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Jongeren en de ruimtevaart
Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november 2015 vinden in de Brabanthal in Leuven de
Vlaamse Ruimtevaartdagen plaats. De Vlaamse Ruimtevaartindustrie (VRI) organiseert als
overkoepelende vereniging van de Vlaamse ruimtevaartbedrijven en onderzoeksinstellingen
dit evenement, dat een vervolg is op de laatste editie in 2009.
Meer dan ooit is er in onze moderne wereld nood aan ingenieurs en onderzoekers en onder
meer daarom krijgt het onderwijs op de eerste van de drie Ruimtevaartdagen tijdens een
speciale scholendag een ereplaats. Op 20 november zijn middelbare scholen dan ook welkom
om gratis kennis te maken met het beste wat de Vlaamse ruimtevaartbedrijven te bieden
hebben. Die tonen dan hun kunnen - en dat is heel wat! - aan bezoekende scholieren en leerkrachten. Er zijn ook presentaties en workshops. Ruimtevaart is niet alleen een zaak van de
grote landen. Ook lokaal, zoals hier in Vlaanderen, doen we goed mee!

Bij ons gemaakt: de satelliet Proba-V neemt de vegetatie op onze planeet waar (ESA)

Overigens lijken jongeren vrij positief te staan tegenover wetenschap en techniek. Ze
begrijpen goed de grote toegevoegde waarde ervan voor onze maatschappij. Uit een persbericht van het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits van 15 april 2015 blijkt
dat het aantal STEM-leerlingen in het onderwijs stijgt. STEM staat in een internationale context voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Er zijn ook meer leerlingen met
een STEM-diploma secundair onderwijs die doorstromen naar een STEM-richting in het hoger
onderwijs. Via een STEM-actieplan ondersteunt de Vlaamse Regering loopbanen in wiskunde,
exacte wetenschappen en techniek.
De vorige edities van de Ruimtevaartdagen toonden aan dat ruimtevaart een uitstekend onderwerp is om jonge mensen warm te maken voor wetenschap en technologie. Ook een
rapport van het Forum Ruimtevaart en Onderwijs van het Prins Filipfonds kwam in 2008 tot
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de algemene conclusie dat het thema 'ruimte' bij uitstek geschikt is om meer belangstelling
op te wekken voor wetenschappelijke en technische studies en loopbanen bij jongeren.

De Belgische ESA-astronaut Frank De Winne aan boord van het internationaal ruimtestation ISS (ESA/NASA)

Voor minister Crevits moet de specifieke aandacht voor STEM binnen ons onderwijs verder
vruchten afwerpen. Dat is belangrijk, want een van de sterke punten van Vlaanderen is dat
we bijzonder goed zijn in innovatie. Ruimtevaart en ruimteonderzoek zijn domeinen waarbij
innovatie tot uitersten wordt gedreven. Op wetenschappelijk gebied worden vaak nieuwe nog
onontgonnen terreinen verkend. Op technologisch vlak maken ze gebruik van de allernieuwste knowhow. Zonder dat we het altijd beseffen is ons leven doordrongen van ruimtevaart.
Ruimtevaart en sterrenkunde zijn heel goede onderwerpen om in het onderwijs aan bod
te laten komen. Ze zijn een bron van inspiratie voor vakoverschrijdende activiteiten en
kunnen een zinvolle in- en aanvulling zijn van zowat alle vakken en richtingen van ons
onderwijs, en dat niet alleen in wiskundige en wetenschappelijke richtingen. Oudere en
jongere leerlingen en zowel jongens als meisjes kunnen hierdoor gepassioneerd geraken
voor wetenschap en techniek.

In deze brochure stellen we in het kort ruimtevaart en ruimteonderzoek voor. We gaan onder
meer in op de geschiedenis en het belang van ruimteonderzoek, in het bijzonder voor ons
land en voor Vlaanderen en we geven ook een aantal bronnen op het internet waar nieuws
en informatie over ruimtevaart en sterrenkunde te vinden is en die kunnen dienen als
startpunt om deze onderwerpen in lessen aan bod te laten komen. Uiteraard is binnen het
kader van deze brochure volledigheid onmogelijk. Ze dient dan ook vooral als 'smaakmaker'.
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Een 'gewone' sector met een ongewoon kantje:
Vlaanderen is van de partij!
Hoewel ons land klein is, speelt het toch een internationaal bijzonder gewaardeerde rol in
de ruimtevaart. België en in het bijzonder Vlaanderen zijn heel nauw betrokken bij de belangrijke Europese ruimtevaartprojecten. De ruimtevaartinspanningen van ons land worden internationaal heel erg gewaardeerd zodanig dat we wel eens 'het grootste van de kleine lidstaten' van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA worden genoemd.
Zo werden bij ons de bijzonder succesvolle Proba-satellieten gebouwd. Die demonstreren
nieuwe technologie en bekijken vanuit de ruimte de aarde en de zon. Al twee keer vloog iemand van bij ons naar de ruimte. De vlucht van Dirk Frimout met de spaceshuttle in 1992 kon
op massale belangstelling rekenen. De Belgische ESA-astronaut Frank De Winne vloog in 2002
en 2009 zelfs twee keer met een Russische Sojoez naar het internationaal ruimtestation ISS.
Hij staat sinds 2012 aan het hoofd van het Europees astronautencentrum (EAC) in Keulen. De
Vlaamse industrie is van de partij bij de opvallende Rosetta-missie die momenteel de komeet
Churyumov-Gerasimenko bestudeert. Het zijn maar enkele voorbeelden van onze nauwe betrokkenheid bij het onderzoek van de ruimte.

Op 12 november 2014 daalde het landertje Philae van de sonde Rosetta af naar het oppervlak van de komeet ChuryumovGerasimenko (ESA/VITO)
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Europa op basis van opnamen van Proba-V, gemaakt in mei 2014 (ESA/VITO)

De ruimtevaart begon in 1957 met de lancering van de eerste Spoetnik en lijkt ondertussen
routine te zijn geworden. In dat opzicht lijkt ruimtevaart nu een heel 'gewone' menselijke
activiteit te zijn. Wij staan er niet meer bij stil dat communicatiesatellieten van de wereld een
dorp hebben gemaakt en dat kunstmanen permanent nauwgezet het weer en het milieu in
de gaten houden. En wie is er zich van bewust dat het satellieten zijn die ons via gps de weg
wijzen?

De jongeren van vandaag zijn de technici en onderzoekers van later. Hun enthousiasme
is een investering in de toekomst. Daar willen de Vlaamse Ruimtevaartdagen op inspelen.
En wie weet zitten er tussen de jonge bezoekers van het evenement wel die over afzienbare tijd op Mars rondlopen?

Zonder dat we er ons bewust van zijn is ons leven doordrongen van ruimtevaart en zijn vele
spin-offs, waarbij we ruimtevaarttechnologie ook 'aardse' toepassingen geven. Maar
anderzijds blijft de ruimte ook een heel ongewone omgeving, die tegelijk voordelig maar ook
vijandig is voor de mens. Ruimtevaart beweegt zich op de rand van ons technologisch kunnen
en onderzoekt nieuwe domeinen van de wetenschap. Nog al te vaak staan alleen de grote
budgetten van de ruimtevaart in de kijker. Maar het fundamenteel onderzoek van deze
speerpuntsector legt een link naar talloze industriële toepassingen. De grote investeringen
zorgen wel degelijk voor een grote return, waar we allemaal van profiteren.
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De mens verlaat zijn wieg
232 jaar geleden gebeurde er in Parijs iets heel bijzonders. Op 21 november 1783 maakten
de natuurkundige Jean-François Pilâtre de Rozier en de militaire officier François Laurent
d'Arlandes voor het eerst een vrije vlucht met een ballon die met behulp van warme lucht
opsteeg. De Montgolfière was uitgevonden door de gebroeders Jacques Étienne en Joseph
Michel Montgolfier. Die zouden hebben opgemerkt dat een dichtgeknoopt hemd als gevolg
van de warmte van een open haard begon op te bollen. Een maand eerder had Pilâtre de
Rozier al een vlucht gemaakt, maar toen was de ballon nog met touwen aan de grond
vastgemaakt.

In 1783 maakte de mens zich voor het eerst los van de aarde

De eerste bemande ballonvlucht was een ware sensatie in een tijd waarin wetenschap en
rationaal denken nog in de kinderschoenen stonden en nog mensen voor hekserij werden
terechtgesteld. Het duo steeg tot een hoogte van een kleine kilometer en legde in een klein
half uur tijd een afstand van ongeveer negen kilometer af. Voor de allereerste keer in zijn
bestaan had de mens zich van de aarde losgemaakt! Overigens zou Pilâtre de Rozier in 1785
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omkomen bij het eerste luchtvaartongeluk uit de geschiedenis. Hij verongelukte bij een poging om met een combinatie van een waterstofballon en een heteluchtballon het Kanaal over
te steken.
In de twintigste eeuw - in het tijdperk van de ruimtevaart - maakte de ontwikkeling van raketten het mogelijk dat de mens nog verder ging, de ruimte in. In juli 1969 zat een groot deel
van de wereldbevolking aan het televisiescherm gekluisterd toen de Amerikaan Neil Armstrong de eerste stappen van een mens op de maan zette. Een en ander was mogelijk geworden dankzij de machtige Saturnus V-raket. Bij de ontwikkeling daarvan speelde de Duitse raketdeskundige Wernher von Braun (1912-1977) een belangrijke rol. Hij was in de Tweede
Wereldoorlog verantwoordelijk voor de minder vreedzame en gevreesde V2-raketten.
Onbemande sondes vlogen nog verder naar de uithoeken van ons zonnestelsel. Ze verkenden andere planeten, hun manen, planetoïden en kometen. Voyager 1, gelanceerd in 1977,
is nu het verst van de aarde verwijderd: hij is bijna 20 miljard kilometer van ons verwijderd!

1968: de astronauten van Apollo 8 fotograferen de aarde, gezien vanaf de maan: de mens verlaat zijn wieg (NASA)
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Het zijn getallen die doen duizelen. Maar op kosmische schaal gesproken bevinden zelfs sondes als de Voyager zich nog altijd heel dicht in onze buurt. Zelfs met zijn huidige snelheid van
17 kilometer per seconde (!) 'passeert' hij over… 40.000 jaar de ster Gliese 445 op een afstand
van… 16.000 miljard kilometer. En dan hebben we het nog maar over een nabije ster in ons
eigen Melkwegstelsel, dat volgens sommige schattingen zelf minstens 400 miljard sterren
bevat. En daarmee houdt het verhaal nog niet op: volgens een recente simulatie met een
Duitse supercomputer zouden er in het heelal zowat 500 miljard sterrenstelsels als de
Melkweg zijn! Onnodig te zeggen dat de mens altijd al gefascineerd is geweest door de
nachtelijke hemel van sterren en planeten en door de zon en de maan, die onze planeet in
haar tocht rond de zon begeleidt. De kosmos heeft alles te maken met ons eigen bestaan en
allicht mede daardoor hebben we een aangeboren nieuwsgierigheid die ons noopt dit zo lang
verboden gebied te betreden.

'De aarde is de wieg van de mensheid, maar
men kan niet voor altijd in zijn wieg blijven'.

