
Vlaamse Ruimtevaartdagen
Jouw gids door de melkweg!



Antwerp Space is established as a Belgian com-
pany since 1962, as the first Belgian company  
active in the space sector.

The company is privately owned by OHB SE 
Group; OHB has industrial facilities in Germany, 
Italy, Belgium, Sweden and Luxemburg.

The domain of activities cover the END-TO-
END Communication, inclusive all elements 
of the communication chain: from the signal 
generation on-board the satellite, through the 
communication in the space, via the ground 
station transported through secured networks 
to the end-user premises.

The major present programme for the company  

is the EXOMARS 2018 mission, for which the 
company is responsible for the delivery of the 
Carrier Module communication subsystem, as 
well as for the electrical ground testing equip-
ment (EGSE). Moreover the company prepares 
for the production of the LaRa instrument to 
be operated on the surface platform.

The company developed an advanced commu-
nication equipment, to be installed in the ISS in 
2018, to ensure wideband communication with 
the European Columbus module, though the 
EDRS-A data-relay satellite.

On the MPCV-ESM program, Antwerp Space 
is responsible for the delivery of the Service  
Module EGSE both to ESA and NASA.

Antwerp Space 

Het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie 
(BIRA) bestudeert de fysische en chemische 
processen die zich afspelen in de atmosferen 
van planeten en kometen, en in de kosmische 
ruimte. De wetenschappers maken hiervoor 
gebruik van instrumenten op de grond, in de 
lucht of in de ruimte, van numerieke modellen  
en van labo-experimenten. Wat het BIRA onder- 
scheidt van andere onderzoeksteams in België 
die bepaalde deelaspecten van de aeronomie 
behandelen, is dat het BIRA het enige weten-
schappelijke instituut is dat over alle nodige 
competenties beschikt om een aeronomisch 
probleem end-to-end te bestuderen. Het insti-

tuut heeft de expertise in huis om alle stappen 
in de volledige onderzoeksketen te doorlopen.  
Vertrekkende van de wetenschappelijke doel-
stellingen leggen de verschillende teams de 
missie- en systeemvereisten vast, op basis 
waarvan ze de missie ontwerpen. De ingenieurs 
van het BIRA ontwerpen en bouwen het instru-
ment (vaak samen met de -Belgische- indus-
trie), terwijl het B.USOC de operaties uitvoert. 
Op hun beurt verwerken de wetenschappers 
de verkregen data en ontwikkelen ze diensten 
voor het publiek. Dit alles maakt het BIRA tot 
een uniek kenniscentrum in België. 

BIRA

De Vlaamse ruimtevaartindustrie (VRI) is een 
VZW die in 1995 werd opgericht en de Vlaamse  
bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen  
groepeert die actief zijn in de ruimtevaart. De 
doelstellingen van de vereniging zijn de samen- 
werking tussen de leden te versterken, hen 
te vertegenwoordigen bij de nationale en de  
internationale overheden en de sector kenbaar 
te maken bij het grote publiek.

Vandaag telt VRI 31 leden die samen binnen VRI 
een strategie uitwerken. De leden zijn actief op 
een aantal niches binnen de ruimtevaart. Er 
zijn bedrijven die zich vooral toeleggen op de 
ontwikkeling en bouw van instrumenten voor 
ruimteonderzoek en kleine satellieten. Daar-
naast zijn er leden die stuur- en controlesys-

temen voor ruimtevaarttuigen ontwikkelen en 
nog anderen richten zich op de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën voor telecommuni-
catie en navigatie. Een groeiende groep zijn de 
leden die diensten aanbieden die gebaseerd 
zijn op het gebruik van satellietdata.

Een ander belangrijke doelstelling van VRI 
is de Vlaamse ruimtevaart dichter bij het  
brede publiek te brengen om op deze manier 
de bevolking te informeren over het belang van 
ruimtevaart in de maatschappij en het belang 
van ruimtevaart als industriële sector. Hiervoor 
organiseert de VRI Vlaamse Ruimtevaartdagen 
waarbij het brede publiek kan kennis maken 
met alle leden en hun speerpuntactiviteiten.
www.vri.vlaanderen

De Vlaamse ruimtevaartindustrie (VRI) 



Caeleste is een dynamisch en succesvol Vlaams 
ontwerphuis voor klantspecifieke CMOS beeld-
opnemers. Wij zijn gespecialiseerd in sensoren  
voor de meest veeleisende toepassingen,  
zoals:
• Medische beeldvorming, met directe of  

indirecte omzetting van de X-stralen
• Wetenschappelijke beeldvorming en optische  

instrumentatie
• Ruimtevaarttoepassingen in een hoog stralings- 

veld

• Beeldopnemers voor automobile en industriële 
toepassingen.

• Hoge beeldopname snelheid en detectie van 
discrete lichtdeeltjes.

Onze unieke patentportefeuille laat ons toe om 
de best mogelijke oplossingen te ontwerpen op 
het gebied van ruis en signaal/ruis verhouding;  
uitlezing met zeer lage ruis, een groot foto- 
gevoelig oppervlak en een groot dynamisch 
bereik.

Caeleste

Duik in de wondere wereld van de astronauten! 
Herbeleef de belangrijkste momenten van de 
verovering van de ruimte! Ontdek voorwerpen 
uit ons dagelijks leven die werden uitgevonden 
dankzij de ruimtetechnologie. Ons spektakel- 
parcours dompelt u onder in een boeiend  
universum. Aan de hand van een audiogids 
ontdekt u onze verschillende thematische  
zalen. Aan het einde van uw bezoek neemt u 
plaats in onze dynamische 5D-cinema voor 
een nooit eerder meegemaakte visuele en  
zintuiglijke ervaring!

