na in welke mate ze bereid zijn om innovaties in de productie, verwerking 
en distributie te aanvaarden, welke hun motieven en barrières zijn, hoe ze staan te-
genover nieuwe voedingsmiddelen, en hoe producenten, belanghebbende in de voed-
selketen of beleidsmakers daarop kunnen inspelen via bv. communicatie. We richten 
ons dus in de eerste plaats tot consumenten en burgers als onderzoekssubject, maar 
ook producenten en andere belanghebbenden in de voedselketen komen aan bod. 
Contact: Prof. Wim Verbeke (wim.verbeke@ugent.be) 
 
Landbouwbedrijfseconomie 
Welke interne (bedrijfsstructuur, management) en externe factoren  (technologie, 
markt en beleid) bepalen de economische prestaties op landbouwbedrijven en hoe 
kunnen nieuwe bedrijfsstrategieën dit verbeteren? Het onderzoek, in nauwe samen-
werking met de onderzoeksgroep farm management van het ILVO, gebeurt met parti-
cipatorisch ontwikkelde bedrijfsmodellen en focust onder meer op verdere optimali-
satie van bestaande strategieën, precisielandbouw, verbreding en agro-ecologische 
ontwikkeling. 
Contact: Prof. Ludwig Lauwers (ludwig.lauwers@ugent.be) 
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Ontwikkelingsstudies 
Onderzoek in onze onderzoeksgroep vertrekt van de brede rol van landbouw en na-
tuur voor een duurzame rurale ontwikkeling in het Globale Zuiden. Meer bepaald be-
studeren we hoe landbouwactiviteiten kunnen bijdragen tot het welzijn, voedselze-
kerheid en inkomen van boeren en arbeiders op landbouwbedrijven. We analyseren 
hoe gezinnen in het zuiden zichzelf kunnen voorzien in voeding, maar ook hoe ze 
hun inkomen kunnen verbeteren door hun producten te verhogen, verkopen of door 
in de landbouw te gaan werken. Het onderzoek dat we doen is breeed in scope gaan-
de van het belang van coöperatieven en andere handelsovereenkomsten, lokale ken-
nissystemen, multistakeholder processen tot de invloed van instituties zoals religie op 
productie alsook hoe migratie landbouwproductie beïnvloedt.  We hebben hierin zo-
wel een kwantitatieve (economische) als kwalitatieve (sociologische) benadering.   
Contact: Prof. Marijke D’Haese (marijke.dhaese@ugent.be) en Prof. Joost Dessein 
(joost.dessein@ugent.be) 
  
Economie en management van natuurlijke hulpbronnen 
Het onderzoek aan deze onderzoeksgroep richt zich op een duurzaam en efficiënt be-
heer van natuurlijke hulpbronnen. Onderzoeksthema’s zijn onder andere, het evalue-
ren van duurzaamheid en efficiëntie, analyseren van de impact van beleidsinitiatieven 
en van de institutionele omgeving op de relatie tussen actoren en de natuurlijke hulp-
bronnen die zij gebruiken en de waardering van natuurlijke hulpbronnen.  
Contact: Prof. Stijn Speelman (stijn.speelman@ugent.be) 
 
Modelling and Optimisation of Decisions in Economics, Resources, Nature 
and Agriculture (MODERNA) 
De onderzoeksgroep MODERNA adviseert en ondersteunt ondernemers of beleids-
makers met kwantitatieve modellen zoals optimalisatiemodellen, econometrische 
modellen of bio-economische simulaties. In de onderzoeksgroep wordt onderzoek 
gedaan naar beleidsvragen, en de mogelijke effecten van bestaande of mogelijk toe-
komstig beleid. 
Contact: Prof. Jeroen Buysse (j.buysse@ugent.be) 
  
Agribusiness marketing en management 
Onderzoek richt zich naar de invloed van de dynamische omgeving waarin bedrijven 
opereren op de bedrijfsresultaten, waarbij een gestructureerde en doordachte aanpak 
centraal staat. Onderzoeksthema's zijn onder andere de relaties tussen bedrijven bin-
nen de keten, het economisch belang van nevenstromen en prijsanalyse toegespitst 
op de opbouw van de vraag- en aanbodmodellen om prijsontwikkelingen te verklaren 
en te voorspellen. 
Contact: Prof. Xavier Gellynck (xavier.gellynck@ugent.be)  
 
Algemeen contact:  
Vakgroep Landbouweconomie  
Eerste verdieping Blok A  
Agecon@ugent.be 
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Getuigenis van een thesisser 
 
