
 

 

 

 

Wetenschapsavond 2017   
Lezing eredoctor Ruth DeFries 

The tenuous balance between conserving nature and advancing human 
welfare 

De groep Wetenschap & Technologie Kulak bouwt aan een traditie van 
avondvoordrachten over thema's die een groot publiek weten te boeien. 
Student of toekomstig student, leerkracht of bedrijfsleider, ondernemer of 
ingenieur, alumnus met een brede interesse voor wetenschap en technologie, 
allen zullen zeker geboeid zijn door deze reeks.  

Spreker 
Dit jaar verwelkomen we Prof. Ruth DeFries. 

Op 31 maart 2017, zal Prof. Ruth DeFries een eredoctoraat aan de KU 
Leuven ontvangen voor haar onmisbaar werk over duurzame ontwikkeling, 
voor het verenigen van verschillende wetenschappelijke disciplines en het 
communiceren van het probleem aan beleidsmakers en het brede publiek. 

• Doctor Honoris Causa, KU Leuven, 31 maart 2017 
• Professor Sustainable Development, Columbia University, New York 

(2008 - ...) 
• Member National Academy of Sciences (USA) (since 2006) 
• PhD Dept. Geography & Environmental Engineering, Johns Hopkins 

Univ. 
• is a world leader in scientific research on sustainable development and 

the application of this research to policy 

Inhoud 

The 21st century is a time of unprecedented material prosperity for more 
people than any time in human history.  It is also a time of accelerating 
pressure on ecosystems to provide food, clean water, and other natural 
resources to satisfy needs and desires of an increasing middle class. 

The lecture will discuss examples from India and elsewhere of possible 
approaches to satisfy both society's material needs and the imperative to 
conserve nature. 

Na de voordracht is er tijd voor vragen en antwoorden. 

  



 

 

 

Organisatie 
Deze lezing is een initiatief i.s.m. groep Wetenschap & Technologie Kulak en 
kadert in de viering van 200 jaar Faculteit Wetenschappen. 

Datum en plaats 
Woensdag 29 maart 2017 vanaf 19.00 uur  
Aansluitend is er een receptie 
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk.  

Inschrijven 
Deelname is gratis. 
Inschrijven is om organisatorische redenen vereist. 

 