Zo verwoordde de Rus Konstantin Edoeardovitsj Tsiolkovski (1857-1935) het. De
ideeën en theorieën van Tsiolkovski vormden de basis van de raketwetenschap en in
het algemeen wordt hij daarom als de 'vader van de ruimtevaart' aanzien. Waar de
Fransman Jules Verne (1828-1905) in 1865 in zijn boek Van de aarde naar de maan
een aan de fantasie ontsproten maanreis beschreef met een door een groot kanon
afgeschoten kogelvormig ruimteschip, onderzocht Tsiolkovski of ruimtevaart ook
praktisch haalbaar was. Voor Tsiolkovski zijn ideeën en fantasie het begin van alles.
Daarna is het aan de wetenschap om na te gaan of een idee haalbaar is. De werkelijke
realisatie ervan is de bekroning van wat eerst nog een fantasie was. De mens is nu
ondertussen zijn wieg effectief aan het verlaten en misschien zullen we daardoor ook
uiteindelijk als soort kunnen overleven.
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Van de Spoetnik tot het internationaal
ruimtestation… en verder
12 november 2014. Sinds augustus draait de sonde Rosetta van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA na een ruimtereis van meer dan tien jaar rond de komeet Churyumov-Gerasimenko. Het is een primeur in de ruimtevaart en een knap staaltje van ruimtestuurkunst. En
er volgt nóg een primeur. Het kleine landertje Philae - amper zo groot als een wasmachine maakt zich van het moederschip los en komt zacht op de komeet terecht.
Touchdown! Philae maakt de eerste foto ooit van het oppervlak van een komeet en verzamelt
wetenschappelijke gegevens, die ons meer moeten leren over hoe het zonnestelsel en onze
eigen thuisplaneet aarde ontstaan zijn.
Want kometen zijn overblijfselen van de tijd waarin het zonnestelsel ontstond, zowat 4,6
miljard jaar geleden. In heel de wereld wordt vol bewondering gekeken naar deze
wetenschappelijke prestatie van de bovenste plank.

De komeet Churyumov-Gerasimenko, in augustus 2015 gefotografeerd door de sonde Rosetta (ESA)

Meer dan 50 bedrijven uit 14 Europese landen zijn betrokken bij het Rosetta-project. Ook ons
land is daarbij. Het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) heeft meegebouwd aan
een instrument dat de gassen analyseert die aan de komeet ontsnappen. Het BIRA werkte
daarbij samen met de Vlaamse bedrijven IMEC in Leuven en OIP in Oudenaarde, beide leden
van de VRI.
14 juli 2015. Een andere ruimteverkenner haalt het nieuws. De Amerikaanse sonde New
Horizons vliegt na een ruimtereis van meer dan negen jaar de verre dwergplaneet Pluto en
zijn vijf manen rakelings voorbij. De opnamen van de sonde onthullen een wonderbaarlijke
wereld waarvan we sinds zijn ontdekking in 1930 vanop de aarde niet veel meer dan wat
wazige foto's konden maken.
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De opnamen van New Horizons tonen onder meer een verrassend geologisch gesproken jong
oppervlak met op Pluto ijsbergen zo hoog als de Rocky Mountains en een enorme ijsvlakte in
een hartvormig gebied op de planeet. Op de grootste maan Charon van Pluto zijn er diepe
ravijnen en kloven te zien, waarvan er een waarschijnlijk zeven tot negen kilometer diep is.
Gewoonweg fascinerend!

De foto's die de sonde New Horizons in juli 2015 van Pluto maakte deed de onderzoekers met verstomming slaan (NASA)

De ijsvlakte op Pluto kreeg de naam Sputnik Planum, naar de eerste satelliet Spoetnik 1 die
door de toenmalige Sovjet-Unie (USSR) op 4 oktober 1957 de ruimte werd ingestuurd vanaf
de 'kosmodroom' Bajkonoer in Kazachstan.
In het kader van de Koude Oorlog probeerden de Sovjets en de Amerikanen indertijd elkaar
De cijfers verschillen van bron tot bron maar momenteel draaien er ongeveer 1300 actieve
satellieten rond de aarde. Maar volgens het Amerikaanse Space Surveillance Netwerk
bevindt er zich ook heel wat rommel boven onze hoofden: 20.000 objecten die groter dan
10 centimeter zijn en 500.000 brokjes tussen 1 en 10 centimeter groot.
in de ruimte de loef af te steken. Aanvankelijk haalde de USSR primeur na primeur en bleven
de Amerikanen wat achterop hinken. De ruimterace was begonnen.
Na de sensatie van de eerste Spoetnik (wat in het Russisch zoiets als 'medereiziger' betekent)
volgden duizenden andere satellieten, die in het Nederlands ook kunstmanen genoemd worden. Wanneer ze op weg gaan naar de maan of andere planeten, spreken we eerder over
sondes.
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Zelfs de Russen zelf waren aanvankelijk verbaasd over de verwondering die de eerste
Spoetnik in de wereld teweegbracht. Al heel gauw bleek dat satellieten voor veel
verschillende doelen gebruikt kunnen worden: wetenschappelijk onderzoek, de waarneming
van de aarde en het weer, telecommunicatie, navigatie, militaire toepassingen… Anno 2015
vinden we het allemaal heel gewoon.
En ondertussen zijn ook andere landen dan de Verenigde Staten en Rusland in staat zelf satellieten in de ruimte te brengen. China, India, Japan, Israël en een aantal Europese landen,
verenigd in de Europese ruimtevaartorganisatie ESA... Ze doen allemaal mee met het
ruimteavontuur. De Europese Ariane-raketten worden sinds 1979 met de regelmaat van de
klok gelanceerd in Kourou, heel gunstig dicht bij de evenaar gelegen in het noorden van ZuidAmerika in Frans Guyana, en veroverden een belangrijk deel van de ruimtetransportmarkt.

Het begon allemaal met de eerste Spoetnik in 1957

En het kon het bijna niet anders - dat zit nu eenmaal in onze natuur - of de mens zou ook zelf
de ruimte gaan verkennen. Ook de vlucht van de eerste mens in de ruimte was een primeur
van de USSR. Die vond plaats op 12 april 1961 toen Joeri Gagarin vanaf Bajkonoer vertrok en
in het ruimteschip Vostok ('Oosten') een baan rond de aarde aflegde.
Een detail illustreert de sfeer van wantrouwen en geheimzinnigheid die ten tijde van de Koude
Oorlog heerste… Bij de landing schoot Gagarin zich zoals gepland op zeven kilometer hoogte
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met een schietstoel naar buiten om afzonderlijk van zijn capsule te landen. Jarenlang was dit
in de Sovjet-Unie een groot staatsgeheim. Men was immers bang dat de vlucht van Gagarin
daardoor niet officieel als eerste bemande ruimtemissie zou erkend worden!

De Rus Joeri Gagarin werd op 12 april 1961 de eerste mens in de ruimte

Maar de hoofdprijs was uiteindelijk voor de Amerikanen: op 21 juli 1969 zette Neil Armstrong als eerste mens tijdens de missie van Apollo 11 voet op de stoffige maanbodem. In
totaal wandelden 12 Amerikanen bij zes maanlandingen op het oppervlak van onze ruimtebuur. De laatste keer gebeurde dat in december 1972. Sindsdien heeft geen mens de maanbodem nog beroerd.
De Russen hebben lang volgehouden dat ze
niet geïnteresseerd waren in het sturen van
mensen naar de maan. Maar niets is minder
waar. Ze waren volop verwikkeld in de race
naar de maan. Hun 105 meter hoge N1-maanraket liet het bij vier (onbemande) testvluchten
telkens afweten. De Amerikanen hadden ondertussen hun Apollo-maanprogramma afgewerkt, waarna de Russen hun bemande maanprogramma annuleerden.

De hoofdprijs: tussen 1969 en 1972 liepen twaalf Amerikanen rond op het oppervlak van de maan (NASA)

Na het maanavontuur richtten de Amerikanen
en de Russen zich op de bouw van ruimtestations in een baan om de aarde, waarin mensen
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steeds langer gingen leven en werken. De Amerikanen lanceerden in 1973 het ruimtelabo Skylab, waarin drie ploegen van drie astronauten
gedurende lange tijd werkten.
De Russen stuurden vanaf 1971 verschillende
Saljoet-ruimtelaboratoria de ruimte in. In 1986
brachten ze het eerste onderdeel in de ruimte
van het legendarische ruimtestation Mir (wat in
het Russisch zowel 'vrede' als 'wereld' betekent).
De volgende jaren bouwden ze Mir uit tot een uit
verschillende modules bestaand complex met
een totale massa van 130 ton.
Mir bleef 15 jaar rond de aarde draaien, waarna
het in 2001 (doelbewust) in de atmosfeer van de
aarde verbrandde. Het werd 3644 dagen lang
Het Amerikaanse ruimtelabo Skylab (NASA)
permanent bewoond door ruimtevaarders, die
af en aan werden gevoerd met Sojoez-ruimteschepen (Sojoez betekent 'Unie'), die tot de dag
van vandaag en dat sinds 1967 het werkpaard van de Russische bemande ruimtevaart zijn.
Mir werd ook regelmatig bevoorraad door onbemande van de Sojoez afgeleide Progressruimteschepen. Dat maakte lange ruimtevluchten mogelijk.
De Russische arts Valeri Poljakov verbleef op die manier in 1994 en 1995
ongeveer 438 dagen onafgebroken aan
boord van Mir. Het is tot nu toe de langste ruimtevlucht uit de geschiedenis.
De Amerikanen bouwden van hun kant
de spaceshuttle (in het Nederlands ook
wel ruimtependel of ruimteveer genoemd).
De spaceshuttle Columbia maakte 12
april 1981 - precies twintig jaar na de
eerste ruimtemissie van Joeri Gagarin vanaf Cape Canaveral in Florida met
het bekendste Russische ruimtevaartproject: het uit vertwee astronauten aan boord een eerste Misschien
schillende modules opgebouwde ruimtestation Mir (NASA)
ruimtemissie. De volledige vloot ruimteveren bestond uiteindelijk uit de Columbia, de Challenger, de Discovery, de Atlantis en de
Endeavour. De bekende Enterprise werd alleen voor tests op de aarde gebruikt en ging niet
werkelijk de ruimte in.
Revolutionair was dat de spaceshuttle grotendeels herbruikbaar was en daardoor voor een
relatief goedkope en routinematige toegang tot de ruimte zou zorgen. De shuttle was een
12

sterk staaltje van technisch vernuft, maar dat laatste is niet helemaal gelukt. In totaal vonden
er op 30 jaar tijd 135 vluchten van de shuttle plaats, gemiddeld minder dan vijf per jaar. En
dat kan je moeilijk een echte pendeldienst naar de ruimte noemen.
Twee keer liep het ook heel erg fout. De Challenger explodeerde kort na de lancering op 28
januari 1986. En op 1 februari 2003 verbrandde de Columbia bij de terugkeer naar de aarde
in de atmosfeer als gevolg van een gat dat bij de lancering in de vluegel was ontstaan. Twee
keer kwamen telkens zeven astronauten om het leven, waaronder lerares Christa McAuliffe.

De spaceshuttle op het lanceerplatform (NASA)
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De Europese ruimtevaartorganisatie ESA bouwde het ruimtelaboratorium Spacelab dat in
verschillende configuraties (met of zonder bemande drukcabine en instrumentenplatformen)
kon meevliegen in de grote laadruimte van de spaceshuttle.
Op 24 maart 1992 vloog Dirk Frimout als eerste Belg naar de ruimte aan boord van het
ruimteveer Atlantis. Gedurende 9 dagen bestudeerden hij en zijn zes reisgezellen onze
aarde en de kwetsbare atmosfeer die haar omgeeft.
Door de veranderde politieke situatie in de wereld was er ondertussen meer mogelijkheid en
ook noodzaak voor samenwerking en de Amerikanen en de Russen besloten daarop samen
een groot ruimtestation te bouwen in een baan om de aarde.

Het internationaal ruimtestation ISS met vooraan links in het midden het Europese laboratorium Columbus (NASA/ESA)

Dat werd uiteindelijk het permanent bemande International Space Station (ISS), waarvan
het eerste onderdeel in 1998 de ruimte inging en dat nog tot minstens 2024 zal worden gebruikt.
Het ISS heeft een totale massa van 450 ton en is een van de meest geslaagde voorbeelden
van internationale samenwerking die de mens ooit realiseerde. Daarbij werkten landen met
heel verschillende culturele achtergronden samen. Naast de Amerikanen en de Russen zijn
immers ook de Japanners, de Canadezen en de Europeanen bij het ISS van de partij. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA bouwde voor het ISS onder meer de laboratoriummodule
Columbus.
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Twee keer vloog de Belg Frank De Winne aan boord van een Russische Sojoez naar het ISS: in
2002 voor een zogenaamde taximissie van anderhalve week en in 2009 voor een langdurige
verblijf van een half jaar in het ruimtestation, waarbij hij zelfs een tijdje als eerste niet-Amerikaan en niet-Rus commandant van het ISS was. Hij staat nu aan het hoofd van het Europese
astronautencentrum EAC in Keulen.
Ondertussen wordt de toekomst voorbereid. Sinds 2003 doet ook China aan bemande ruimtevaart. Op 15 oktober van dat jaar werd Yang Liwei de eerste Chinees in de ruimte aan boord
van het ruimteschip Shenzhou 5.
De Chinezen werken
hun bemande ruimtevaartprogramma
aan
een rustig, maar gezapig
en vastberaden tempo
af. Dat moet rond 2020
leiden tot een groot Chinees ruimtestation, te
vergelijken met het
vroegere Russische Mirstation.
Ook andere landen zoals India denken eraan
in de toekomst zelf bemande ruimtevluchten
uit te voeren.