Buiten kunt u ook ronddwalen in ons zonne-
stelsel op schaal of onze ruimtewandeling  
volgen. Tot slot kunt u genieten van een  
bezoek aan ons planetarium of op de maan 
wandelen dankzij een masker dat de virtuele 
werkelijkheid nabootst.

Het Euro Space Center biedt ook programma’s 
aan voor scholen als voor jongeren tijdens de 
vakantie en individuele gezinnen tijdens het 
weekend.

Kom in de foyer onze Multiaxis stoel uitproberen  
en waan je een echte astronaut in opleiding!

EURO Space CENTER

E.S. Tooling is a manufacturing company for 
fine mechanical parts in the following areas:   
Aerospace , Automotive, Mould & Die, Medical 
and Optical. 

Our objectives are to produce products within 
5 micron accuracy, reliable deliveries and an 
open communication to customer and share-

holders. 

We are working with the latest production 
technology on a modern base and with the 
yearly investments in high-end production 
technological machines E.S. Tooling is in Euro-
pa a state-of-the-art company in his area. 

E.S. Tooling 

“ESA’s Intermediate eXperimental Vehicle, IXV, 
was launched atop a Vega rocket on 11 Febru-
ary, 2015 from Europe’s Spaceport in Kourou, 
French Guiana. 

It separated from Vega at an altitude of 348 
km continuing on until it reached an altitude of 
413 km. Its suborbital flight ended with an at-
mospheric re-entry phase during which a vast 
array of data was captured by the close to 300 
sensors of various types on board. 

With a re-entry speed of 7.5 km/s at an altitude 
of 120 km, conditions were identical to those 
encountered by a spacecraft returning from 
a low Earth orbit. Thanks to its “lifting-body” 
shape and its two control flaps, the IXV glided 

through Earth’s atmosphere, the friction with 
which caused it to reach extremely high tem-
peratures.   

Once the vehicle reached the transonic regime, 
it deployed its parachutes for a safe landing in 
the Pacific Ocean. 

The model exhibited is the IXV System Drop 
Test Model. It was built with the same size, 
shape and weight as the space vehicle. It was 
equipped with the same type of parachute and 
inflatable balloons in order to test the descent 
and landing on the sea. The test took place in 
June 2013 when it was dropped from an heli-
copter at 3000 m altitude in the coast of Sar-
dinia.” 

ESA’s Intermediate eXperimental Vehicle: IXV



GIM is expert in geografische informatie. Meer 
dan 500 bedrijven en overheden gebruiken 
onze slimme producten en oplossingen om 
betere beslissingen te nemen en efficiënter te 
werken. Door de combinatie van onze expertise  
in geografische informatiesystemen, geo- 
marketing, geo-ICT, geodata en aardobservatie  
kan GIM unieke inzichten aanreiken over de 
ruimtelijke dimensie in de activiteiten van zijn 
klanten. 

Als specialist in aardobservatie verwerkt en 
analyseert GIM informatie uit satellietbeelden 
tot heldere inzichten. Voorbeelden zijn het  
monitoren van landschapsevoluties, in kaart 
brengen van stedelijke ontwikkeling  tot opvol-
ging van de groei van landbouwgewassen en 
plantages. 

GIM is gevestigd in Leuven en telt momenteel 
zo’n 50 gemotiveerde geo-experten. 

GIM

Imec is a world-leading research center in 
nanoelectronics. Imec performs appliction- 
driven R&D in the domain of internet of things, 
healthcare and life sciences, and energy  
solutions. 

Imec is headquartered in Leuven, Belgium, 
and has offices in Belgium, the Netherlands, 
Taiwan, US, China, India and Japan. Its staff 
of over 2,080 people includes more than 670 
industrial residents and guest researchers. In 
2013, imec’s revenue (P&L) totaled 332 million 
euro.

For space, imec is developing:
• Image sensor technologies

• CMOS based or embedded CCD based

• Backside Illuminated sensors
• Hyperspectral filters

• GaN Technologies
• RF power amplifiers
• Power invertors

• Motion Sensing Technologies
• MEMS based, mm wave based

• Wearable body sensors for astronaut  
monitoring

• Radiation hard design techniques in  
commercial technologies

Additionally imec offers to space players 
“space qualified” turnkey manufacturing  
solutions with wafer supply, packaging,  
testing, characterization, qualification & radia-
tion testing, up to certified flight models.

IMEC

ESERO helpt leraren om gebruik te maken van 
ruimtevaart in de klas. Ruimtevaart is inspire-
rend, uitdagend, prikkelend en motiverend. De 
spontane interesse voor dit thema bij kinderen 
en jongeren is een ideaal hulpmiddel om hun 
liefde voor wetenschap en techniek te ont- 
dekken.

In ons aanbod zitten schoolprojecten rond 
ruimtevaart, lesmateriaal en lerarenvormingen. 
In onze vormingen demonstreren we leraren 

hoe ze ons lesmateriaal kunnen gebruiken in 
de klas.
 
