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De grenzen van wetenschap
is onze grootste drijfveer.

MAAK KENNIS MET CMK

verleggen
In

onze

onderzoeksinstituten

UHasselt-onderzoekers

oplossingen

zoeken
voor

de grootste uitdagingen van vandaag en
morgen. Door expertise uit verschillende
onderzoeksdisciplines samen te brengen rond
één centraal onderzoekstopic, verwerven
ze niet alleen meer inzicht in de meest
fundamentele vraagstukken. Ze brengen die
kennis ook in de praktijk, en bouwen – vaak
samen met anderen – mee aan concrete
oplossingen voor heel praktische problemen
waar bedrijven en organisaties tegenaan
lopen.

Welk onderzoeksinstituut focust op welke
uitdaging? En wat kunnen we voor u
betekenen? Elke editie stellen we in UHasselt
Magazine één onderzoeksinstituut aan u voor.
Deze editie: Centrum voor Milieukunde (CMK).
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HET CENTRUM VOOR
MILIEUKUNDE (CMK)
IN 5 WOORDEN
48
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Wat is het Centrum voor Milieukunde? Op welke onderzoeksvragen focust het onderzoeksinstituut? En
waarin onderscheiden ze zich van anderen? Prof. dr. Robert Malina (directeur) en prof. dr. Karen Smeets
(vicedirecteur) stellen hun onderzoeksinstituut voor in 5 begrippen.

1

4

INTERDISCIPLINAIR
“In het Centrum voor Milieukunde
bundelen onderzoekers uit vier verschillende
faculteiten – wetenschappen, ingenieurswetenschappen, rechten en economie – de
krachten in het brede milieu-onderzoek. Die
multidisciplinaire aanpak is onze sleutel tot
succes. Dat is wat ons uniek maakt.
De topics die we onderzoeken – van de
omgevingsfactoren en stress op organismen
tot clean technologies, biodiversiteit en ecosysteemdiensten – zijn te complex om vanuit
één enkele discipline te bestuderen. Doordat we onze onderzoekstopics steeds vanuit die brede bril benaderen, zien we meer.
Daardoor zijn we ook een one-stop-shop
voor onze partners. Een immens voordeel.”
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AGENT OF CHANGE
“Impact creëren. En met onze inzichten een
“agent of change” zijn. Dat is onze ambitie.
Vanuit die wil om een maatschappelijke
bijdrage te leveren, bestrijken we de hele
keten van het academische onderzoek.
In ons fundamenteel onderzoek proberen
we de onderliggende mechanismes bloot
te leggen, om met die inzichten oplossingen te kunnen bieden in het toegepast
onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe
technologieën en beleidsadvies.
Onze wetenschappelijke inzichten rond
zaken als levenscyclusanalyses vertalen
we graag in internationale klimaatwetgeving, duurzaamheidsadvies voor
bedrijven, en in de technologie-ontwikkelingstrajecten die we samen met onze partners aangaan. Dat wij - tijdens die trajecten
- altijd oog hebben voor de economische
én de ecologische aspecten, maakt van
ons de ideale partner.”

”

We zijn een team van
wereldverbeteraars

WETENSCHAP ALS
ONTDEKKINGSREIS
“CMK-onderzoekers zijn academische
toponderzoekers pur sang. Wij zien
wetenschappelijk onderzoek het liefst
als een soort van ontdekkingsreis. We
verleggen graag grenzen, gaan graag
waar anderen nog nooit geweest zijn
en ontrafelen het liefst als allereerste de
mysteries van onze natuur. Daarbij zijn we
niet bang om risico´s te nemen en durven
we ook kiezen voor onderzoek waar de
kans op falen misschien zelfs groot is.
We houden niet alleen van onze onderzoeksresultaten. Het is het traject er naartoe – de ontdekkingsreis zelf – die onze
academische nieuwsgierigheid blijvend
voedt. High Risk, High Reward-onderzoek:
bij CMK schuwen we dat niet.”