'Taikonaut' Yang Liwei na de eerste bemande Chinese ruimtevlucht in 2003

De Russen werken aan
een opvolger voor de
Sojoez, die rond 2024
voor het eerst wordt gelanceerd en die ook naar
de maan kan vliegen. Op
lange termijn willen de
Russen een nieuw ruimtestation als basis gebruiken voor vluchten
van mensen naar de
maan.

De Amerikanen willen het transport van hun ruimtevaarders naar een baan om de aarde dan
weer aan de privésector overlaten. Daar zullen de commerciële 'ruimtetaxi's' Starliner (CST100) en Crew Dragon van respectievelijk de bedrijven Boeing en SpaceX voor instaan. Een
eerste commerciële bemande ruimtemissie is gepland voor 2017.
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De ruimtevaartorganisatie NASA ontwikkelt van zijn kant het Space Launch System. Deze raket zal de krachtigste ooit zijn en bemande Orion-ruimteschepen lanceren voor missies die
dieper doordringen in het zonnestelsel naar planetoïden, de maan en uiteindelijk… Mars.

Het nieuwe Amerikaanse ruimteschip Orion met de Europese 'dienstmodule' (ESA)

Een eerste onbemande vlucht van Orion rond de maan is voorzien rond 2018. De eerste
bemande vlucht zal nog even op zich laten wachten en misschien pas in 2023 plaatsvinden.
Europa zal voor dit nieuwe ruimteschip de dienstmodule bouwen en aldus op het vlak van de
bemande ruimtevaart een belangrijke rol blijven spelen.
En dan zijn er ook nog privébedrijven als Virgin Galactic van Richard Branson die op commerciële basis toeristische ruimtemissies aanbieden en ruimtevaart ook beter bereikbaar maken
voor 'gewone' mensen.
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Ruimtevaart: waar is het goed voor?
Anno 2015 zijn we er ons niet altijd van goed bewust, maar ons leven is doordrongen van
ruimtevaart en ruimteonderzoek. Dat kan gebeuren met praktisch gerichte satellieten
die het klimaat en het weer in de gaten houden, ons met heel de wereld laten communiceren of ons overal de weg wijzen. Verder levert ruimtevaart ook heel mooie spin-offs
op. Hier gaat het om 'aardse' toepassingen van ruimtevaarttechnologie in andere domeinen. Wetenschappelijke projecten zorgen dan weer voor de bevrediging van een heel
menselijke eigenschap: onze aangeboren nieuwsgierigheid. Verder is de ruimte door de
gewichtloosheid een interessante omgeving om experimenten in domeinen als
materiaalkunde, biologie en geneeskunde uit te voeren.

Communicatie: de wereld wordt een dorp
Rechtstreeks grote sportevenementen als het wereldkampioenschap voetbal of de Olympische Spelen op televisie volgen… Telefoon, televisie, radio, internet… Netwerken op de aarde
en in de ruimte transporteren hun signalen zo snel als het kan van de ene kant van de aarde
naar de andere. Sinds de uitvinding van de draadloze telegrafie zijn geografische grenzen geen
hindernis meer.

Communicatiesatellieten hebben van de wereld een dorp gemaakt (ESA)
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Doordat ze op een grote hoogte boven de aarde draaien zijn telecommunicatiesatellieten uitermate geschikt om snel grote hoeveelheden gegevens door de sturen. Communicatiesatellieten draaien in verschillende soorten banen om de aarde. Heel bijzonder is de geostationaire
baan. Drie satellieten in een dergelijke baan op een hoogte van ongeveer 35.800 kilometer
boven de evenaar volstaan al om zo goed als de hele planeet te bestrijken. Dat begreep de
bekende sciencefictionschrijver Arthur C. Clarke (1917-2008) al in 1945.

Een satelliet in een geostationaire baan (ESA)

Geostationaire satellieten lijken vanaf de aarde gezien 'vast' aan de hemel te hangen en zijn
dus uitermate geschikt voor telecommunicatie en ook de waarneming van het weer. Voor
Rusland zijn de langgerekte Molnija-banen dan weer interessant, waarmee ook heel noordelijk gelegen gebieden kunnen worden bediend.
Dat communicatiesatellieten ideaal zijn om te communiceren met afgelegen gebieden waar
geen of weinig grondinfrastructuur is werd al gauw duidelijk en het duurde niet lang alvorens
landen als Canada communicatiesatellieten hadden.
Communicatie via de ruimte is amper 50 jaar oud. Het eerste telefoongesprek via de ruimte
gebeurde in 1962 via de eerste actieve communicatiesatelliet Telstar 1, die ook het eerste
trans-Atlantische televisiesignaal doorstuurde.
De Telstar werkte slechts enkele maanden en de doorgestuurde televisiesignalen tussen
Europa en Noord-Amerika waren van korte duur, maar de satelliet sprak tot de verbeelding.
De eerste beelden van onder meer de Amerikaanse president Kennedy en de Franse zanger
Yves Montand waren de voorlopers van globale communicatie, die van de wereld een dorp
heeft gemaakt en die we vandaag de dag vanzelfsprekend vinden.
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Communicatiesatellieten zijn er in alle maten en gewichten: van kleine microsatellietjes van
amper één kilogram tot mastodonten van zes ton en meer. Hun evolutie is hallucinant. Een
voorbeeld: waar de eerste communicatiesatellieten als de bekende Early Bird uit 1965 amper
één televisiekanaal konden doorsturen via één 'transponder' hebben de huidige satellieten
tientallen transponders aan boord die elk dankzij digitale compressie tot 200 kanalen kunnen
doorstralen!
Plaatsbepaling: nooit meer verloren
Met behulp van systemen als het Amerikaanse Global Positioning System (GPS) kunnen we
de weg (bijna) niet meer kwijtraken. Ook Europa is nu zijn eigen systeem van navigatiesatellieten aan het uitbouwen. Het volledige Galileo-netwerk zal uit 24 operationele satellieten en
zes reserve-exemplaren bestaan en rond 2020 operationeel zijn. De Galileo-satellieten worden nu met de regelmaat van de klok gelanceerd. Ook andere landen als Rusland, China en
India werken aan navigatiesystemen via satelliet.

Een kunstmaan van het Europees systeem voor satellietnavigatie Galileo (ESA)

De zon, de maan, de planeten en de sterren zijn vroeger de hemelse gidsen geweest voor de
mens. Nauwkeurige plaatsbepaling werd in het bijzonder heel belangrijk met de ontwikkeling
van de zeevaart. Nu hebben navigatiesatellieten de rol van kosmische bakens overgenomen.
Ze vertellen ons uiterst nauwkeurig waar we ons bevinden en dat onder alle weersomstandigheden. En meer dan een eenvoudige en vrij goedkope ontvanger is er niet nodig om gebruik te kunnen maken van deze spitstechnologie.
Om je plaats nauwkeurig te kunnen bepalen heb je minstens vier navigatiesatellieten nodig.
Je ontvanger meet de afstand tot de satellieten door heel nauwkeurig de tijd te bepalen die
een signaal van de satelliet erover doet om de ontvanger te bereiken. Driedimensionale driehoeksmeting doet de rest. Omdat een signaal er met de snelheid van het licht (300.000 kilometer per seconde!) slechts een kleine fractie van een seconde over doet zijn er heel nauwkeurige klokken nodig om die tijd te meten. Daarvoor hebben de satellieten atoomklokken
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aan boord. Deze atoomklokken worden wel eens het ‘hart’ van een navigatiesysteem genoemd. In de Europese Galileo-satellieten zitten twee atoomklokken, waarvan er één een
nauwkeurigheid heeft van minder dan een half miljardste van een seconde over een periode
van 12 uur! Ze worden regelmatig gesynchroniseerd met een netwerk van ‘masterklokken’
op de aarde.
Navigatiesatellieten draaien in middelhoge banen op een hoogte van ongeveer 23.000 kilometer boven de aarde in zo’n constellatie dat er vanaf bijna elk punt van het aardoppervlak
telkens vier kunstmanen in zicht zijn. Het Europese Galileo-systeem is een samenwerking tussen de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de Europese Commissie.
Aardobservatie: waarnemen vanop afstand
We nemen de ons omringende wereld waar met behulp van onze zintuigen. Bij de tast- en
smaakzin is er rechtstreeks contact nodig met een object. Maar we bekomen ook heel wat
informatie over onze omgeving via het gezichtsvermogen en het gehoor. Bij deze zintuigen
nemen we onze omgeving dus waar ‘vanop afstand’, wat met een Engelse term ook remote
sensing wordt genoemd.

De baai van Napels en de vulkaan Vesuvius, gefotografeerd door de Europese satelliet voor aardobservatie Sentinel 2A (ESA)

Satellieten voor aardobservatie maken gebruik van remote sensing-technieken en hebben
een ware revolutie veroorzaakt in onze kijk op onze planeet.
Dankzij de ruimtevaart werd het voor het eerst mogelijk dat we onze planeet in zijn globaliteit
konden bekijken. Satellieten hebben ons leven op heel veel verschillende manieren veranderd
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maar de waarneming van de aarde vanuit de ruimte is ongetwijfeld één van de meest
bijzondere aspecten van ruimteonderzoek. Onze unieke woonplaats in de kosmos wordt nu
continu vanuit de ruimte in de gaten houden.
Satellieten bekijken niet alleen het aardoppervlak, maar ook de zeeën en de atmosfeer. Een
instrument aan boord van een satelliet kan met één enkele blik wereldwijde fenomenen
waarnemen zoals de verspreiding van luchtvervuiling, de gevolgen van aardbevingen en
tsunami’s of bosbranden.