ESERO is opgericht en gefinancierd door het 
Europese Ruimtevaart Agentschap (ESA) 
en bestaat momenteel in 9 Europese landen. 
ESA werkt daarvoor met nationale partners 
die actief zijn in het domein van educatie en 
ruimtevaart. Voor België zijn dit de Koninklijke  
Sterrenwacht van België (KSB) en diens  
Planetarium van Brussel.

ESERO

Energie-efficiëntie meten vanuit de ruimte? 
EUROSENSE doet het! 

Als Vlaams bedrijf met vertakkingen over grote 
delen van Europa, is EUROSENSE sinds meer 
dan 50 jaar gekend als een betrouwbare leve-
rancier van ruimtelijke informatie: luchtfoto’s, 
thematische kaarten, warmtekaarten enz. Wij 
maken hierbij ook veelvuldig gebruik van een 
brede variatie aan satellietbeelden. In onze 
dienstverlening in het energie-domein, wer-
den er recent op basis van satellietbeelden o.a.  
statistische schattingen gemaakt van de 

warmteverliezen van gebouwen of van de 
lichtpollutie in een stad. Deze kaarten werden 
bijvoorbeeld aangemaakt voor Antwerpen,  
Milaan, Madrid en Helsinki. Ook vanuit onze eigen  
vliegtuigen winnen we een heleboel data in 
die gemeenten kunnen helpen om de energie- 
efficiëntie in de gemeente te laten toenemen. 

Naast onze activiteiten in het energie-domein, 
beschikt EUROSENSE ook over een uitgebreid 
portfolio van producten m.b.t. infrastructuur-
kartering en groen- en natuurbeheer. 
www.EUROSENSE.com

EUROSENSE 



De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) is 
een onderzoeksinstelling die ook talrijke diensten 
voor het publiek verzorgt. De onderzoekers be-
studeren zowel de planeet Aarde, de Zon als de  
andere objecten uit het nabije en verre heelal. Bij de 
wetenschappelijke disciplines vinden we sterren- 
kunde, astrofysica, planetologie, geofysica, seis-
mologie, ruimtegeodesie en zonnefysica. De KSB 
werkt hiervoor samen met verschillende nationale 

en internationale centra. Bij de dienstverlenende  
activiteiten van de KSB horen de tijddienst, het 
beheer van het Belgische seismologisch net-
werk, toepassingen gebaseerd op GNSS (Global  
Navigation Satellite Systems), zoals GPS, het  
continu observeren van de zonneactiviteiten 
en het voorspellen van het ruimteweer. Het ver- 
spreiden van informatie over deze disciplines is 
ook een taak van de KSB.

KSB

Al meer dan 30 jaar ontwikkelt Newtec appara-
tuur en technologieën voor satellietcommunicatie  
voor toepassingen gebruikt door omroepen 
(radio/TV), overheid en defensie, telecom, etc.. 
Newtec’s portfolio van satcom producten en 
technologieën voldoet aan de hoogste operati-
onele eisen voor professionele betrouwbaarheid 
en beschikbaarheid. Het toegewijde team van 
medewerkers waakt er, middels efficiënte, schaal-
bare en econonomische oplossingen over, dat de 
producten voldoen aan de industriële standaar-
den. Het klantenbestand van Newtec bestaat uit 
een breed scala van organisaties en bedrijven 
zoals omroepen (bijv. CNN, BBC, NBC of VRT), 
satellietoperatoren (bijv. SES, Intelsat, Eutelsat of 

Arabsat), systeembehuizers en netbeheerders.

Newtec werd in 1985 opgericht door twee inge-
nieurs met een visie: Dirk Breynaert (momenteel 
Chief Scientific Officer) en Jean-Marie Maes. 
Hun visie heeft geleid tot de oprichting van een  
bedrijf dat een pionier is op het gebied van  
satellitietcommunicatie. De specialisatie in R&D 
maakte de weg vrij voor een indrukwekkend 
overzicht van innovaties, partnerships, standaar-
disaties en erkenningen van de industrie. 

Newtec is een Europees bedrijf met hoofdzetel in 
Sint-Niklaas en is wereldwijd vertegenwoordigd.

NEWTEC 

De KU Leuven is actief op verschillende fronten 
inzake ruimtevaart.

Enerzijds biedt de KU Leuven verschillende 
specifieke ruimtevaart-gerelateerde onderwijs-
programma’s aan: 
• Master of Space studies - een multi-disciplinaire  

opleiding in samenwerking met UGent voor 
studenten die reeds een master-diploma  
behaald hebben

• Master in Astronomy and Astrophysics
• Master of Science in de Ingenieursweten-

schappen: optie luchtvaart- en ruimtevaart-
technologie

Daarnaast zijn verschillende onderzoeks- 
groepen ook actief in het ontwikkelen van 
ruimtevaart-technologie, de ontwikkeling en 
exploitatie van ruimte-experimenten en ruimte- 
missies.

KU Leuven

OIP Sensor Systems uit Oudenaarde werd in 1919 
opgericht. In het begin vervaardigde het bedrijf 
vooral lenzen, microscopen en verrekijkers. OIP 
Sensor Systems is actief in het ontwerpen, ont-
wikkelen, produceren van hoogtechnologische 
opto-electronische instrumenten voor de ruimte- 
vaartindustrie, security en defensie. De ruimte-
vaart afdeling werd in 1989 opgericht en maakte 
een mooie groei mee om sinds het begin van de 
21e eeuw ook als systeem integrator op te treden 
met succesvolle missies zoals APEX, Proba-V en 
NOMAD. Onze spectrometers worden aangewend 
om de aarde of andere planeten mee te kunnen 
observeren vanuit satellieten in de ruimte.