3

HUB VOOR ONDERZOEK
“CMK wil koploper zijn in het milieuonderzoek. Een internationale referentie.
Het vanzelfsprekende aanspreekpunt voor
iedereen die een antwoord zoekt op milieu-uitdagingen die wetenschappelijk en
academisch onderzocht kunnen worden.
Voor een aantal specifieke topics zijn we
dat vandaag al. Voor fytoremediatie (prof.
dr. Jaco Vangronsveld) behoren we al
jarenlang tot de wereldtop. Ook met het
GeboorteCohort (prof. dr. Tim Nawrot)
gooien we internationaal hoge ogen, en
beschikken we over een unieke dataset
die onderzoekers wereldwijd graag verder
willen exploiteren. En met de Ecotron in
het Nationaal Park Hoge Kempen heeft
het CMK de meest impressionante, hoogtechnologische
onderzoeksinfrastructuur
om op het allerhoogste niveau aan klimaatonderzoek te doen. Op weinig andere
plekken in Europa zal je dit vinden.

5

PASSIE
“CMK-onderzoekers zitten verspreid over
de twee campussen. We hebben geen
centraal gebouw, komen allemaal uit
andere disciplines en benaderen het
academische onderzoek allemaal vanuit
een eigen insteek. Het is de passie voor
het milieu-onderzoek die ons bindt. Dat is
de lijm die ons samenhoudt. Die passie is
onze grootste drijfveer.
Elke CMK-onderzoeker ligt echt wakker
van de milieu-uitdagingen van vandaag en
morgen. En iedere CMK-onderzoeker wil
vanuit zijn eigen expertise, gepassioneerd
en oplossingsgericht, een maatschappelijke bijdrage leveren. We zijn een team
van wereldverbeteraars.”
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VALORISATIE IN ACTIE

Ontmoet onze IOF-managers!
“Bij CMK zoeken we continu naar manieren om onze wetenschappelijke inzichten in – maatschappelijke
en economische – meerwaarde te vertalen. Met onze onderzoeksresultaten willen we impact creëren.
Valorisatie dragen we dan ook hoog in het vaandel”, legt prof. dr. Robert Malina, directeur van CMK uit.
“Onze twee IOF-managers zijn dé bruggenbouwer tussen het academische onderzoek en de wereld
daarbuiten.”

DR. NELE WITTERS

“Méér dan
patenten, licenties
en spin-offs”
“Met een academische achtergrond in
milieu-economie ben ik de vaste aanspreekpartner voor bedrijven en organisaties die
op zoek zijn naar milieu-economische
en -juridische oplossingen. Valorisatie
betekent voor het CMK véél meer dan patenten, licenties en spin-offcreatie. We hielpen
internationale klimaatwetgeving schrijven
voor de luchtvaartindustrie, tekenden een
“code voor goede praktijken” voor OVAM
uit en ontwikkelden duurzaamheidsadvies
voor tal van bedrijven en organisaties. Voor
partners die onze inzichten willen vertalen
in beleidsadvies of milieu-economische
studies, ben ik het eerste aanspreekpunt.”
contact: nele.witters@uhasselt.be
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DR. KATHLEEN SMOLDERS

“Niet alleen quick
fixes maar stevige
partnerschappen”
“Met een onderzoekservaring in de exacte
wetenschappen, focus ik binnen het CMK
eerder op de biologische en chemische
onderzoekstopics. Ik ben ook betrokken
bij commercialiseringstrajecten en de meer
klassieke valorisatie. Voor wetenschappelijke vraagstukken die vaker leiden tot
patenten, licenties en spin-offcreaties,
kunnen bedrijven en onderzoekers bij mij
terecht.
“Binnen het CMK helpen we bedrijven niet
alleen met quick fixes en snelle toegepaste
onderzoeksvragen. Het liefst werken we
samen met organisaties en bedrijven met
wie we een langetermijn-partnerschap kunnen uitbouwen, samen grote onderzoeksprojecten kunnen indienen en voor wie
onze specifieke onderzoeksexpertise echt
de missing link is binnen hun organisatie.”
contact: kathleen.smolders@uhasselt.be
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