De Benelux vanuit de ruimte, waargenomen door de Europese satelliet Envisat (ESA)

Op lange termijn leveren de gegevens van aardobservatiesatellieten belangrijke informatie
over de invloed van de mens op het milieu en de veranderingen van het klimaat van de aarde,
zoals de stijging van het zeeniveau en de gemiddelde temperatuur. En ze doen dat niet alleen
in zichtbaar licht, maar ook in andere golflengten van het zogenaamde elektromagnetisch
spectrum. Deze satellieten leveren onontbeerlijke informatie op om het delicate ‘ruimteschip’
aarde beter te kunnen begrijpen.
Ons land laat zich ook hierbij niet onbetuigd. Het bedrijf Qinetiq Space (vroeger Verhaert) in
Kruibeke bouwde de kleine aardobservatiesatellieten Proba 1 en Proba-V (PRoject for OnBoard Autonomy). Ze behoren tot de kleinste maar tegelijk meest geavanceerde satellieten
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van ESA. Proba 1 is amper zo groot als een wasmachine en werd in 2001 gelanceerd om
nieuwe technologie te demonstreren en daarna een operationele aardobservatiemissie te
worden. Proba-V ging in 2013 de ruimte in en bestudeert op dagelijkse en globale basis de
vegetatie op onze planeet, vandaar de ‘V’ in de naam. Dankzij deze satelliet kan men de
gevolgen van fenomenen als woestijnvorming, ontbossing en de klimaatverandering op de
vegetatie op onze planeet onderzoeken. De in 2009 gelanceerde Proba 2 bestudeert dan weer
de zon.
Welk weer is het morgen?
Het weer… over weinig onderwerpen wordt zoveel gesproken. Het weer of wat er zich
allemaal in onze atmosfeer afspeelt speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven: wanneer
we werken en reizen, voor de globale economie en gewoon voor hoe we ons voelen…

De aarde, waargenomen door de Europese weersatelliet Meteosat 10 op 22 april 2015 (Eumetsat)
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De atmosfeer is een dynamisch geheel waarin temperatuur en druk variëren, verschillende
windsnelheden voorkomen en verschillende niveaus van waterdamp zorgen voor wolken, regen of sneeuw.
Tegenwoordig krijgen we al behoorlijk betrouwbare weersvoorspellingen tot een week vooruit. Dat is mogelijk door informatie over het weer te verzamelen uit zoveel mogelijk bronnen,
waarbij weersatellieten een vooraanstaande rol vervullen. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat een speciale categorie vande satellieten voor aardobservatie de weersatellieten of
meteorologische satellieten zijn.
De beelden van bijvoorbeeld de Europese Meteosats zien we sinds 1977 regelmatig op televisie. Deze Meteosat-satellieten draaien in een geostationaire baan. Ze zijn ondertussen aan
een tweede generatie toe en een derde staat in de planning. De satellieten van de nieuwe
generatie leveren scherpere beelden en twee keer zo snel en twintig keer zoveel informatie
op als hun voorgangers. Ze maken elke 15 minuten opnamen van het oppervlak en de atmosfeer van de aarde in twaalf verschillende golflengten van het spectrum.
En hun waarnemingen zijn niet alleen van belang voor de weersvoorspelling, maar dienen ook
voor wetenschappelijk onderzoek van het milieu en het klimaat.
Europa heeft ook twee MetOp-platforms ontwikkeld, die draaien in zogenaamde polaire banen rond de aarde. Daarbij vliegen ze ook boven de poolgebieden van de aarde. Ze werden in
2006 en 2012 in een baan om de aarde gebracht en in 2016 volgt nog een derde exemplaar.
De MetOP-satellieten dienen niet alleen voor meteorologie maar ook voor onderzoek van het
klimaat van onze planeet.
Wetenschappelijke satellieten… omdat we nu eenmaal nieuwsgierig zijn
Wetenschappelijke satellieten hebben geen direct nut en kosten veel geld, dat wel… Maar ze
bevredigen wel onze nieuwsgierigheid en is dat niet iets wat ons mensen precies tot mens
maakt? De spitstechnologie die voor wetenschappelijke missies ontwikkeld wordt vindt bovendien vaak nog toepassingen in allerlei spin-offs.
Omdat ze nauwelijks gehinderd worden door de atmosfeer van de aarde, zijn satellieten uitstekend geschikt om bijvoorbeeld de vele verschijnselen te bestuderen die zich in het heelal
afspelen.
Het bekendst bij het grote publiek is ongetwijfeld de Hubble Space Telescope (HST) die met
zijn spectaculaire opnamen en waarnemingen regelmatig het nieuws haalt. Beetje bij beetje
helpen dit soort kunstmanen ons beter te doen inzien hoe het universum is ontstaan, wat de
oorsprong van het leven is en wat onze plaats in het heelal is.
Satellieten als de Europese Planck bijvoorbeeld brengen de zogenaamde kosmische achtergrondstraling in kaart. De instrumenten aan boord van Planck zijn zo nauwkeurig dat ze temperatuurschommelingen van amper enkele miljoensten van een graad kunnen waarnemen.
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Daardoor begrijpen we beter hoe het heelal na de Big Bang - de grote oerknal - verder geëvolueerd is. Bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA noemen ze Plank dan ook de meest
gesofisticeerde ‘tijdmachine’ die ooit werd gebouwd.
Herschel is dan weer een Europese ruimtetelescoop die de grootste en krachtigste infraroodtelescoop aan boord heeft die ooit de ruimte is ingegaan. Hij bestudeert de oorsprong en
evolutie van sterren en sterrenstelsels.
Waarnemingen als die van Herschel zijn vanaf de aarde quasi onmogelijk omdat de atmosfeer
de meeste infrarode straling uit het heelal blokkeert. Bovendien zorgt de atmosfeer zelf voor
heel wat infrarode straling, soms meer dan die van het object dat men wil bestuderen.
Daarom zijn observatoria in een baan om de aarde, die buiten de storende invloed van onze
atmosfeer waarnemen, zo belangrijk.

Restanten van een geëxplodeerde ster: de Krabnevel in een gecombineerde opname van het observatorium Herschel en de
Hubble Space Telescope (NASA/ESA)
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Tot de verbeelding spreken ook de zowat 2000 exoplaneten die sinds 1992 zijn ontdekt.
Exoplaneten zijn planeten die rond andere sterren draaien. Satellieten spelen een belangrijke
rol bij hun ontdekking. Het Amerikaanse ruimteobservatorium Kepler heeft er alleen al meer
dan 1000 ontdekt! Zitten er tussen al die exotische planeten andere aardes? Het lijkt er steeds
meer naar uit te zien. Het zijn maar enkele voorbeelden van de onwaarschijnlijke
ontdekkingen die dankzij ruimteonderzoek werden gedaan en de nieuwe verrassingen die ons
zeker nog te wachten staan.

Voorstelling van de planeet Kepler 452b, die vrij goed op de aarde lijkt (NASA)

Naar alle uithoeken van het zonnestelsel
Andere sterren en exoplaneten bevinden zich veel te ver weg om van dichtbij onderzocht te
worden. Maar we kunnen wel sondes sturen naar de planeten, manen en andere objecten in
ons eigen zonnestelsel om ze van dichtbij te bekijken en in situ waarnemingen te verrichten.
Onbemande wagentjes reden of rijden nog over het oppervlak van de maan en Mars, sondes
daalden onder meer af op Venus en Mars en in de dikke atmosfeer van de reuzenplaneet
Jupiter en kometen en planetoïden werden van dichtbij gefotografeerd…
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Heel bijzonder is de landing in 2005 van de Europese sonde Huygens op de mysterieuze maan
Titan van de planeet Saturnus, die bekend is voor het indrukwekkende stelsel van ringen
eromheen. Titan is voorlopig het verste object waarop een ruimtetuig ooit landde.

Europa's sonde Huygens landde in 2005 op de Saturnusmaan Titan (ESA)

Nog een aantal andere ruimteprojecten spreken tot de verbeelding. Denken we maar aan de
onbemande Marswagentjes Spirit, Opportunity en Curiosity die de Amerikanen met succes
op het oppervlak van onze rode buurplaneet hebben neergezet. Opportunity is na meer dan
elf jaar op Mars nog steeds actief. Een prestatie van formaat!
We noemden ook al de fantastische waarnemingen van de Europese Rosetta en de
Amerikaanse New Horizons, die met hun recente exploratie van de komeet ChuryumovGerasimenko en de dwergplaneet Pluto onlangs het grote nieuws haalden.
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Nu New Horizons voorbij Pluto is gevlogen kan men stellen dat sondes al heel wat uithoeken
van het zonnestelsel hebben verkend van de planeet Mercurius die het dichtst bij de zon staat
tot de verre dwergplaneet Pluto.

Een selfie van het Amerikaanse Marswegentje Curiosity op het oppervlak van onze buurplaneet Mars (NASA)

New Horizons zal in 2019 zelfs nog een object van de zogenaamde Kuipergordel onderzoeken,
een gebied in ons zonnestelsel voorbij de planeet Neptunus, waar honderdduizenden
komeetachtige objecten van steen en ijs ronddraaien die ons meer kunnen vertellen over het
ontstaan van het zonnestelsel.
Omdat ze technologisch veeleisend zijn zijn sondes naar de maan en andere planeten
indertijd net als de bemande ruimtevaart lange tijd ook een belangrijke inzet geweest in de
Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Een succesvolle missie werd immers gezien als een bewijs van de superioriteit van het ene of het andere politieke systeem.
Die tijd ligt nu achter ons en ondertussen doen ook anderen zoals Europa, Japan, India, en
China mee aan de verkenning van het zonnestelsel. Soms komt het initiatief uit onverwachte
hoek. Zo willen de Verenigde Arabische Emiraten in 2020 de sonde Hope naar Mars sturen!
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Experimenteren in microzwaartekracht

De Italiaanse ESA-astronaute Samantha Cristoforetti aan het werk in de Europese Columbus-module van het internationaal
ruimtestation ISS (ESA)

Iedereen kent ze wel: de beelden van ruimtevaarders die in hun ruimtecapsules of aan boord
van het internationaal ruimtestation ISS rondzweven. Ze bevinden zich in een toestand van
gewichtloosheid of – met een iets correctere term - microzwaartekracht. Je bent gewichtloos
wanneer je in vrije val bent. Eenvoudig gezegd zou je kunnen stellen dat ruimtevaarders in de
ruimte permanent rond de aarde vallen en dat geeft het effect van ‘rondzweven’.
Precies door die toestand van microzwaartekracht is de ruimte een ideale experimenteerplaats. Aan boord van het internationaal ruimtestation ISS, onder meer in Europa’s eigen laboratoriummodule Columbus, wordt nagegaan wat de gevolgen van een toestand van microzwaartekracht zijn op allerlei processen.
Een aantal domeinen die het voorwerp uitmaken van onderzoek in microzwaartekracht zijn
materiaalonderzoek, biologisch onderzoek en onderzoek naar de invloed van gewichtloosheid
op het menselijk lichaam.
Dat laatste leidt dan weer tot heel wat vooruitgang op het vlak van de geneeskunde. Dat het
menselijk lichaam zich moet aanpassen aan de gewichtloosheid blijkt uit het feit dat een
kleine helft van de astronauten last heeft van ‘ruimteziekte’, een gevoel van misselijkheid en
hoofdpijn waar ze de eerste uren en soms dagen van hun ruimtemissie mee te maken krijgen.
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Spin-offs: the sky is not the limit
Heel bijzonder zijn de duizenden ‘aardse’ toepassingen of spin-offs die het gevolg zijn van
ontwikkelingen in de ruimtevaart. Hoewel veel van die toepassingen zonder de ruimtevaart
allicht ook gerealiseerd zouden zijn, heeft ruimtevaart ze minstens versneld. Dat is logisch:
ruimtevaart is hightech, die zich beweegt op het randje van het mogelijke. Ruimtevaarttechnologie is bovendien uiterst innoverend en ze wordt zeer grondig getest.

In deze racewagen is gebruikgemaakt van geavanceerde ruimtevaarttechnologie van onder meer de Ariane-lanceerraketten
(Speedpics.nl)

Veel van die technologie heeft ook mooie toepassingen op de aarde in domeinen buiten de
ruimtevaart zoals nieuwe medische technologie, hoogwaardige zonnecellen, technieken om
te recycleren, computertechnologie en miniaturisering. Materialen en apparatuur moeten
kunnen weerstaan aan de extreme omstandigheden die in de ruimte heersen en precies
daarom zijn ze vaak ook goed bruikbaar op de aarde. Ze zijn onder meer sterk, duurzaam,
wegen weinig en zijn bestand tegen straling. Ideaal om ook op onze planeet te gebruiken dus.
In het bijzonder de Europese ruimtevaartorganisatie ESA maakt in haar Technology Transfer
Programme gebruik van technologie, innoverende methoden, kennis en faciliteiten uit ruimtevaart en ruimteonderzoek om ze aan te passen en vervolgens te gebruiken in heel andere
domeinen buiten de ruimtevaart. ESA stimuleert ook via zogenaamde Business Incubation
Centres (BIC) jonge bedrijven die spin-offs ontwikkelen. In België zijn er twee van dergelijke
BIC-centra, waaronder een in Geel. Dit initiatief creëert nieuwe mogelijkheden en jobs voor
bedrijven, die niet specifiek met ruimtevaart bezig zijn.
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De mogelijke toepassingen van ruimteonderzoek op de aarde zijn zo goed als eindeloos. We
geven enkele voorbeelden van mooie spin-offs uit de ESA-brochure Down to Earth: how space
technology improves our lives.
 Een Duits bedrijf heeft technologie die gebruikt werd voor sensoren voor de robotarmen
van het internationaal ruimtestation ISS aangewend in airbags om de veiligheid van passagiers in auto's te verhogen. Dezelfde technologie kan, via sensoren aangebracht onder een
matras, ook gebruikt worden om demente patiënten 's nachts beter in de gaten te kunnen
houden.
 Technologie die werd ontwikkeld om ruimtetuigen aan elkaar vast te koppelen vindt een
nieuw leven bij de assemblage van auto's.