De stand blikt terug op de weg die OIP Sensor Sys-
tems in de ruimtevaart afgelegd heeft via een heu-
se tijdslijn met succesvolle missies, om te eindigen 
bij blikvangers, de zogenaamde eye-catchers, het 
Vegetation Instrument van de succesvolle Proba-V 

missie en het NOMAD instrument van de op stapel 
staande EXOMARS 2016 missie, wiens lancering 
gepland is in maart 2016. 

Op een TV-scherm zal een kleine bedrijfspresentatie  
te zien zijn, waar de faciliteiten binnen OIP in de 
verf gezet worden. Met meer dan 100m2 aan clean- 
rooms en voldoende test faciliteiten, gekoppeld 
aan jaren lange ervaring en know-how, is OIP  
Sensor Systems gegroeid tot zijn huidige rol als 
partner voor ‘Scientific & Security Space Missions’ 
en dat in de breedste zin. Onze planeet is kwets-
baar en moet op een degelijke manier gemoni-
tord worden. Dat kan perfect met toestellen zo-
als APEX en de VI aan boord van Proba-V. Verder 
wordt er ook meegewerkt aan het onderzoek op 
en rond andere planeten. Onze laatste verwezen- 
lijking in dit kader is het NOMAD instrument, dat de  
atmosfeer van de rode planeet zal onderzoeken.

OIP Sensor Systems Sensor Systems
OIP

KSB - ORB



QinetiQ Space is sinds 25 jaar het toonaange-
vende ruimtevaartbedrijf van Vlaanderen en 
de enige Systeem Integrator in België. Onze 
producten omvatten kleine satellieten, docking 
systemen en wetenschappelijke instrumenten 
voor de ruimtevaart en vlogen o.a. aan boord 
van Russische satellieten en ruimtestations, 
Space Shuttles, Ariane 5 en het Internationaal 
Ruimtestation.  

Kom langs en ontdek:

IBDM Engineering Development Unit
IBDM is een docking-berthing systeem dat ont-
wikkeld wordt voor het koppelen van ruimte- 
tuigen aan het ISS of voor het koppelen van 
modules in het kader van interplanetaire  
missies. IBDM is uniek gezien het volledig  
computergestuurd is waardoor de slaagkans 
verhoogt, de docking zachter is en het flexibel 
inzetbaar is voor andere missies.

PROBA-V model
1:1 model van de Proba-V satelliet die in 2013, 
vanuit Frans Guyana, gelanceerd werd. Proba-V  
is bedoeld voor de studie van de vegetatie op 
Aarde, vandaar de “V” in de naam. De satel-
liet brengt de vegetatie van de gehele aarde in 
kaart op dagelijkse basis. Dit laat toe om veran-
deringen in vegetatie, zoals woestijnvorming, 
bebossing of ontbossing te onderzoeken. Dit 
draagt bij tot onderzoek naar de gevolgen van 
de klimaatverandering.

International Space Station model
Het internationale ruimtestation (International 
Space Station; ofwel ISS) is een ruimtestation 
dat in de baan om de aarde draait, en door 
verschillende landen gebouwd, bemand en 
bekostigd wordt.  Sinds november 2000 is het 
station permanent bewoond.

Fluid Science Laboratory model
Het Fluid Science Laboratory (FSL) is een 
laboratorium bedoeld voor onderzoek naar 
vloeistofgedrag in de ruimte. QinetiQ Space 
was verantwoordelijk voor het centrale labo-
ratoriumgedeelte, waarbinnen de vloeistof- 
experimenten plaatsvinden.  Het bestaat uit 
twee centrale experimentmodules en één  
optische diagnosemodule.  Deze modules zijn 
de basis van het Fluid Science Laboratory.

Biolab model
Biolab ondersteunt biologische experimenten 
met celweefsels, kleine planten en dieren. Door 
het uitvoeren van deze experimenten krijgen 
wetenschappers een zicht op de invloed van 
gewichtloosheid op alle levende organismen 
gaande van een enkelvoudige cel tot complexe 
organismen zoals bv. mensen.

SODI DCMIX3 
Het SODI DCMIX 3 experiment maakte deel uit 
van de lading aan boord van de onbemande 
Antares Orbital-3 raket die op 28 oktober 2014 
enkele seconden na lancering ontplofte. Deze 
hardware voor het uitvoeren van het SODI  
DCMIX3 experiment werd door QinetiQ Space 
gebouwd.

T5 Ion Thruster model
QinetiQ’s T5 ionenmotor werd gebruikt op 
de ESA GOCE (Gravity en Ocean Circulation  
Explorer) missie, die eindigde in 2013. De  
motor werd ontworpen om tot 20 mN continue  
stuwkracht te leveren om de weerstands-
krachten die ervaren worden als gevolg van 
het ruimtevaartuig zijn ongewoon lage baan, 
dynamisch te compenseren. Deze lage baan 
was nodig om hoge resolutie metingen van het 
zwaartekrachtveld van de aarde te verkrijgen. “

QINETIQ SPACE 

 Het Planetarium van Brussel heeft een divers 
programma zowel voor het grote publiek als 
voor scholen. Voor de individuele bezoeker 
bieden we dagelijks fulldome films aan op  
verschillende tijdstippen en voor alle leeftijden.