De thesissen van de vakgroep landbouweconomie. Ze zijn zeldzaam en liggen op het 
eerste gezicht ver verwijderd van onze opleiding der alfa ingenieurs. Maar hoe zeer 
spreken zij daarom niet juist tot de verbeelding?  Hoogopgeleide studentjes boer– 
zonder land nota bene en gevaarlijk met hooivork– willen leren boeren en veel geld 
verdienen. Vergeet het, hierbij de ideale moment om een aantal zaken recht te zetten. 
Aan allen die real lief science aanbidden maar ook aan de proefbuislovers,  als het 
gaat om unieke levenservaringen opdoen kan ik met al mijn overtuiging stellen dat ik 
deze zomer dé ultieme thesisbeleving heb meegemaakt. Simply put ben ik in Ecuador 
met boeren en andere grondbezitters gaan babbelen rond bos en natuur. Die gene-
genheid, die afhankelijkheid, die liefde voor natuur, SCHITTEREND. En toch, wat 
moeten wij in de portefeuille van arme cacao of iets minder arme stedelijke Quiteños 
droppen om hen te overtuigen een boom niet om te kappen maar aan te planten? In 
tijden van klimaatb(r)ossers, alom tegenwoordig. Carbon storage en Climate change, 
tuurlijk wel, maar wat kan het Carlos en vrouw schelen om ons olie versjacherende 
bleekscheten te voorzien van zuurstof en regen. Akkoord mijn tripje heeft zelf heel 
wat bomen door de motor gejaagd, maar ik ben sportief, ik reis dan wel enkele jaren 
samen met jullie op de fiets de wereld rond. Landbouw gaat om primaire productie. 
Van voeding, maar ook van cultuur. Zonder twijfel. Alleen merk je zomaar iets als je 
het effectief met de eigen ogen ziet. In totaal heb ik meer dan 100 mensen geïnter-
viewd. Mensen met verschillende achtergronden, sociaal en economisch, met andere 
godsdiensten en een unieke kijk op de wereld. Hieruit heb ik vooral geleerd: alledaags 
Spaans (muy caliente é), rijst is wat anders dan patatten en de inheemse meisjes schu-
ren letterlijk uw broek van de benen op intieme salsa’s (al doen vrouwkes  van onze 
faculteit niet zozeer onder). Maar, vooral blijft me bij dat er niet zoiets bestaat als één 
en enkel één uniforme wereld daar buiten. Het realisme dat wij aangeleerd krijgen, a 
is a en het is wat het is, beperkte me vaak in het vormen van een meerzijdig wereld-
beeld. De methodologie van mijn thesis is niet volgens de regels van de kunst uitge-
voerd, allesbehalve. Maar ik heb die wel in alle vrijheid naar mijn hand kunnen en 
mógen zetten. Heel trots kan ik zeggen dat ik meer dan 200ha kandidaat bosplantage 
heb gevonden. Mooi toch! Daarvoor dank ik niet de heilige geest, maar die van de 
vakgroepen waarmee ik samenwerk. Naar Tom Boonen, nu we toch allemaal klimaat-
bewuste fietsers zijn: “sometimes you just need big balls”. Durf met je thesis wat ver-
der denken en gaan. Vakgroepen in de landbouw maar ook maatschappelijk gerichte 
vakgroepen in andere richtingen kunnen je opmerkelijk verrassen. Niet twijfelen. En 
tot slot, geniet van je koffietje met stukje chocolade; ingrediënten geteeld in duurza-
me landbouw-bossystemen, zelf gekeurd, in Ecuador. 
 
Graag vermeld ik wel nog dat ik mijn thesis doe aan de landbouweconomie, maar ook 

aan de vakgroep van Hans Verbeeck, (CAVElab).  
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Centre for Advanced Process Technolo-