Dit virtueel toetsenbord op glas is gemaakt met technologie die ook in de Ariane-raketten is gebruikt (Sensitive Object)

 Satellieten worden ingezet om het klimaat van de aarde in de gaten te houden. De hierbij
gebruikte technologie werd aangepast om dammen en dijken op de aarde in de gaten te houden.
 In de metro van Stockholm helpt een 'elektronische neus' bij het opvolgen van brandgevaar.
Deze technologie wordt in de ruimtevaart gebruikt om de luchtkwaliteit aan boord van een
ruimteschip in de gaten te houden.
 Systemen voor navigatiesatellieten meten het niveau van het water in gebieden met overstromingsgevaar zodat overstromingen beter voorspeld kunnen worden.
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 Een nieuw systeem maakt gebruik van gegevens van navigatiesatellieten om drenkelingen
te helpen, waardoor mensenlevens kunnen gered worden.
 In de sport kunnen sensoren uit de ruimtevaart gebruikt worden om de training op te volgen
van zowel amateurs als professionals. Daarvoor draagt de atleet een 'e-short' met daarin sensoren verwerkt, die verbonden zijn met een draagbare computer. Ze meten zaken als hartslag,
lichaamstemperatuur en de exacte positie van het lichaam ten overstaan van de grond. De
gegevens worden doorgestuurd naar een mobiele telefoon zodat ze via een sociaal netwerk
kunnen gedeeld worden met coaches, dokters of teamgenoten.

Het Europese observatorium voor de waarneming van gammastraling Integral levert spin-offs op (ESA)

 Radioactief materiaal kan worden opgespoord met gelijkaardige technologie die
gammastraling waarneemt en die gebruikt is bij het ESA-observatorium Integral.
 De Duitser Wojtek Czyz brak in 2008 op de Paralympics in Beijing het wereldrecord verspringen dankzij een beenprothese, die met behulp van ruimtevaarttechnologie was verbeterd.
 Technologie van Europa's kometensonde Rosetta heeft zijn weg gevonden in een ultralichte
insulinepomp voor diabetici in de vorm van een polshorloge.
 Geavanceerde radartechnologie, oorspronkelijk ontworpen om de bodemstructuur van de
maan en de planeten te onderzoeken, wordt in Canadese mijnen gebruikt om verborgen
breuken in mijngangen te vinden en aldus de veiligheid te verhogen.
 Technologie om de zwaartekracht te meten is een hulp bij het vinden van natuurlijke rijkdommen.
 Wanneer astronauten in gewichtloosheid rondzweven in de ruimte verplaatsen de vloeistoffen in hun lichaam zich. Technologie om dit meten wordt gebruikt om de hoeveelheid water…
in Spaanse ham te meten. Betere hesp dankzij ruimtevaarttechnologie dus…
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Zeer gewaardeerd:
ruimtevaart in Europa en Vlaanderen
Europa is in de wereld een gewaardeerde speler op het vlak van de ruimtevaart. Al heel snel
na het begin van het ruimtevaarttijdperk zag men in Europa in dat men op dat vlak niet mocht
achterblijven. In 1962 besloten een aantal Europese landen om twee ruimtevaartorganisaties
op te richten: de European Launch Development Organisation (ELDO) voor de ontwikkeling
van een lanceerraket en de European Space Research Organisation (ESRO) voor de ontwikkeling van ruimtetuigen. In 1964 gingen de twee organisaties effectief van start. België was er
van in het begin lid van.
Omdat vooral de ontwikkeling van een lanceerraket niet van een leien dakje liep, werd in
1975 één enkele organisatie opgericht: de European Space Agency (ESA) met tien lidstaten,
waaronder ook België. Ondertussen telt ESA al 22 lidstaten. In de loop der jaren kon ESA verschillende mooie resultaten realiseren en de Europese organisatie staat in zowat alle belangrijke domeinen van ruimteonderzoek op het voorplan.

De ATV 5 Georges Lemaître nadert het internationaal ruimtestation ISS (Roskosmos)

Zo realiseerde ESA op het vlak van de bemande ruimtevaart het ruimtelabo Spacelab, dat
meevloog in het laadruim van de Amerikaanse spaceshuttle en de laboratoriummodule Columbus van het internationaal ruimtestation ISS. Voor het ISS werd ook het onbemande bevoorradingsschip Automated Transfer Vehicle (ATV) ontwikkeld. Het vijfde en laatste exemplaar dat in 2014 naar het ISS vloog werd overigens genoemd naar de Belgische priester en
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astronoom Georges Lemaître (1894-1966), die aan de wieg stond van de theorie waarbij het
heelal met een 'Big Bang' zou zijn ontstaan.
De lancering van de eerste Ariane-raket in 1979 was het begin van een succesverhaal waarbij
de Ariane een groot deel van de lanceermarkt voor satellieten zou veroveren.
Telecommunicatie, aardobservatie, wetenschappelijke missies… in al deze domeinen heeft
ESA een mooi palmares verworven, waar we in Europa trots op mogen zijn.
Naast het hoofdkantoor in Parijs heeft ESA in verschillende andere landen centra, waaronder
het European Astronauts Centre (EAC) in Keulen (Duitsland), het European Space Operations
Centre (ESOC) in Darmstadt (Duitsland) en het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk (Nederland). In België bevindt zich in Redu in de provincie Luxemburg
een van de belangrijkste grondstations van ESA.
Ondanks het feit dat België een klein land is worden onze inspanningen op het vlak van ruimtevaart in het buitenland bijzonder hoog ingeschat. In het bijzonder is de ruimtevaart in
Vlaanderen weliswaar een kleine industriële sector, maar een die er in nauwe samenwerking
met de Vlaamse onderzoekswereld in geslaagd is om een benijdenswaardige positie te
bekleden op de internationale ruimtevaartmarkt.

De satelliet Proba 2 in de clean oom van Qinetiq Space in Kruibeke bij Antwerpen (ESA)

Een echte industriële ruimtevaartactiviteit begon in Vlaanderen in het begin van de jaren '80
van de vorige eeuw. Enkele Vlaamse bedrijven waren toen nieuwkomers in het Europees
ruimtevaartprogramma waarvan België zoals hierboven gesteld één van de pioniers was.
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Naast deze bedrijven waren er ook onderzoeksgroepen actief binnen de Europese ruimtevaart.
Anno 2015 vertegenwoordigt de ruimtevaartsector in Vlaanderen een omzet van ongeveer 250 miljoen € en stelt ze rechtstreeks ongeveer 1500 mensen tewerk. Om deze positie te verwerven koos men voor een zogenaamde niche-strategie : om binnen de grote
programma’s een plaats te verwerven kon men niet in concurrentie gaan met de reeds
gevestigde bedrijven maar diende men zelf een niche te definiëren waarbinnen men een
belangrijke rol kon spelen.
Bij de start van de ruimtevaartindustrie in Vlaanderen was ESA hoofdzakelijk de enige bron
van inkomsten. Omdat België van in het begin in belangrijke mate aan de ESA-programma’s
deelnam konden Vlaamse bedrijven door het principe van de juste retour al gauw een aantal
projecten verwerven. Volgens dit principe stemt de financiële bijdrage van een land ongeveer
overeen met de investeringen die in de industrie gebeuren. Een nauwe samenwerking met
het Federaal Wetenschapsbeleid was daarbij noodzakelijk en een voorwaarde voor succes
was ook dat er meer aandacht kwam voor de sterke punten van de Vlaamse industrie bij deelname aan de Europese programma's.
ESA is nog steeds een belangrijke partner maar deze vertegenwoordigt nu nog slechts één
derde in de totale omzet van de Vlaamse ruimtevaartindustrie. De overige projecten en contracten worden binnengehaald op basis van internationale concurrentie. De uitdagingen van
de jaren '80 kregen dus een succesvol antwoord.

Wanneer ESA in 2018 de rover ExoMars naar de rode planeet stuurt, zal Vlaanderen ook van de partij zijn (ESA)
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Wat doet Vlaanderen in de ruimte?
Tot de meest spectaculaire en in het oog springende projecten van de ruimtevaart
behoren de exploratieprogramma’s en dat is in Vlaanderen niet anders. Vlaamse bedrijven en onderzoekers, en ook astronauten, nemen deel aan de meest uitdagende
projecten van de ruimtevaart waarbij het heelal, de planeten en hun manen,
kometen en planetoïden en de aarde zelf onder de loep worden genomen. Verder
zijn er ook de spin-offs, de toepassingen van ruimtevaarttechnologie in andere
domeinen. Maar de belangrijkste groep van activiteiten bevindt zich tussen de twee
vorige in. Ruimtevaart is een markt op zich waarbinnen de Vlaamse bedrijven
moeten opvallen. Waar grote industriële groepen de megasatellieten bouwen kan
onze industrie een graantje meepikken via gespecialiseerde diensten op het vlak van
telecommunicatie of aardobservatie. Net als in elke andere industrie is het hierbij
belangrijk kwaliteit te bieden aan concurrentiële prijzen. Ook hier heeft Vlaanderen
een belangrijke rol verworven.
De Vlaamse ruimtevaartindustrie VRI werd opgericht in 1995 en verenigt Vlaamse
bedrijven, onderzoekscentra en onderwijsinstellingen die actief zijn in de ruimtevaart. Zij telt ondertussen 31 leden.

De VRI heeft drie belangrijke doelstellingen. Ze verdedigt de belangen van de
Vlaamse industrie bij de verschillende overheden. Ze moedigt samenwerking aan en
wil als een derde opdracht het Vlaamse publiek informeren over waarom ruimtevaart zo belangrijk is. Enerzijds kost ruimtevaart veel geld, maar anderzijds biedt ze
ongekende mogelijkheden met een belangrijke economische return en veel indirecte
voordelen. Dat is voor het grote publiek niet altijd duidelijk en onder meer met een
initiatief als de Vlaamse Ruimtevaartdagen wil de VRI daar iets aan doen.
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Ik wil astronaut worden! Maar hoe doe je dat?
Er zijn heel wat mogelijkheden om aan een job te geraken in de ruimtevaartsector. Je kan
meewerken aan de ontwikkeling van heuse satellieten, instrumenten voor kunstmanen of raketten helpen bouwen, spitstechnologie voor experimenten die in de ruimte worden uitgevoerd bedenken of als wetenschapper of ingenieur betrokken zijn bij ruimtemissies. Maar er
zijn nog andere mogelijkheden. Bij de bemande ruimtevaart zijn er ook bijvoorbeeld psychologen nodig, die nagaan welke astronauten het meest geschikt zijn voor een bepaalde missie.

Vliegen naar de ruimte: voor velen een droom (ESA)
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Wist je dat er net zoals in de parfumindustrie er zelfs een 'neus' bestaat, die letterlijk nagaat
hoe materialen en onderdelen ruiken alvorens ze bij een ruimtemissie worden gebruikt. Dit
werk is belangrijker dan het op het eerste gezicht lijkt, want astronauten kunnen niet zo maar
even naar buiten gaan als er een onprettig geurtje hangt in de relatief kleine ruimte waarin
ze moeten werken. En nog belangrijker, de geur van een object kan wijzen op chemische
producten, die misschien een gevaar voor de gezondheid vormen.
Maar het meest tot de verbeelding sprekende beroep in de ruimtevaart is allicht dat van
astronaut. Rondzweven in een toestand van gewichtloosheid en leven en werken in de
ruimte: het is voor velen een echte droom.
Maar voorlopig is de toegang tot de ruimte nog maar voor relatief weinig mensen weggelegd.
Sinds 1961, toen de Rus Joeri Gagarin de allereerste ruimtevlucht uitvoerde, hebben ongeveer
550 mensen een ruimtevlucht gemaakt. Ze bleven bijna allemaal in een baan rond de aarde.
Slechts 24 Amerikanen vlogen naar de maan en 12 ervan liepen op het oppervlak van onze
kosmische begeleider rond.