Voor scholen hebben we een speciaal aanbod aan 
lessen en workshops in sterrenkunde voor alle  

leeftijden van kleuter tot en met hogeschool. 
Het Planetarium is gelegen op de Heizel. Wij 
bieden zowel voor individuele bezoekers 
als voor scholen combi-tickets aan met het  
Atomium, met Mini-Europa, of met de volks-
sterrenwacht MIRA, zodat u geniet van een 
voordelig tarief.

Planetarium



Zowel S.A.B.C.A. als Sabca Limburg N.V. zijn  
ondernemingen actief in het ontwerpen en ver-
vaardigen van metalen en composieten vliegtuig- 
en ruimtevaartstructuren. Een van de belangrijkste  
activiteiten van Sabca Limburg op het vlak van 
ruimtevaart is het integreren van systemen en uit-
rustingen in twee segmenten van de boosters van 
de Ariane A5 draagraket. 

Wat stellen wij tentoon tijdens de Vlaamse 
Ruimtevaartdagen?
Enerzijds tonen wij een hydraulisch stuurelement 
van de A5 draagraket dat door S.A.B.C.A. werd 
ontworpen. Dit systeem is actief tijdens de lance-
ringsfase en wordt gebruikt om de oriëntatie van 
de convergent-divergente straalpijp van de raket-
motor regelen in functie van bevelen die worden 
gegeven door de boordcomputer. Hierdoor is het 
mogelijk om de richting van de stuwkrachtvector 
te wijzigen en de raket op zijn gewenst lanceer-
traject te houden.

Daarnaast zal u bij ons ook een elektromecha-
nisch sturingssysteem van de VEGA draagraket 
terugvinden met de bijhorende koppeling aan de 
sturings- en vermogenselektronica.

De blikvanger wordt het oriëntatie systeem van de 
cryo technische raketmotor Vinci. De Vinci motor  
levert een stuwkracht van ongeveer 180.000 N 
door een mengsel van vloeibaar hydrogeen en 
vloeibare zuurstof te verbranden. Speciaal aan de 
Vinci motor, die werd ontworpen om de bovenste  
trap van de toekomstige draagraketten van ESA 
(European Space Agency) uit te rusten, is de  
mogelijkheid meermaals te worden ontstoken. 
Het systeem is samengesteld uit 2 elektromecha-
nische stuurelementen, sturings- en  vermogens- 
elektronica en ook een energiebron bestaande uit 
thermische batterijen.

www.sabca.com

S.A.B.C.A. en SABCA Limburg N.V.

Septentrio ontwerpt, produceert, verkoopt en  
ondersteunt “high-end double frequency  
Satellite Navigation“ ontvangers met de best 
mogelijke prestaties en tegen een zeer compe-
titieve prijs. Septentrio richt zich op “Original 
Equipment Manufacturers” (OEM’s).

Onze technologie wordt toegepast voor  
precieze plaats-, tijd en attitude bepaling in 
zeer moeilijke omstandigheden. Septentrio is 
een jong en dynamisch bedrijf en werd 15 jaar 
geleden opgericht als Spin-Off van IMEC.

Het hoofdkantoor ligt in Leuven en we hebben 
ook vestigingen in Californië en in Hong Kong.
Septentrio’s technologie maakt gebruik van alle 
beschikbare satellietnavigatiesignalen. Innova-
tie en Onderzoek en Ontwikkeling bepalen ons 
beleid. Op een actieve manier ondersteunen 
we onze klanten met specifieke oplossingen, 
met prototyping en met veldproeven.

Septentrio beschikt over een internationaal 
team van specialisten die actief zijn in alle  
domeinen, van het ontwerp van Satelliet  
Navigatie ontvangers tot de toepassingen  
ervan. Wij ontwerpen zelf de analoge “RF 
Front End”-schakelingen, de digitale basis-
band ASIC’s en al de nodige elektronische 
schakelingen.

Onze specialisten genieten wereldwijde erken-
ning voor de ontwikkeling, de implementatie 
en het testen van “embedded software”, en 
voor Septentrio’s unieke hoog performante  
navigatie algorithmen.

Septentrio ontwerpt en bouwt ook specifieke 
ontvangers voor ESA, die intensief gebruikt 
worden tijdens de uitbouw van het Galileo  
Satelliet Navigatie systeem, de Europese  
tegenhanger van GPS.

Septentrio nv

RHEA is a major provider of engineering ex-
pertise and solutions to the space, defence and 
security sectors since 1992 throughout Europe 
and North America. RHEA supports all phases 
of space mission lifecycle from payload and 
spacecraft design and engineering, through 
testing, verifying and operating the mission, to 
data management and cyber security.

Our technical expertise is coupled with the 
provision of software tools for both space and 
ground segments. RHEA provides MOIS, the 
leading suite of tools for operations preparati-
on and automation, and the Concurrent Design 
Platform (CDP™), an innovative, multidiscipli-
nary approach to system engineering.

Some of our clients include ESA, EUMETSAT, 
EU, European GNSS Agency, NATO, CNES, 
DLR, ASI, CSA, Airbus Defence & Space, Thales 
Alenia Space, OHB, and Intelsat.

RHEA Technical Centre of Excellence
RHEA established its European research and 
technology centre in Diegem, in the Flanders 
region of Belgium, which further enhances its 
Systems Engineering capacity. From this fa-
cility, RHEA develops and delivers innovative 
solutions, such as semantic web, concurrent 
engineering, big data analytics, digital/data 
curation, and temporal data management.

