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PERSBERICHT 

9 december 2016 

BAILLET LATOUR ANTARCTICA FELLOWSHIP 2016 

UITGEREIKT AAN DR. LORI ZIOLKOWSKI 
 

Brussel, België, 9 december 2016 – De Canadese onderzoekster Dr. Lori Ziolkowski, mocht zopas de prestigieuze Baillet Latour 

Antarctica-beurs ter waarde van 150.000 euro in ontvangst nemen voor haar voorstel om radiometrische schattingen van microbiële 

activiteit en koolstofaccumulatie te bestuderen in de omgeving van de Prinses Elisabethbasis op Antarctica. 

Dr. Ziolkowski, werkzaam in de University of South Carolina (V.S.), werd door het comité van de Baillet Latour Antarcticabeurs 

unaniem verkozen voor haar project “REMACA”, dat de natuurlijke overvloed aan radioactieve koolstof wil aanwenden om de 

koolstofaccumulatie en de microbiële activiteit te bestuderen. Door middel van internationale samenwerking zullen 

ouderdomsschattingen worden gekoppeld aan analyses van de microbiële gemeenschappen om nauwkeuriger te bepalen welke 

microben actief zijn.  

"Dankzij de Baillet Latour beurs zal ik stalen kunnen verzamelen en de microbiële activiteit kunnen bestuderen in 

oostelijk Antarctica, een van 's werelds meest afgelegen en meest extreme omgevingen. Dit onderzoek zal ons meer 

inzicht geven in de limieten van het leven op aarde," aldus Dr. Lori Ziolkowski. 

 

Dit voorstel kreeg de hoogste scores van een wetenschappelijke jury bestaande uit drie internationale experts inzake microbiologie. 

Zij waren van mening dat het voorstel een uitstekend, goed gepland, vernieuwend en haalbaar onderzoeksproject beschrijft, geleid 

door een uiterst bekwame en goed geïnformeerde kandidate. Ze waren het er ook over eens dat het gebruik van 14C om 

koolstofdynamiek te bestuderen een nieuwe kijk biedt op het onderzoek op dit terrein. De leden van het beurscomité waren tevens 

van mening dat haar voorstel dat van de andere kandidaten overtrof en perfect aansluit bij eerdere Belgische microbiële 

onderzoeken in de verschillende habitats rond de Prinses Elisabethbasis.  

 

In januari 2017 zal Dr. Ziolkowski afreizen naar de Prinses Elisabethbasis om haar werk aan te vatten. Drie weken lang zal ze op 

verscheidene locaties in de buurt van de basis werken. Meer informatie over het REMACA-project wordt de komende maanden 

beschikbaar op de website van de Prinses Elisabethbasis, www.antarcticstation.org. 

 

Baillet Latour Antarctica Fellowship  

Het Baillet Latour Antarctica Fellowship is een gezamenlijk initiatief van de International Polar Foundation en het Fonds Baillet 

Latour en bevordert onderzoek en wetenschappelijke expertise in Antarctica door jonge wetenschappers. De beurs ter waarde van 

150.000 euro erkent het belang van onderzoek in Antarctica om de werking van onze aarde beter te begrijpen en stimuleert 

wetenschappelijk onderzoek in of nabij de Prinses Elisabethbasis. 

   

 

http://www.polarfoundation.org/projects/detail/inbev_baillet_latour_fellowship
http://www.polarfoundation.org/projects/detail/inbev_baillet_latour_fellowship
http://www.antarcticstation.org/
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Persinformatie 

International Polar Foundation 

Lisa Benedetti 

+32 (0) 489 23 87 06 

lisa.benedetti@polarfoundation.org 

Twitter: #blaf2016 and @PolarFoundation  
 

Fonds Baillet Latour 

Guy van Wassenhove, Curator 

+32 (0) 474 45 02 60 

guy.vanwass@gmail.com 

Biografie  

Dr. Lori Ziolkowski is een Canadese die haar liefde voor de buitenwereld heeft omgebogen tot een wetenschappelijke carrière. 

Sinds haar eerste ervaringen op het terrein, toen ze als middelbareschoolstudente in het boreaal woud van noordelijk Canada 

microbieel materiaal verzamelde op de Arctische gletsjers, heeft ze een ware passie ontwikkeld voor het verstaan van wat het leven 

op aarde en de koolstofrecyclage beperkt. Ze behaalde haar bachelordiploma in Environmental Chemistry aan de University of 

Waterloo en een Master in Oceanografie aan de Dalhousie University. Nadat ze vier jaar als onderzoekstechnicus werkte en 300 

dagen op zee doorbracht, besloot ze een carrière als onderzoeksprofessor te starten en een doctoraatstudie aan te vatten aan de 

University of California Irvine in de Verenigde Staten. 

Tijdens die studie ontwikkelde Dr. Ziolkowski nieuwe technieken om chemicaliën te isoleren uit complexe mengsels en hun 

leeftijd te bepalen aan de hand van koolstofdatering. Net zoals het mengen van geel en blauw resulteert in groen, wijzigt het 

mengen van samenstellingen van verschillende leeftijden de zichtbare leeftijd van een materiaal.  Zo ontdekte ze dat, hoewel 

koolstof in de oceaan een totale leeftijd van enkele duizenden jaren heeft, verbrande koolstof van bosbranden tienduizenden jaren 

wordt opgeslagen in de oceaan. Geïntrigeerd door nieuwe uitdagingen keerde ze terug naar Canada om postdoctorale studies aan te 

vatten aan de McMaster University en haar koolstofdateringstechnieken te gebruiken om de beperkingen van microben in extreme 

omgevingen te bestuderen. In 2013 keerde ze naar de Verenigde Staten terug als Assistent-Professor aan de University of South 

Carolina, waar ze een studie uitvoert naar de rol die microben in permafrost en gletsjers kunnen spelen in toekomstige 

klimaatfeedback. Het REMACA-project in Antarctica zal een unieke gelegenheid bieden om de microbiële activiteit in dit deel van 

Antarctica voor het eerst in te schatten. 

International Polar Foundation 

De International Polar Foundation ondersteunt wetenschappelijk poolonderzoek voor het verruimen van de kennis, om zo 

geïnformeerd actie te voeren tegen de klimaatverandering en voor de ontwikkeling van een duurzame maatschappij.  

www.polarfoundation.org  

www.antarcticstation.org 

Fonds Baillet Latour 

Het Fonds Baillet Latour werd in 1974 opgericht op initiatief van graaf Alfred de Baillet Latour. Het doel? Het bevorderen, 

aanmoedigen en belonen van excellentie, voornamelijk in België, waarbij de mens een centrale rol speelt.  

Al meer dan 40 jaar streeft het Fonds er naar om initiatieven te ondersteunen die zich onder- scheiden door hun uitstraling, hun 

aansporing tot menselijke excellentie of door hun innovatieve benadering voor het aangaan van de uitdagingen van de samenleving 

van morgen.  

Deze steun leidt tot concrete en beloftevolle resultaten in vier domeinen: gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en sport.  

www.fondsbailletlatour.com   

   

mailto:guy.vanwass@gmail.com
http://www.fondsbailletlatour.com/