gy for Urban REsource Recovery  
– CAPTURE –  
 
Het klimaat en een duurzame leefomgeving zijn thema’s die al een tijdje in het 
nieuws zijn. Rond deze thema’s wordt ook al lang gewerkt aan onze unief. Dit gebeurt 
op een eerder academisch niveau en soms met een maatschappelijke toepassing. De 
vertaling van academische kennis naar echte maatschappelijke toepassingen en de 
continuïteit van projecten is soms een belangrijk struikelblok om echte doorbraken te 
forceren.  
Juist om deze redenen is in november 2017 het Centre for Advanced Process Techno-
logy for Urban REsource Recovery (CAPTURE) gelanceerd. Binnen CAPTURE wordt, 
tussen 20 professoren en hun onderzoeksgroepen, over faculteiten heen samenge-
werkt om technologische oplossingen voor grondstof hergebruik te ontwikkelen en te 
vertalen naar de maatschappij.  
De drie focus thema’s worden binnen CAPTURE “pijplijnen” genoemd omdat het stre-
ven is alle belanghebbenden, afvalproducent, verwerker, technologieleverancier en 
eindgebruiker bij elkaar te brengen en zo een geïntegreerde oplossing voor de gehele 
keten uit te werken. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met onderzoeksgroepen 
rond wetgeving, consumentengedrag etc.  
De drie pijplijnen binnen CAPTURE zijn: 
• Water fit for use,  
• CO2 to products,  
• Plastics to resource. 
Het zal je niet verbazen dat het zwaartepunt aan onze faculteit ligt op ‘Water fit for 
use’. Hoewel er ook aan biologische CO2 conversie naar producten en invloed van ver-
pakkingsplastics op voedselkwaliteit wordt gewerkt.  
Binnen de water pijplijn worden 7 domeinen onderscheiden waarbinnen specifiek on-
derzoek plaatsvindt dit zijn 1) Waterzuivering van de toekomst met focus op de-
centrale zuiveringen en innovatieve concepten voor bestaande centrale zuiveringen 
om ontvangende waterlopen zoveel mogelijk te beschermen. 2) De juiste waterkwali-
teit geschikt voor de toepassing met focus op microbiële veiligheid van drinkwater 
en het aanmaken van de juiste kwaliteit industriewater (demin, boilerfeed, stoom, 
etc.). 3) Energie en organisch materiaal uit water met focus op biologische proces-
sen op hogere temperaturen zodat afvalwater niet eerst gekoeld moet worden en het 
valoriseren van organisch materiaal, bijvoorbeeld via anaerobe vergisting. 4) Analyse 
van waardevolle stromen. Er zijn veel waterige stromen die nog mogelijks waarde-
volle componenten bevatten, denk daarbij aan zouten of zwavel of… Binnen dit do-
mein bedenken we oplossingen voor deze stromen. 5) Metalen uit water. Er is steeds 
meer vraag naar (zeldzame) metalen. Deze zijn ook te vinden in waterige stromen, 
maar zijn vaak moeilijk te herwinnen door aanwezigheid van andere metalen of con-
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taminanten. Hiervoor worden nieuwe scheidingstechnieken bestudeerd. 6) Nutriën-
ten zoals stikstof, fosfor, etc. zijn nog steeds een belangrijke vervuiler in onze wateren 
maar zijn ook essentieel voor onze lokale voedselproductie. Binnen dit domein wordt 
bekeken hoe we deze nutriënten zoveel mogelijk in de lokale voedselketen kunnen 
houden zodat ze niet in ontvangende waterlopen terechtkomen en daar bijvoorbeeld 
eutrofiëring veroorzaken. 7) Modellering van en beslissingsondersteuning bij de 
toepassing van de technologieën uit voorgaande 6 domeinen is van essentieel belang. 
Door het ontwikkelen van modellen wordt een meer doorgedreven kennis van de pro-
cessen opgebouwd en kan de geschiktheid en de werking van een bepaalde technolo-
gie voor een bepaalde toepassing snel worden ingeschat zonder dat er uitgebreide la-
bo en piloottesten nodig zijn.  
Deze 7 domeinen worden niet alleen academisch onderzocht, er bestaat ook een be-
drijvenplatform verbonden aan de water pijplijn om het onderzoek zo relevant moge-
lijk te maken. Dit platform werkt onder de naam “Resource Recovery Technology 
Consortium”. Deze bedrijven werken op een pre-competitieve manier samen met de 
verschillende professoren, (post-)doctorale onderzoekers en studenten tijdens het uit-
voeren van de projecten. Dit heeft vele voordelen waarvan enkele hieronder staan: 
• Het onderzoek wordt gericht naar maatschappelijk relevante problemen, 
• De bedrijven krijgen vroeg zicht op de allernieuwste ontwikkelingen en kunnen 

in een vroeg stadium meedenken, 
• De bedrijven en onderzoekers kunnen gezamenlijk projecten uitwerken, 
• Er zijn meer mogelijkheden tot toepassing van de nieuwe inzichten, 
• Onderzoekers en studenten maken kennis met verschillende bedrijven en de 

maatschappelijke realiteit, 
• Onderzoekers, studenten en bedrijven breiden hun netwerk uit.  
Als je interesse hebt mee te werken aan grondstoffenhergebruik voor een circulaire 
economie, eventueel in nauwe samenwerking met een bedrijf, is het mogelijk een 
masterproef te uit te werken binnen het domein van CAPTURE. De meeste master-
proefonderwerpen binnen dit thema zullen aangeduid worden met het trefwoord 
‘CAPTURE’ op de masterproef website van de faculteit. Je kan natuurlijk ook eens 
gaan luisteren bij de verschillende professoren actief binnen CAPTURE. Deze zijn te 
vinden via de volgende websites: 
CAPTURE algemeen: www.capture-resources.be 
Bedrijvenplatform water pijplijn: www.r2t.ugent.be 
De activiteiten van CAPTURE kan je ook volgen op twitter via: @CaptuREsources 
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Centre of Excellence in Sustainable 

Pharmaceutial Engineering (CESPE) 
CESPE is a multidisciplinary research accelerator centre focusing on the devel-
opment, design and optimisation of drug substance and drug product produc-
tion platforms. Its core labs and office are located at Ghent University’s Faculty of 
Pharmaceutical Sciences, the Faculty of Bioscience Engineering and the Tech Lane 
Ghent Science Park. Through integration of expertise from a variety of research 
groups, CESPE aims at providing emerging production technologies to manufac-
ture the medicines of the future in a sustainable and agile way. 
CESPE brings together academic and industrial partners as well as all relevant stake-
holders to strengthen and optimize the entire value chain going from the raw re-
sources towards the final drug product. The vision of the center is to establish a world 
prepared to deliver personalised care to patients in a fast, lean and flexible way. More 
info can be found at cespe.be 
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