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VLAAMSE
RUIMTEVAARTDAGEN 

20, 21 & 22 NOVEMBER
Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november 2015 vindt in de Brabanthal 

in Leuven een nieuwe editie plaats van de Ruimtevaartdagen. De organisatie 

is in handen van de VRI (Vlaamse Ruimtevaartindustrie vzw), de over- 

koepelende vereniging van de Vlaamse ruimtevaartbedrijven en onderzoeks- 

instellingen. Met het event knoopt de VRI aan bij een bestaande traditie van 

Vlaamse Ruimtevaartdagen. De laatste keer dat de Vlaamse ruimtevaartbedrijven 

en onderzoekers hun kennis en kunde toonden aan het grote publiek was in 2009. 

Daar komt nu dus een vervolg op.

De eerste van de drie Ruimtevaartdagen is traditioneel opgevat als een  
‘scholendag’. Middelbare scholen uit heel Vlaanderen zijn op 20 november  

welkom om gratis kennis te maken met de Vlaamse ruimtevaartindustrie. Op het 
programma staan heel wat presentaties en workshops waarmee de industrie haar 

kunnen toont aan bezoekende scholieren en leerkrachten.

Uit vorige edities bleek dat ruimtevaart een uitstekend middel is om de jeugd warm te maken  
voor wetenschap en technologie. Ruimtevaart blijft iedereen, en jongeren in het bij-
zonder, boeien. Hier willen we op inspelen door de verwezenlijkingen van onze eigen bedrijven 

en onderzoekers te tonen aan de jeugd. Die lokale toets maakt de boodschap nog indringender. 

Zo zullen er onder meer experimenten getoond worden die werden ontwikkeld door Vlaamse  

bedrijven. En vanzelfsprekend zal ook de eigen PROBA-satelliet niet ontbreken. Deze zal aange-

vuld worden met maquettes van andere ruimtetuigen.

Naast de Vlaamse verwezenlijkingen zullen op de Vlaamse Ruimtevaartdagen ook concrete  
toepassingen getoond worden van ruimtevaart in het dagdagelijkse leven. Zo krijgen de 

leerlingen een globaal beeld van de ruimtevaart: van exploraties van planeten tot spin-offs in het 

dagelijkse gebruik. 

Dankzij de samenwerking met de Wetenschapsweek wordt op de standen voldoende aandacht 

besteed aan het pedagogische aspect.

Inschrijven kan door vóór 1 november een mailtje te sturen naar vri@newtec.eu. Vermeld daarin 

duidelijk naam, adres en contactgegevens van de school, alsook het aantal deelnemers aan de 

Ruimtevaartdag.