RHEA



In een ruimtevaartuig ligt de kosmische straling,  
afkomstig van de zon en de sterren, 100 keer 
hoger dan op aarde. Het is enorm belangrijk 
om te weten aan welke dosis de astronauten 
en de capsule blootstaan. Het SCK•CEN ont-
wikkelde dosismeters die tijdens ruimtemissies 
metingen uitvoeren. Daarnaast bestuderen we 
het gedrag van bacteriën tijdens ruimtemissies 
en volgen we de gezondheid van astronauten 
op. 

Een ruimtereis tast het immuunsysteem van 
astronauten aan door de gewichtloosheid, de 
kosmische straling, het isolement en stress. Op 
verzoek van de Europese, Amerikaanse en Rus-

sische ruimtevaartagentschappen controleert  
het SCK•CEN het bloed van astronauten na 
een lange ruimtereis. 

Tijdens lange ruimtemissies is het onmogelijk 
om voldoende zuurstof, voedsel, drinkwater 
en water voor persoonlijke hygiëne mee te 
nemen. In samenwerking met tal van partners 
ontwikkelt het SCK•CEN biologische oplossin-
gen om afval te recycleren tot drinkbaar water,  
zuurstof en voedsel. Bacteriën worden in bio-
reactoren ingezet om het organische materiaal  
af te breken en om te zetten in bruikbare  
voedingsstoffen en mineralen. De bacteriën 
bestuderen we in onze laboratoria. 

Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) 

Het STCE is een Zon-Ruimte-Aarde centrum. 
Wetenschappers proberen de Zon te begrijpen,  
zonne-uitbarstingen te voorspellen, en hoe 
deeltjeswolken door de ruimte reizen en de  
Aarde beïnvloeden. De onderzoekers gebruiken  
hiervoor een hele schare satellieten en tele- 
scopen, die ze zelf mee helpen ontwikkelen.  Zo 
stond het STCE mee aan de wieg van PROBA2, 
een micro-satelliet ter grootte van een was-
machine. STCE wetenschappers bedienen 2 
instrumenten aan boord vanaf hun laptop. Het 
STCE gebruikt satelliet-data en waarnemingen  
gedaan door grondstations, bv het STCE  
radiostation, om het gedrag van de zon te 
voorspellen en waarschuwingen uit te zenden  

indien nodig. Deze informatie is cruciaal voor  
het goed functioneren van hoog-techno- 
logische systemen zoals GPS. Momenteel werkt 
het STCE mee aan PROBA3, een duo-satelliet 
die door in formatie te vliegen een zonsver-
duistering maakt en zo een uniek zicht heeft 
op de laag boven het zonneoppervlak. 

Het STCE werkt samen met bedrijven uit  
binnen- en buitenland, met universiteiten en 
wetenschappelijke instellingen. Het STCE 
is de drijvende kracht achter internationale  
conferenties, zoals de European Space  
Weather Week.

STCE

Space Applications Services is reeds meer dan 25 
jaar actief in de ruimtevaartsector, met expertise 
in zowel bemande als onbemande ruimtevaart,  
“mission control centres”, besturingssystemen voor  
ruimtetuigen, robotica, en informatica toepassingen.  
Kom langs op onze stand en ontdek enkele van 
onze meest recente productontwikkelingen. 

SpaceApps SAM EXOSKELETON ARM
Met de SAM Exoskeleton Arm kan een operator 
vanop afstand een robotarm besturen die ge-
monteerd is op een bewegend platform. De SAM 
Exoskeleton Arm maakt gebruik van “force feed-
back” technologie, waardoor het mogelijk wordt 
om complexe handelingen uit te voeren die een 
hoge nauwkeurigheid vragen. Een bijkomende 
opstelling zal de virtuele controle van de NASA 
Robonaut robot demonstreren binnenin het In-
ternationale Ruimtestation.

SNC DC MOCKUP
Een andere bezienswaardigheid van de tentoon-
stelling is het prototype van de Dream Chaser 
shuttle cockpit (Schaal 1:1). De cockpit is uitgerust 
met actieve stuurknuppels en beeldschermen. 
Een extern projectiesysteem creëert de omgeving 
die wordt waargenomen door de bemanning 
wanneer deze aanmeert aan het ruimtestation. 

Bezoekers kunnen de kans grijpen om zich in de 
Dream Chaser te wanen en eveneens om het te 
besturen door middel van de vereenvoudigde 
vluchtsimulator.

MOBILE PROCEDURE VIEWER (mobiPV)
De mobiPV vlucht- en gronduitrusting die werd 
getest door ESA astronaut Andreas Mogensen 
gedurende zijn IRISS Mission in September 2015, 
kan bekeken en getest worden door de bezoekers. 
Een diavoorstelling zal algemene informatie weer-
geven in het Nederlands.

VIRTUELE WERKELIJKHEID ERVARING (1)
Bezoekers kunnen de unieke kans grijpen om in de 
virtuele werkelijkheid ondergedompeld te worden 
dankzij een Head-Mounted Display (Oculus). De 
bezoeker heeft de illusie een ruimtepak te dragen 
en op het maanoppervlak te wandelen. Door mid-
del van een Kinect toestel wordt interactie met 
de omgeving mogelijk gemaakt.

