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De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR)
werd in 1951 opgericht met als doel belangstellenden
te informeren over ruimteonderzoek en ruimtetechniek en hen met elkaar in contact te brengen. Nog altijd
geldt:
De NVR stelt zich tot doel de kennis van en de belangstelling voor de ruimtevaart te bevorderen in de ruimste zin.
De NVR richt zich zowel op belangstellenden als op
professioneel bij de ruimtevaart betrokkenen en
biedt haar leden en stakeholders een platform voor
informatie, communicatie en activiteiten. De NVR
vindt het van belang dat educatieve activiteiten op
ruimtevaartgebied een vast onderdeel zijn van haar
programma. De NVR representeert haar leden en
streeft na een gerespecteerde partij zijn in discussies
over ruimtevaart met betrekking tot beleid, onderzoek,
onderwijs en industrie zowel in Nederlands kader als in
internationaal verband. De NVR is daarom aangesloten
bij de International Aeronautical Federation. Ook gaat
de NVR strategische allianties aan met zusterverenigingen en andere belanghebbenden. Leden van de NVR
ontvangen gemiddeld zes keer per jaar een informatiebulletin waarin georganiseerde activiteiten worden
aangekondigd zoals lezingen en symposia. Alle leden
ontvangen het blad “Ruimtevaart”. Hierin wordt hoofdzakelijk achtergrondinformatie gegeven over lopende
en toekomstige ruimtevaartprojecten en over ontwikkelingen in ruimteonderzoek en ruimtetechnologie.
Zo veel mogelijk wordt aandacht geschonken aan de
Nederlandse inbreng daarbij. Het merendeel van de
auteurs in “Ruimtevaart” is betrokken bij Nederlandse
ruimtevaartactiviteiten als wetenschapper, technicus
of gebruiker. “Ruimtevaart” verschijnt vijf keer per jaar.
Per jaar wordt een themanummer uitgegeven. Het lidmaatschap kost voor individuele leden € 29,75 per jaar.
Voor bedrijfslidmaatschap én combinatielidmaatschap
met een zustervereniging: zie website.
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Ten geleide

Een condensatie van één van de belangrijkste pijlers
waar de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart op
rust ligt voor U. Voor alle duidelijkheid: deze pijler is
ons blad 'Ruimtevaart' dat al meer dan 50 jaar op de
deurmat beland van ruimtevaart professionals en liefhebbers in Nederland en omstreken. Dit keer lag er, net
als de vorige keer, een vrij lange tijd tussen de edities.
En net als de vorige keer heeft dit een aantal redenen.
De belangrijkste daarvan is nu dat hoofdredacteur Niek
de Kort is teruggetreden. Uiteindelijk heeft hij moeten
concluderen dat een veelheid van activiteiten te weinig
prioriteit toeliet voor het blad. Namens de NVR en de
redactie danken wij Niek niettemin voor zijn inzet en zijn
aanzet voor een vernieuwing van Ruimtevaart. Het NVR
Bestuur neemt de volledige verantwooordelijkheid voor
het feit dat het niet gelukt is om het aantal nummers uit
te brengen waarop de leden recht hebben en beraadt
zich op maatregelen om de teleurstelling daarover weg
te nemen. De inzet blijft in ieder geval onverminderd

Alessandro Atzei

om 5-6 edities van het blad Ruimtevaart uit te geven en
dat gaat in 2009 weer echt gebeuren, w.o. een themanummer samen met onze zustervereniging de NNV. Wij
vertrouwen daarbij ook op de onverminderde steun en
het vertrouwen van onze leden. President John F. Kennedy zei eens:"We are not doing it because it is easy, but
because it is hard". Hij had het in 1961 natuurlijk over die
onmogelijke landing op de maan waarvan wij volgend
jaar het 40 jarig jubileum zullen vieren. Wij hopen dat
deze woorden ook u zullen inspireren om uw talenten
in te zetten voor de ruimtevaart, en te helpen om deze
een plek in de maatschappij te geven die het verdient.
Wellicht uit zich dat in uw practische ondersteuning van
ons blad en/of van de activiteiten van de NVR. De NVR
timmert wel degelijk aan de weg, bijvoorbeeld met de
premiere van de film 'Orphans of Apollo' in Delft op 17
december a.s. Timmert u mee?
Bestuur NVR en redactie van 'Ruimtevaart'
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ISS Columbus Utilisatie in
Nederland
Zeholy Pronk, NLR