De eerste Deense astronaut Andreas Mogensen, die in september 2015 naar het ISS vloog

Met de komst van het private ruimtetoerisme zal het in de toekomst gemakkelijker worden
om de ruimte in te gaan en dan zijn een normale gezondheidstoestand en een flinke duit geld
hebben de belangrijkste voorwaarden waaraan men moet voldoen.
Maar beroepsastronauten die werken voor een ruimtevaartorganisatie als ESA hebben nog
heel wat andere kwaliteiten nodig.
Maar hoe wordt je dat eigenlijk, zo'n beroepsastronaut?
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Je moet gelukkig al lang geen superman of supervrouw zijn, zoals in de beginjaren van de
ruimtevaart. Maar anderzijds gaan ruimtevaartorganisaties wel op zoek naar de allerbesten.
Beroepsastronaut worden is bijgevolg slechts voor weinigen weggelegd, want de eisen zijn
hoog en de training zwaar. Iemand de ruimte insturen kost immers veel geld en de opleiding
is lang en duur. Astronauten zijn ook cruciaal voor het succes van een ruimtemissie, waarbij
telkens honderden mensen - ingenieurs, wetenschappers en anderen - betrokken zijn. Je
moet dus wel heel goed zijn en ook wel een tikkeltje geluk hebben.
'Astronauten moeten hun aanzienlijke kennis en vaardigheden kunnen gebruiken voor de
taken waarvoor ze zijn opgeleid. Ze moeten een enorme verantwoordelijkheid aankunnen
wanneer ze rond de aarde draaien. En ze moeten vastberaden zijn om te slagen. Dat maakt
hen zo bijzonder.' Zo vat men het bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA samen.
Minimaal moet een astronaut hoogopgeleid zijn in een wetenschappelijke of technologische
richting zoals wiskunde, natuurwetenschappen, medische wetenschappen of ingenieursstudies. Essentieel is ook professionele ervaring. Een hoge opleiding in het onderwijs is zeker
een pluspunt en piloten of vluchtingenieurs hebben een beentje voor. Hoe meer vaardigheden en ervaring een kandidaat heeft, hoe meer hij of zij immers een veelheid aan taken aankan.

Trainen onder water voor een ruimtevlucht (ESA/NASA)

Uiteraard moet je in een uitstekende gezondheidstoestand verkeren. Astronauten ondergaan een intensieve training en gaan soms maandenlang de ruimte in, wat een aanzienlijke
belasting is voor het lichaam. Je moet ook psychologisch goed in orde zijn, want gedurende
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een lange periode samen met anderen in een relatief kleine ruimte en in een behoorlijk vijandige omgeving moeten leven is niet zo vanzelfsprekend.
Belangrijk is ook dat een astronaut goede beslissingen kan nemen, zeker wanneer er tijdens
een ruimtevlucht iets onverwachts gebeurt. En… astronaut is ook geen 9-tot-5-kantoorjob.
Veel reizen en lange tijd doorbrengen in verschillende landen over heel de wereld hoort er
allemaal bij.
En hoewel je niet echt een talenknobbel moet zijn moet je er rekening mee houden dat je
toch andere talen moet studeren. Uiteraard is Engels belangrijk, maar vergeet niet dat wie
met de Russen meevliegt ook Russisch moet kennen en dat is nu niet bepaald de eenvoudigste
taal. Enigszins thuis zijn in de Amerikaanse, Russische en Japanse culturen is ook een pluspunt
wanneer je naar het internationaal ruimtestation ISS vliegt. Nu ook de Chinezen aan bemande
ruimtevaart doen en in de toekomst ruimtestations willen bouwen is het niet ondenkbaar
dat toekomstige ruimtevaarders ook Chinees zullen moeten leren.

Opkomst van de maan in de ruimte, gefotografeerd vanuit het internationaal ruimtestation ISS door de Nederlander André
Kuipers in 2012 (ESA/NASA)

Dat slechts weinigen zijn uitverkoren om beroepsastronaut te worden blijkt uit het
volgende... In 2008 stelden zich 8413 mensen kandidaat om astronaut te worden bij ESA.
Op 20 mei 2009 werden… zes uitverkorenen voorgesteld op een persconferentie in Parijs.
Vier van hen hebben ondertussen een ruimtemissie gemaakt en de twee anderen gaan
weldra de ruimte in.

Je moet ook heel veel geduld hebben. Omdat er niet heel veel bemande ruimtevluchten worden uitgevoerd ben je het grootste deel van de tijd met andere zaken bezig dan een ruimtevlucht uitvoeren. Zo kan je betrokken zijn bij de ontwikkeling van experimenten of andere
bemanningen helpen bij de voorbereiding van hun vlucht.
Je bent ook een uithangbord van de ruimtevaart. Met name onze eigen Frank De Winne is
bijzonder goed in het populariseren. Wanneer je geen ruimtevlucht meer maakt is vaak een
verdere loopbaan in de ruimtevaart voor je weggelegd. Frank De Winne bijvoorbeeld staat nu
aan het hoofd van het Europese astronautencentrum EAC in Keulen.
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Voor het geld moet je het overigens niet doen. Astronauten verdienen weliswaar goed, maar
niet uitzonderlijk. 'Een beginnend astronaut verdient bijvoorbeeld evenveel als een ingenieur.
Niet meer, niet minder', aldus Frank De Winne.
Maar laat al het vorige je er niet van weerhouden om je mogelijke droom na te streven. Wist
je dat het bij Frank De Winne ook niet van de eerste keer lukte? Want volharding… dat is nog
zo'n kwaliteit waar men bij een astronaut naar op zoek is.

Twee Russische kosmonauten voeren een ruimtewandeling uit aan de buitenkant van het internationaal ruimtestation ISS
(ESA/NASA)
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Is het nu astronaut of kosmonaut?
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een astronaut en een kosmonaut? Het antwoord is eenvoudig: geen! Astronaut is gewoon de Amerikaanse term voor een ruimtevaarder en kosmonaut de Russische. 'Naut' verwijst naar het Griekse 'nautes', wat
'zeevaarder' betekent. Eigenlijk is het Russische woord correcter want het verwijst
naar de kosmos, terwijl 'astro' in astronaut naar de sterren verwijst. En bemande
vluchten naar andere sterren zitten er door de enorme afstanden in het heelal nog
lang niet in.

Drie Chinese taikonauten aan boord van een Shenzhou-ruimteschip (Xinhua)

Met de komst van ruimtevaarders uit andere landen deden nieuwe benamingen hun
intrede. Chinezen in de ruimte worden wel eens taikonauten genoemd, naar het
Chinese 'taikong' voor 'ruimte'. Dit woord wordt vooral buiten China gebruikt. Zelf
noemen de Chinezen hun ruimtevaarders yuhangyuan.
En het kon niet anders of de chauvinistische Fransen vonden ook een eigen woord
uit. Zij spreken over spationautes. Wanneer India over enkele jaren bemande
ruimtevluchten uitvoert zal de Indiase ruimtevaartorganisatie naar eigen zeggen over
vyomanauten spreken, naar het woord 'vyoma' in het Sanskriet dat 'ruimte' of
'hemel' betekent.
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Ruimtevaart op school:
in alle vakken en voor alle leeftijden!
Zoals uit deze brochure blijkt zijn ruimtevaart en sterrenkunde onderwerpen die uitstekend geschikt zijn om op school aan bod te laten komen. In de eerste plaats denken we
daarbij aan vakken als wetenschappen, geschiedenis en talen. Maar met wat goede wil
is er in zowat elk vak wel een link met de ruimtevaart te vinden. Het is ook een inspiratiebron voor opdrachten en eindwerken en goed geschikt om allerlei vaardigheden te
leren zoals lees-, luister- en schrijfvaardigheid en kritisch en wetenschappelijk denken.
Deze brochure dient als smaakmaker, maar kan binnen de beschikbare ruimte uiteraard
niet 'volledig' zijn. Het internet is een zo goed als onuitputtelijke bron van informatie
over ruimtevaart en sterrenkunde. Er zijn heel veel goede websites waarvan er vele ook
een educatief luik hebben waar interessant educatief materiaal en zelfs kant-en-klare
lessen te vinden zijn. We geven er een aantal, zonder ook hier geen volledigheid te willen
en kunnen nastreven. Wie ze raadpleegt ontmoet er vanzelf nog een hele reeks andere.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA
www.esa.int
Educatieve pagina's van ESA
www.esa.int/Education
Arianespace
www.arianespace.com
Nederlandstalige ESA-site met nadruk op Belgische activiteiten
www.esa.int/dut/ESA_in_your_country/Belgium_-_Nederlands
De Belgische afdeling van het European Space Education Resource Office (ESERO)
www.esero.be
De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA
www.nasa.gov
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Het educatieve programma van de NASA
www.nasa.gov/offices/education/about/index.html
De Franse ruimtevaartorganisatie CNES
https://cnes.fr
Het European Southern Observatory (ESO)
www.eso.org
Het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid
www.belspo.be
De Pool Ruimte (de Koninklijke Sterrenwacht van België, het Koninklijk Meteorologisch
Instituut en het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie)
www.oma.be
Het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België in Brussel
www.planetarium.be
De Vlaamse Ruimtevaartindustrie (VRI)
www.vri.vlaanderen

De Euro Space Society
www.eurospace.be
De Vlaamse volkssterrenwachten
www.volkssterrenwachten.be
De Vereniging voor Sterrenkunde (VVS)
www.vvs.be
Euro Space Center (Transinne)
www.eurospacecenter.be
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Cosmodrome Genk
www.cosmodrome.be

Space Expo Noordwijk (Nederland)
www.space-expo.nl
Technopolis (Mechelen)
www.technopolis.be

Science in School
www.scienceinschool.org
Belgium in Space
www.belgiuminspace.be
Encyclopedia Astronautica
www.astronautix.com
Forum Ruimtevaart en Onderwijs van het Prins Filipfonds
www.kbs-frb.be/otheractivity.aspx?id=293889&langtype=2067
(hier zijn onder 'Verwante publicaties' interessante educatieve brochures te downloaden)
Verdere interessante nieuwssites
www.space.com
www.spaceref.com
www.spaceflightnow.com
www.spacedaily.com
www.universetoday.com
www.news.discovery.com/space
www.spacetoday.net
www.nasaspaceflight.com
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(Bijna) 60 jaar ruimtevaart: enkele mijlpalen
Op 4 oktober 1957 bracht de toenmalige Sovjet-Unie de eerste satelliet Spoetnik in een
baan om de aarde en begon het tijdperk van de ruimtevaart. In 2017 is de ruimtevaart dus
60 jaar oud. Hieronder vermelden we een aantal belangrijke mijlpalen.

1957-1960
De Sovjet-Unie lanceert de eerste satelliet Spoetnik 1 (1957). Aan boord van de Spoetnik 2
(1957) bevindt zich het eerste levende wezen: het hondje Lajka. Het teefje overleeft haar
vlucht evenwel niet. De eerste succesvolle Amerikaanse satelliet is de Explorer 1 (1958), die
de Van Allen-stralingsgordels rond de aarde ontdekt.
De Amerikanen brengen
de eerste communicatiesatelliet Score (1958)
in de ruimte. Hij stuurt
een kerstboodschap van
de Amerikaanse president Eisenhower door.
De Amerikaanse Tiros 1
(1960) is de eerste succesvolle weersatelliet,
die de eerste nauwkeurige weersvoorspellingen op basis van gegevens vanuit de ruimte
oplevert.
De satelliet zendt televisiebeelden van het weer
vanuit de ruimte door
Lajka maakte haar ruimtemissie aan boord van de Spoetnik 2 in 1957
met behulp van twee
zwart-witcamera's. De satelliet toont aan dat waarnemingen van de aarde vanuit de ruimte
bijzonder nuttig zijn.
Een capsule van de Amerikaanse satelliet Discoverer 13 (1960) keert naar de aarde terug en
dit is de eerste succesvolle recuperatie van een ruimteobject. De Russen recuperen van hun
kant een Vostok-capsule met aan boord de hondjes Bjelka en Strjelka (1960).
De Russische sonde Loena 1 vliegt als eerste voorbij de maan (1959). Loena 2 slaat (bedoeld)
op de maan te pletter (1959) en komt als eerste ruimtetuig op een ander hemellichaam
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terecht. Loena 3 (1959) maakt de eerste foto's van de 'achterkant' van de maan, het vanaf
de aarde onzichtbare deel van de maan.

