
In	2011	starten	de	werken	voor	het	
nieuwe chemiegebouw. dit wordt 
meteen de grootste investering van 
de K.u.leuven ooit! In dit nieuwe 
gebouw zullen onze studenten en 
onderzoekers in de meest moderne 
omstandigheden kunnen werken. 
Chemistry - our life, our future! 
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een student CheMIe aan het WooRd
De charme Chemie? 

Wanneer je iemand vertelt dat je chemie studeert, 
krijg	je	9	kansen	op	10	een	vreemde	blik.	Heel	veel	
mensen denken onmiddellijk aan die ‘vuile fabrieken’ 
en staan er niet bij stil dat werkelijk alles rondom ons 
chemie is. Bij zo goed als alles wat je doet, ziet, eet, 
gebruikt en ervaart, speelt chemie een rol. Ik wou 
dan ook heel graag begrijpen wat er juist rondom 
ons gebeurt en hoe de basis van alles dan wel juist 
in elkaar zit. de wereld van de chemie is zo fascine-
rend en toch zo gewoon.

Wat is de Leukste Les? 

We hebben heel vaak les in kleine klasgroepen, wat 
leidt tot meer interactie tussen de prof en de studen-
ten. het enthousiasme en de experimenten waarmee 
professor nies ons zijn liefde voor de polymeerche-

mie overbracht is mij zeker bijgebleven. de gezellige 
sfeer tijdens de practica is ook iets unieks. Je leert 
er je medestudenten op een heel andere manier 
kennen. de lanceringen van de waterstofraketten die 
we aan het eind van het eerste jaar maakten was 
een hoogtepunt!

Wat is je Mooiste Moment in Leuven? 

leuven is voor mij een tweede thuis geworden. en 
mijn studententijd een aaneenschakeling van hoog-
tepunten en mooie momenten. Vanaf dag één heb 
ik	mij	op	sleeptouw	laten	nemen	door	Chemika	(de	
studentenkring	van	chemisten	en	biochemisten).	
feestjes, quizzen, lezingen, cantussen, kerstfeestje, 
galabal, filmavonden, weekends ... het fijne aan 
Chemika is dat iedereen elkaar kent. Wanneer je als 
eerstejaars hier aankomt, word je met open armen 
ontvangen door de ouderejaars. eén van de grote 
aanraders is het labofrakfeestje! Welke chemist 
droomt er niet van om in labojas te feesten en shoo-
ters uit proefbuizen te drinken of jenever uit maatbe-
kers? 

Heb je nog een Tip voor Twijfelaars? 

de mooiste tijd van mijn leven zit er bijna op en ik 
ben nog altijd even tevreden over mijn studiekeuze. 
In	die	5	jaar	tijd	heb	ik	ook	nog	af	en	toe	eens	getwij-
feld of het dit echt wel is wat ik de rest van mijn 
leven wil doen. Maar het leuke aan chemie is dat het 
ontzettend gevarieerd is. de combinatie van theo-
rie en praktijk houdt het ook boeiend. laat je zeker 
meeslepen in de wondere wereld van de chemie, in 
het wervelende studentenleven, in de mooiste tijd 
van je leven! 

griet depotter – master in de chemie