VIRTUELE WERKELIJKHEID ERVARING (2)
In een andere demonstratie van virtuele werke-
lijkheid, krijgen de bezoekers de kans om de een 
virtueel bezoek te brengen aan de SHEE leefom-
geving op Mars. Door middel van een joypad is 
het mogelijk om met deze habitat te interageren.

Space Applications Services

STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE
CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE



Sinds het begin van de jaren vijftig, levert 
Umicore Electro-Optic Materials-materialen 
en producten op basis van Germanium aan 
klanten over de hele wereld. Onze belangrijk-
ste markten zijn die van de ruimtevaart, LED’s, 
thermische cameras, Gamma straal Detectie en 
telecom optische glasvezels.

Wij leveren substraten, infrarood optica, 
Hoog Zuivere kristallen en GeCl4 (germanium  
tetrachloride) 

Belangrijkste troeven zijn ons vermogen om 
germanium te winnen uit een brede waaier 
van grondstoffen, met inbegrip van recyclage  
stromen dankzij onze materialen kennis en 

onze focus op applicatie know-how. Wij zijn 
onderdeel van Umicore, een Belgische geba-
seerde materialen groep met ongeveer 15.000 
medewerkers. Onze germaniumsubstraten en 
Hoog Zuivere Kristallen maken deel uit van 
honderden Space missies over de hele wereld.

Mars Odyssey ontdekte de aanwezigheid van 
waterijs op Mars gebruik makende van een 
Gamma straal Spectrometer op basis van  
Umicore hoog zuivere Germanium kristallen

NASA’s Mars Rover, Opportunity exploreert na  
meer dan 10 jaar nog steeds de planeet Mars 
mede dankzij de robuuste prestatie van zijn op 
Umicore Germanium gebaseerde zonnecellen.

Umicore Electro-Optic Materials 

Als integrale dienstverlener in innovatie helpt 
Verhaert ondernemingen succesvol te innove-
ren. Samen met de klanten ontwikkelt Verhaert 
nieuwe producten, diensten en zakenmodellen  
in verschillende sectoren (medische sector, 
industrie, Internet of Things …). Daarnaast  
ondersteunt Verhaert ondernemingen die met 
een technisch vraagstuk worstelen. Door toe-
passingen uit de ene context te vertalen naar 
een andere, vinden we een geslaagde oplos-
sing via een technologietransfer. 

Verhaert is de Belgische vertegenwoordiger in 
ESA’s Technology Transfer Network en streeft 

ernaar technologie en knowhow te trans- 
fereren tussen de ruimtevaart en niet-ruimte- 
vaartindustrie. Ruimtevaarttechnologie is reeds  
succesvol toegepast om ons dagelijks leven te 
verbeteren. Succesverhalen vinden we in oog-
chirurgie, behandeling van hart- en vaatziekten,  
telecommunicatie, aardobservatie … Zowel 
ruimtevaartkennis over materialen, hardware 
en software als meettechnieken en automati-
satie zijn nuttig voor innovatie op aarde. Meer 
inspiratie vind je op www.spacetechnology.be.

Contacteer Verhaert via +32 3 250 19 00 of 
info@verhaert.com voor meer informatie.

Verhaert – Masters in Innovation

Thales Alenia Space Belgium, met sites in 
Leuven en Charleroi, is de Belgische nummer 
één in elektronische ruimtevaarttoepassingen 
voor satellieten en raketten, een wereldleider 
in energiebeheer en -distributie van satellieten, 
en de belangrijkste leverancier van elektronica 
voor de Ariane 5. Onze firma is de Belgische 
tak van Thales Alenia Space, een wereldrefe-
rentie op het gebied van telecommunicatie, 
optische en radarobservatie van de aarde, de-
fensie en veiligheid, navigatie en wetenschap.

Op de Vlaamse Ruimtevaartdagen heb je de 
kans om ons Leuvens team te ontmoeten. 
Onze ingenieurs en HR-collega’s vertellen je  
alles wat je wil weten over de bijdrage van  
Thales Alenia Space Belgium aan de satellieten  
en Europese raketten en ze lichten de ver-
schillende beroepen en carrièremogelijkheden 
binnen onze onderneming toe. Ben je geboeid 
door de mogelijkheden die een internationale 
groep in de ruimtevaartsector te bieden heeft, 
kan je onze vacatures raadplegen.

Thales Alenia Space Belgium



Located in Sint-Genesius-Rode, this non- 
profit international educational and scientific 
organization is specialized in fluid dynamics 
in the areas of Aeronautics and Aerospace,  
Environmental and Applied Fluid Dynamics, and  
Turbomachinery and Propulsion. The von  
Karman Institute prides itself in providing “ad-
vanced training in research through research”.  
Recent programmes and activities in aero- 
space and aeronautics cover the following 
fields: flight and space propulsion; flight and 
ground testing for aerospace, small satellites, 
aeroacoustics, instrumentation development, 
physical and numerical modelling, design and 

optimization, low pressure compressors and 
turbines, internal flows in turbomachines and 
the industrial process for nanoparticles. The 
VKI operates more than fifty different faci-
lities and wind tunnels, some of them being 
world-unique. The VKI is recognized as a 
world-class research center of excellence by 
its peers. VKI and the European Space Agen-
cy have signed a MOU under which VKI acts 
as a reference laboratory for ESA. The Safran 
group, gathering the French and Belgian ae-
ro-engine manufacturers, recognizes the VKI 
as one of its main partners of research. 

VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch  
Onderzoek) is een toonaangevende Europese 
onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisa-
tie waar onderzoek, innovatie en duurzaamheid 
centraal staan. VITO biedt objectief onderzoek, 
professioneel advies en operationele diensten 
in verschillende onderzoekprogramma’s. Eén 
van de belangrijkste thema’s is landgebruik: 
hoeveel druk wordt er gelegd op onze leefom-
geving, hoe geraken mensen aan betaalbaar 
voedsel, hoe snel neemt onze bevolkingsgroei 
toe, hoe gaan we om met de grondstoffen 
schaarste die elk jaar groter wordt, …
 
VITO’s afdeling ‘Remote Sensing’ heeft jaren-
lange expertise in verschillende aardobservatie  
activiteiten. Met meer dan 80 medewerkers 
bieden wij end-to-end Remote Sensing oplos-
singen aan. Met deze oplossingen verzamelen 
we informatie, in de vorm van data en beelden, 
die van groot belang zijn voor onze eindge-
bruikers wereldwijd. Dankzij deze informatie 
kunnen overheden hun beleid beter uitstip-
pelen en kan de industrie innovatiever te werk 
gaan.

Meer specifiek ontwikkelen we nieuwe multi- 
en hyperspectrale instrumenten en platformen, 
zetten we operationele beeldverwerkings- 
ketens op voor satellietdata, airborne en UAV 
data en beheren deze ook, en leveren we  
informatie aan over de toestand van ons 
landoppervlak voor onze nationale en inter- 
nationale eingebruikers. De belangrijkste focus 
gebieden van expertise zijn milieu, klimaat- 
verandering, landbouw, voedselzekerheid,  
waterkwaliteit en infrastructuur.

Op de stand van VITO ontdekt u hoe deze  
jarenlange ervaring en expertise in aardobser-
vatie zich vertaalt in operationele projecten 
zoals PROBA-V, de Belgische mini-satelliet 
die dagelijks de vegetatie van onze aarde in 
beeld brengt, MEDUSA, een optische camera  
voor stratosferische toepassingen, alsook  
enkele operationele UAV projecten zoals  iPot 
(duurzaam verhogen van aardappleproductie),  
SNEDEBAC (detecteren van ziektes in fruit-
teelt), …

www.vito.be

VITO experts in Remote Sensing!

De Vlaamse volkssterrenwachten zijn te vinden  
in alle provincies van Vlaanderen. Met ver-
eende krachten brengen we de sterrenkunde, 
weerkunde, klimatologie en ruimtevaart tot 
bij het grote publiek. Bij ons heeft iedereen 
de kans om deze prachte wetenschappen te 
ontdekken en te beleven. Dankzij onze goede  

spreiding doorheen Vlaanderen hoef je nooit 
ver te reizen om een keertje door een tele- 
scoop te komen kijken of zelf een weer- 
station te bezoeken. Bezoek onze website en 
ontdek de volkssterrenwacht in jouw buurt op  
www.volkssterrenwachten.be

De Vlaamse volkssterrenwachten



“YouSpace is een nieuw initiatief dat tot doel 
heeft studenten en young professionals met  
interesse in ruimtevaart te helpen een bloeiende  
carrière in de ruimte-industrie op gang te  
brengen. Het initiatief werd op 23 oktober 2015 
voorgesteld aan de pers.

Er heerst een nijpend tekort aan interactie  
tussen de Belgische universiteiten en de Euro-
pese ruimtevaartindustrie. Doordat Belgische 
studenten geen gemakkelijke toegang vinden 
tot de ruimtevaart vinden ondernemingen uit 
deze industrie steeds moeilijker geschikt per-
soneel. Dit terwijl de Europese ruimte-industrie 
in het komende decennium net geconfronteerd 

zal worden met een groot personeelstekort.

Daarom brengen we bij YOUSPACE onder- 
nemingen en studenten in de ruimtevaart met 
elkaar in contact door een persoonlijke ver-
trouwensband te creëren tussen mentors en 
mentees. Daarnaast voorzien we ook jaarlijks 
evenementen in alle Belgische universiteiten 
en organiseren we toegewijde job fairs voor 
iedereen met een interesse in een carrière 
in de ruimtevaart. Schrijf je daarom zo snel  
mogelijk in op onze website (YouSpace.be) en 
we brengen je zo in contact met een geschikte 
mentor!”

YOUSPACE

Voxdale (2005) is een ontwerp, engineering 
en studie bureau voor mechanische en mecha- 
tronische ontwikkeling van producten en sys-
temen. Het Voxdale team bestaat uit ervaren 
onderzoekers en experten in het veld van  
engineering, productontwikkeling, technologie 
integratie en materiaal selectie.

Voxdale biedt z’n expertises aan als dienst, en 
ondersteunt projecten doorheen het ganse  
traject van idee fase tot het bouwen van proto-
types voor verificaties of haalbaarheidstudies. 

Om het ontwikkelingspad te verkorten en de 
risico’s te verkleinen heeft Voxdale simulatie 
gereedschappen in huis om functionaliteiten 
te simuleren en optimaliseren.

Er wordt typisch gewerkt aan toepassingen 
voor lucht- en ruimtevaart, en medische, in-
dustriële en mobiliteitsgerelateerde sectoren. 
De afgelopen 10 jaar werkte Voxdale aan een 
20-tal ruimtevaartprojecten en aan ongeveer 
25 opdrachten waar ruimtevaarttechnologie 
geïntegreerd werd in Aardse toepassingen.  

Voxdale
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