1961-1965
Joeri Gagarin wordt de eerste mens die een ruimtevlucht in een baan om de aarde maakt
aan boord van een Vostok-capsule (1961). German Titov maakt aan boord van Vostok 2 als
eerste mens een vlucht die een etmaal duurt (1961). Eerste gezamenlijke ruimtevlucht van
twee bemande ruimteschepen: Vostok 3 en Vostok 4 met aan boord de Russen Andrian Nikolajev en Pavel Popovitsj (1962). De Russin Valentina Teresjkova maakt als eerste vrouw een
ruimtevlucht aan boord van het ruimteschip Vostok 6 (1963). Voschod 1 is het eerste ruimteschip dat aan drie personen plaats biedt . Tijdens de missie van Voschod 2 maakt Aleksej Leonov de eerste ruimtewandeling (1965). Enkele maanden later doet de Amerikaan Ed White hem dat na (1965) tijdens de vlucht van
Gemini 4.
De Amerikaanse president Kennedy kondigt aan dat zijn
land 'voor het einde van het decennium' een Amerikaan
op de maan wil doen landen (1961). De Amerikaan Alan
Shepard wordt de eerste Amerikaanse astronaut die een
'sprong naar de ruimte' maakt aan boord van de Mercury-capsule Freedom 7 (1961). Tien jaar later is hij één
van de twaalf Amerikanen die op de maan rondwandelen. John Glenn vliegt aan boord van de Mercury-capsule De legendarische Telstar (NASA)
Friendship 7 als eerste Amerikaan in een baan om de
aarde (1962). In 1998 vliegt hij als 77-jarige voor een tweede keer naar de ruimte aan boord
van de spaceshuttle Discovery, waarmee hij de oudste mens is die ooit een ruimtevlucht
maakte. Eerste bemande missies van de tweepersoons Gemini-ruimteschepen (1965), die
technieken inoefenen voor een latere bemande vlucht naar de maan.
Telstar 1 (1962) is de eerste satelliet die televisie- en telefoonsignalen en andere data doorstuurt vanuit de ruimte. Hij zorgt ook voor de eerste trans-Atlantische televisie-uitzending.
Syncom 3 is de eerste geostationaire communicatiesatelliet (1964). Geostationaire satellieten draaien in een baan op 36.000 kilometer boven het aardoppervlak en lijken vanaf de
grond gezien aan de hemel stil te hangen en dat is interessant voor weer- en
communicatiesatellieten. Een Amerikaanse raket lanceert de Canadese satelliet Alouette 1,
de eerste niet-Amerikaanse en niet-Russische satelliet (1962).
De Russische sonde Venera 1 vliegt als eerste de planeet Venus voorbij, maar eerder was het
contact met het ruimtetuig verloren gegaan (1961). De Amerikaanse sonde Mariner 2
passeert in 1962 eveneens Venus, maar deze keer met succes. De Mariner 4 vliegt dan weer
voorbij de planeet Mars en maakt de eerste close-ups van onze buurplaneet (1965).
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In Europa worden in 1962 de European Space Research Organisation (ESRO) en de European
Launcher Development Organisation (ELDO) opgericht. Ze zullen in 1975 opgaan in de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Frankrijk lanceert als derde land na de Verenigde Staten en
de Sovjet-Unie met een eigen raket de satelliet Astérix (1965).

1966-1970
Eerste koppeling van twee ruimteschepen in een baan om de aarde: het Amerikaanse bemande ruimteschip Gemini 8 maakt zich vast aan een onbemande Agena-doelraket (1966).
Door een onvoorziene tolbeweging moet de vlucht wel voortijdig afgebroken worden. Verdere afwerking van het Gemini-programma. Bij een brand in een Apollo-capsule komen tijdens een test drie Amerikaanse astronauten om het leven (1967). Drie astronauten maken in
december 1968 aan boord van Apollo 8 als eerste mensen een vlucht rond de maan (1968).
Op 21 juli 1969 zet Neil Armstrong tijdens de vlucht van Apollo 11 als eerste mens een voet
op de maan. In 1970 vindt aan boord van Apollo 13 een explosie plaats op weg naar de maan,
maar de drie astronauten kunnen veilig terugkeren.
Bij de eerste vlucht van het nieuwe Russische ruimteschip Sojoez komt kosmonaut Vladimir
Komarov om het leven, wanneer de parachute van het ruimteschip zich bij de landing niet
goed opent (1967). Bij de koppeling van de bemande ruimteschepen Sojoez 4 en Sojoez 5
stappen twee kosmonauten van het ene ruimteschip in het andere over 1969).
De Russische sonde Loena 9
maakt een geslaagde landing
op de maan en maakt de
eerste foto's vanaf het oppervlak van de maan (1966).
Enkele maanden later landt
de Amerikaanse Surveyor 1
op de maan (1966). Loena 10
is de eerste satelliet die in
een baan om de maan komt
(1966). De Russische onbemande Zond 5 is het eerste
ruimtetuig dat rond de
maan draait en naar de
aarde terugkeert (1968).
Een Loenochod-maanwagentje, zoals de Russen er twee op onze ruimtebuur hebben
Loena 16 brengt een hapje
neergezet
maangrond naar de aarde
(1970). Loena 17 zet het onbemande maanwagentje Loenochod 1 op de maan neer (1970).
De Loenochod legt in totaal meer dan 10 kilometer op de maan af.
Venera 3 crasht op de planeet Venus en is het eerste object dat op een andere planeet terechtkomt (1966). Venera 4 daalt in de atmosfeer van Venus af en onderzoekt deze in situ
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(1967). Venera 7 voert een geslaagde zachte landing op Venus uit en stuurt onder een temperatuur van 470 °C de eerste signalen van het oppervlak van een andere planeet door
(1970) .
Japan wordt het vierde land dat met een eigen raket een kunstmaan lanceert: de testsatelliet
Ohsumi (1970). Even later volgt China dat de satelliet Dong Fang Hong met een eigen raket
lanceert (1970).

1971-1975
De Amerikanen werken het Apollo-maanprogramma af. In totaal lopen tussen 1969 en 1972
twaalf Amerikanen bij zes maanlandingen op de maan rond. Tijdens de drie laatste vluchten
naar de maan rijden astronauten met de 'maanauto' over het maanoppervlak rond. Na
Apollo lanceren de Amerikanen het ruimtelaboratorium Skylab (1973), waarin drie bemanningen van drie astronauten lange tijd verblijven (1973-1974) . Skylab blijft tot 1979 rond de
aarde draaien. Ondertussen beginnen ze de ontwikkeling van een grotendeels herbruikbaar
ruimteschip, de spaceshuttle (1972). In 1975 koppelen een Amerikaanse Apollo met drie astronauten en een Russische Sojoez met twee kosmonauten met elkaar in een baan om de
aarde.

In volle Koude Oorlog koppelen in 1975 een Amerikaanse Apollo (links) en een Russische Sojoez in de ruimte aan elkaar vast
(NASA)
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De Russen zetten in op de ontwikkeling van ruimtelaboratoria. Ze lanceren in 1971 Saljoet 1,
het eerste ruimtelaboratorium en een voorloper van de latere ruimtestations. De drie kosmonauten van Sojoez 11 verblijven 23 dagen aan boord van de Saljoet, maar door een lek in
hun capsule komen ze bij de terugkeer naar de aarde om het leven (1971). In 1973 verblijven
twee kosmonauten van de Sojoez 14 aan boord van Saljoet 4.
De Amerikaanse sonde Mariner 9 komt als eerste sonde in een baan rond Mars (1971) en
bestudeert de planeet uitgebreid. Mariner 10 vliegt voorbij de planeet Mercurius (1974). De
Russische Mars 3 maakt als eerste een zachte landing op Mars, maar het contact gaat mogelijk als gevolg van een stofstorm - kort daarna verloren (1971). De Amerikaanse sondes
Pioneer 10 en 11 (gelanceerd in 1972 en 1973) vliegen voorbij de planeet Jupiter (1973 en
1974). De Russische Venera 9 komt in een baan rond Venus. Een landingscapsule van de
sonde maakt de eerste foto's van het oppervlak van Venus (1975).
In Europa wordt in 1975 de Europese ruimtevaartorganisatie ESA opgericht als opvolger van
de twee vroegere organisaties ESRO en ELDO.

1976-1980
De Amerikanen voeren bijna zes jaar lang geen bemande ruimtemissies uit. De Russen voeren
langdurige ruimtemissies uit aan boord van het ruimtelabo Saljoet 6, dat in 1977 gelanceerd
werd. De Saljoet verschilt van zijn voorgangers dat er twee ruimteschepen aan kunnen vastmaken, zodat het ook bevoorraad kan worden met onbemande Progress-ruimteschepen
waardoor langdurige ruimtemissies mogelijk worden. De Russen laten ook ruimtevaarders uit
'bevriende' landen meevliegen. De eerste niet-Rus en niet-Amerikaan in de ruimte wordt in
1978 de Tsjech Vladimir Remek. Saljoet 6 blijft in de ruimte ronddraaien tot 1982 en wordt
opgevolgd door de gelijkaardige Saljoet 7 die van 1982 tot 1991 rond de aarde draait.
De Amerikaanse ruimtesondes Viking 1 en Viking 2 maken een geslaagde landing op Mars
en sturen de eerste foto's van het oppervlak
van Mars door (1976). Pioneer 11 bereikt als
eerste ruimtesonde de planeet met de ringen,
Saturnus (1979).
De Voyager 1 en Voyager 2 (gelanceerd in
1977) vliegen in 1979 voorbij de reuzenplaneet
Jupiter en in 1980 en 1981 voorbij de planeet
Saturnus. Ze sturen een stortvloed aan foto's
en waarnemingen door van deze planeten en
hun manen.

Viking 2 op het oppervlak van de planeet Mars (NASA)

India lanceert voor het eerst met een eigen raket een satelliet (1980). Europa lanceert voor
het eerst een Ariane-raket, die de volgende jaren een groot deel van de markt aan commerciële satellietlanceringen zal inpalmen (1979).
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1981-1985

Lancering van de spaceshuttle Atlantis (NASA)

De Russen voeren verdere bemande missies uit naar het ruimtelabo Saljoet 6 en de opvolger
Saljoet 7. Op 12 april 1981 - precies 20 jaar na Joeri Gagarin - gaat vanaf Cape Canaveral in
Florida de eerste spaceshuttle Columbia de ruimte in.
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In 1983 wordt Sally Ride de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte. In 1984 voert Bruce
McCandless met een 'ruimtebrommer' een ruimtewandeling uit, waarbij hij helemaal vrij van
de spaceshuttle vliegt.

1986-1990
De spaceshuttle Challenger ontploft kort na de lancering (1986). Zeven astronauten komen
om, waaronder lerares Christa McAuliffe. De vluchten van de spaceshuttle worden pas eind
1988 na twee en een half jaar hervat.
De Russen lanceren het eerste element van het uit verschillende modules bestaande ruimtestation Mir (1986). Het wordt tot 1996 in een baan om de aarde geassembleerd en blijft rond
2001 in een baan om de aarde draaien.
In al die tijd vliegen ruimtevaarders af en aan met Sojoez-ruimteschepen en wordt het station
met onbemande Progress-ruimteschepen bevoorraad. De bemanning van de Sojoez T-15
bezoekt zowel het oude ruimtelabo Saljoet 7 als het nieuwe station Mir (1986).
Vanaf de kosmodroom Kazachstan lanceert een Energia-raket de Russische spaceshuttle
Boeran ('Sneeuwstorm') voor een onbemande ruimtemissie (1988). De vlucht is een succes
maar onder meer door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 komt er geen vervolg.

De combinatie van de Russische spaceshuttle Boeran en een Energia-raket op het lanceerplatform van de kosmodroom Bajkonoer in Kazachstan
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De Voyager 2 vliegt als eerste ruimtetuig voorbij de planeten Uranus (1986) en Neptunus
(1989). Lancering (1990) van de Hubble Space Telescope met behulp van de spaceshuttle
Discovery. De Amerikaanse sonde Magellan komt in een baan om Venus en begint de planeet
met behulp van radar in kaart te brengen (1990). De Europese Giotto nadert de beroemde
komeet van Halley tot minder dan 600 kilometer (1986).
Israël lanceert met een eigen raket de satelliet Ofeq 1 (1988).

1991-1995
De spaceshuttle Endeavour, gebouwd ter vervanging van de verongelukte Challenger, maakt
een eerste vlucht (1992). De vloot spaceshuttles bestaat nu uit de Columbia, de Discovery, de
Atlantis en de Endeavour. De Endeavour wordt gebruikt voor een eerste onderhoudsmissie
van de Hubble Space Telescope (1993). De Belg Dirk Frimout vliegt mee aan boord van de
Atlantis voor een missie die de atmosfeer van de aarde bestudeert (1992).
Sergej Krikaljov vliegt als eerste
Rus mee met de spaceshuttle
Discovery (1994). In 1995 voert de
Atlantis de eerste van negen koppelingen uit met het Russische
ruimtestation Mir in het kader van
het
Shuttle-Mir
programma
(1995-1998), dat Amerikanen ervaring laat opdoen met langdurige
ruimtemissies en een voorbereiding is voor de latere samenwerking tussen de Amerikanen en de
Russen bij het internationaal ruimtestation ISS.
De Russische arts Valeri Poljakov
blijft 438 dagen aan boord van Mir,
wat nog steeds het record voor de
langste ruimtevlucht (1994-1995)
is.
De Amerikaanse sonde Galileo
(gelanceerd in 1989) vliegt op weg
naar de planeet Jupiter voor het
eerst voorbij een planetoïde. De
Dirk Frimout is in 1992 de eerste Belg in de ruimte (NASA)
sonde maakt opnamen en verzamelt gegevens in verband met Gaspra (1991). Galileo wordt het eerste ruimtetuig dat in een
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baan komt rond Jupiter (1995) en van daaruit de planeet en zijn manen uitgebreid bestudeerd. Galileo laat ook een sonde in de atmosfeer van Jupiter neerdalen. De missie van Galileo
eindigt in 2003 wanneer de sonde (doelbewust) in de atmosfeer van Jupiter wordt gestuurd.

1996-2000

000

De Verenigde Staten en Rusland beginnen met de bouw van het internationaal ruimtestation
ISS, waarbij ook de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, Japan en Canada betrokken zijn.
De eerste twee modules, de Russische Zarja en de Amerikaanse Unity gaan in 1998 de ruimte
in. Sinds 2011 bestaat het uit 15 onder druk gebrachte modules waarin ruimtevaarders kunnen leven en werken. Het ISS zal nog tot minstens 2024 in gebruik zijn. Het is sinds 2 november
2000 permanent bemand.

De modules Zarja (links) en Unity: embryo van het internationaal ruimtestation ISS (NASA)

De sonde Mars Pathfinder maakt een geslaagde landing op Mars. Het kleine rovertje Sojourner rijdt ongeveer 100 meter op de planeet rond (1997).
De sonde NEAR Shoemaker (gelanceerd in 1996) komt in 2000 een baan rond de planetoïde
Eros en landt er in 2001 op, hoewel het tuig daar niet voor bedoeld was.
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2001-2005
Bij de terugkeer naar de aarde verbrandt de spaceshuttle Columbia in
de atmosfeer, als gevolg van een gat
in de vleugel dat bij de lancering is
ontstaan. Zeven astronauten komen
om het leven (2003). De vluchten
worden pas in 2005 hervat. De Amerikaan Dennis Tito betaalt de Russen 20
miljoen dollar voor een ruimtemissie
en wordt de eerste betalende 'ruimtetoerist' (2001). De Chinees Yang Liwei voert aan boord van het ruimteSpaceShipOne: komst van private ruimtemissies (Scaled Composites)
schip Shenzhou 5 de eerste bemande
Chinese ruimtevlucht uit (2003).
Frank De Winne vliegt als ESA-astronaut naar de ruimte voor de korte missie Odissea, waarbij
hij ruim een week verblijft aan boord van het internationaal ruimtestation ISS (2002). SpaceShipOne maakt een 'ruimtesprong' van meer dan 100 kilometer en voert op die manier de
eerste private bemande ruimtemissie uit (2004).

De planeet Saturnus met zijn ringenstelsel in volle glorie, zoals waargenomen door de
sonde Cassini (NASA)

De Amerikaanse sonde
Cassini (gelanceerd in
1997) is de eerste die in
een baan rond de planeet
Saturnus komt (2004). Hij
voert ook de Europese lander Huygens mee, die een
geslaagde zachte landing
maakt op de maan Titan
van de geringde planeet
(2005). Cassini onderzoekt
vanuit een baan rond Saturnus de planeet, de ringen en de vele manen. In
het bijzonder onthullen radarbeelden van Cassini
meren van methaan en ethaan op de maan Titan.

Twee Mars Exploration Rovers landen op Mars (2004). Het robotwagentje Spirit is tot 2010
actief. Tweelingbroer Opportunity is nog steeds operationeel en heeft reeds een marathon
op Mars afgelegd. De Europese sonde Mars Express komt in een baan rond onze buurplaneet
(2003). De Amerikaanse sonde Deep Impact laat een 'impactor' op de komeet Tempel 1 neerstorten, wat informatie oplevert over de samenstelling van de komeet.
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2006-2010
De NASA hervat de constructie van het internationaal ruimtestation ISS (2006) na het ongeluk met de Columbia in 2003. Frank De Winne vliegt voor de tweede keer naar het ISS, deze
keer voor een half jaar voor de missie OasISS (2009). Hierbij wordt hij voor korte tijd de eerste
Europese commandant van het internationaal ruimtestation.

Frank De Winne vliegt in 2009 opnieuw naar het internationaal ruimtestation ISS om er een half jaar te leven en te werken
(ESA)

Een capsule van de Amerikaanse sonde Stardust (gelanceerd in 1999) keert terug in de
zoutvlakte van Utah en brengt stofdeeltjes van de coma van de komeet Wild 2 naar de aarde
terug (2006). De Japanse sonde Hayabusa (gelanceerd in 2003) brengt fijne korreltjes materiaal van de planetoïde Itokawa naar de aarde terug (2010). De Amerikaanse sonde Phoenix
landt in de bevroren noordelijke vlakten van Mars (2008). China lanceert de maansonde
Chang'e 1 (2007). India lanceert zijn eerste maansonde Chandrayaan 1 (2008). De Europese
sonde Venus Express (gelanceerd in 2005) komt in een baan rond Venus (2006).
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2011-2015
De Atlantis maakt de laatste vlucht van een spaceshuttle (2011). Tussen 1981 en 2011 vonden 135 vluchten van de shuttle plaats. De Amerikanen zullen in de toekomst bemande vluchten rond de aarde met commerciële missies uitvoeren. Voor exploratie verder in het zonnestelsel zal de Orion-capsule instaan, gelanceerd met het Space Launch System (SLS). De Russen blijven hun Sojoez-capsules gebruiken voor bemande ruimtevluchten, maar werken wel
aan een opvolger. China lanceert een eerste ruimtelabo (2011). Tiangong 1 is te vergelijken
met de vroegere Russische Saljoet-ruimtelabo's en is een voorloper van een later groot
ruimtestation.

Nieuwe spelers dienen zich aan in de ruimtevaart: het Chinese maanwagentje Yutu

De Amerikaanse sonde Messenger (gelanceerd in 2004) komt als eerste in een baan rond de
planeet Mercurius (2011). De sonde Dawn (gelanceerd in 2007) komt in een baan rond de
planetoïde Vesta (2011) en vliegt daarna door na de dwergplaneet Ceres om deze ook vanuit
een baan eromheen te bestuderen (2015). Het is voor het eerst dat een ruimtetuig twee hemellichamen van het zonnestelsel vanuit een baan eromheen bestudeert. De sonde Voyager
1 (gelanceerd in 1977!) bereikt als eerste de interstellaire ruimte (2012). De Europese sonde
Rosetta (gelanceerd in 2004) zorgt voor twee ruimtevaartprimeurs. Hij komt in een baan rond
de komeet Churyumov-Gerasimenko en laat het landertje Philae zacht op het oppervlak van
de komeet neerdalen (2014). De sonde New Horizons (gelanceerd in 2006) vliegt voorbij de
dwergplaneet Pluto en stuurt de eerste close-upbeelden door van dit verre hemellichaam en
zijn manen (2015). New Horizons zal in 2019 nog een ander object van de Kuipergordel
bestuderen. India lanceert een de sonde Mangalyaan naar Mars (2013). Het ruimtetuig komt
in 2014 in een baan rond de 'rode planeet'. De Chinese sonde Chang'e 3 maakt een zachte
landing op de maan (2013), de eerste sinds de Russische Loena 24 in 1976.
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Vlaamse Ruimtevaartdagen praktisch
De bedoeling van de Vlaamse Ruimtevaartdagen is dat de leden van de Vlaamse
Ruimtevaartindustrie (VRI) hun belangrijkste verwezenlijkheden aan het brede publiek
tonen. Ze tonen nieuwe producten en diensten die een antwoord bieden aan
economische en maatschappelijke uitdagingen.
Onmiskenbaar is de jeugd daarbij een belangrijk doelpubliek. Vandaar dat op 20 november een speciale dag voor secundaire scholen wordt georganiseerd. Leerlingen krijgen
een globaal beeld van de ruimtevaart: van de verkenning van planeten tot spin-offs in het
dagelijkse gebruik.

Frank De Winne aan het werk in het internationaal ruimtestation (ESA/NASA)

Op de scholendag krijgen leerlingen van Vlaamse scholen een unieke kans om ESA-astronaut
Frank De Winne te ontmoeten. Hij zal een vragenronde houden. Elk bedrijf of instelling stelt
zichzelf voor en er zijn een aantal doe-activiteiten die de jongeren meevoeren in een wereld
van wetenschap en techniek.
Er zullen verschillende blikvangers te zien zijn, onder meer modellen van de bij ons
vervaardigde satelliet voor aardobservatie Proba-V, de sonde Huygens die een landing
maakte op de Saturnusmaan Titan, een straalpijp van de Ariane 5-raket en het commerciële
ruimteveer Dream Chaser.
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Onder de doe-activiteiten hoort een opblaasbaar planetarium en de zogenaamde multi-axis
stoel, waarmee men de desoriëntatie nabootst die men ook in de ruimte bij een ruimtemissie
kan ervaren. Er is ook een wedstrijd, waarbij de winnende klas in Noordwijk in Nederland het
technologische centrum ESTEC van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA kan bezoeken.
Zie ook de webpagina van de Vlaamse Ruimtevaartindustrie (VRI):
http://vri.vlaanderen/nl/ruimtevaartdagen-2015/scholendag
De Ruimtevaartdagen vinden plaats op 20, 21 en 22 november 2015. Op 20 november 2015
wordt een speciale scholendag georganiseerd van 09.30 uur tot 15.030 uur. De plaats van het
gebeuren is:
Brabanthal (Researchpark Haasrode)
Brabantlaan 1
3001 Leuven
Een wegbeschrijving is te vinden op:
www.brabanthal.be/bereikbaarheid
Scholen kunnen vóór 1 november 2015 inschrijven via een mailtje naar
vri@newtec.eu
Vermeld daarin naam, adres en contactgegevens van de school en het aantal deelnemers.

Een blik op de aarde vanuit het internationaal ruimtestation ISS met op de voorgrond Russische Sojoez-ruimteschepen voor
het transport van ruimtevaarders (ESA/NASA)
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Lancering van een Europese Ariane 5-raket met de wetenschappelijke satellieten Herschel en Planck op 14 mei 2009 vanaf de
Europese lanceerbasis in Kourou in Frans Guyana (ESA/Arianespace)
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