Met de lancering van de Europese Columbus module wordt begonnen met de uitvoering van een
Europees concept voor utilisatie van onderzoeksfaciliteiten aan boord van het Internationale
Ruimtestation ISS. Niet alleen de ontwikkeling van Columbus heeft meer dan 20 jaar geduurd, ook
de ontwikkeling van het utilisatieconcept is ongeveer 20 jaar geleden gestart. In die 20 jaar zijn
verschillende opties uitgeprobeerd en getest, en nu wordt het uiteindelijke resultaat met de lancering van Columbus in gebruik genomen. Dit artikel behandelt in vogelvlucht de ontwikkeling van
het utilisatieconcept en doet een poging het uiteindelijke resultaat te evalueren.
4
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Met de plannen voor de Europese
bijdrage aan het internationale
ruimtestation werd in de jaren ´80
ineens een groot potentieel aan
onderzoeksfaciliteiten
voorzien,
zowel in de Columbus APM (Attached Presurized Module) aan boord
van het toen geplande ruimtestation, als ook in de Free-Flyer en op
het EURECA platform. De drie
platformen zouden verschillende
niveaus van micro-zwaartekracht
geven voor verschillende typen van
micro-g onderzoek. Tot dan toe was
utilisatie – samengevat met gebruikersondersteuning – in Europa op
een ‘case-by-case’ basis uitgevoerd,
onder andere bij de Spacelab missies. Het verwachte grote potentieel
aan faciliteiten vroeg echter om een
meer gestructureerde opzet en organisatie. Daarom werd eind jaren
´80 door ESA een Europese werkgroep opgezet om te onderzoeken
hoe deze gebruikersondersteuning
georganiseerd zou moeten worden.
Het werk van deze Europese werkgroep is de basis geweest voor de
realisatie van het uiteindelijke gedecentraliseerde Columbus Ground
Segment (CGS) dat met de lancering van Columbus operationeel is
geworden.
De ontwikkeling van het utilisatieconcept wordt hieronder historisch
toegelicht. Voor de goede orde is het
belangrijk de begrippen utilisatie
en gebruikersondersteuning toe te
lichten. Utilisatie omvat globaal het
voor het grondsegment beschikbaar
maken van onderzoeksgegevens uit
het ruimtesegment (via faciliteiten
aan boord, communicatie met astronauten, datacommunicatie en
datadistributie), terwijl gebruikersondersteuning veel meer gericht is
op het ondersteunen van de onderzoeker op de grond.
In Nederland is gebruikersondersteuning al vanaf het begin voornamelijk uitgevoerd door SRON als het
om de wetenschappelijke, financiële
en administratieve ondersteuning
gaat. De technische ondersteuning
(faciliteiten aan boord) werd veelal

(en nog steeds) via het NIVR geleverd, omdat daarbij de Nederlandse
industrie een belangrijke rol speelt.

Historisch overzicht

Al sinds 1978 zijn Nederlandse
micro-g experimenten uitgevoerd
en ondersteund door SRON, NIVR
en ESA. In de laatste decennia zijn
door tientallen instituten meer
dan honderd verschillende micro-g
experimenten uitgevoerd op het
gebied van biologie, fysica, materialen, fysiologie, en biochemie.
Hiervoor werd gebruik gemaakt van
diverse vluchtsystemen, waaronder
sondeerraketten, Spacelab missies
(waaronder D1, D2 en IML-2), het
ISS (met onder andere de Delta missie) en satellieten zoals EURECA,
FOTON, Sloshsat). Daarnaast werd
grondonderzoek gedaan, waarbij
tegenwoordig ook steeds meer
gebruik gemaakt wordt van de
huidige uitbreidingen van grondfaciliteiten en testsystemen, zoals
centrifuges en Random Positioning
Machines (o.a. ontwikkeld door
Dutch Space).
Zoals hierboven vermeld, moest
voor de nieuwe mogelijkheden van
het internationale ruimtestation een
User Support Organisation (USO)
opgebouwd worden. In de periode
1989 – 1992 werd door een werkgroep die regelmatig bijeenkwam
bij DLR in Keulen, een definitiestudie
uitgevoerd. De werkgroep bestond
uit afgevaardigden uit Duitsland,
Frankrijk, Italië, Zweden, Denemarken, Noorwegen, België, Spanje, en
Nederland. Nederland was hier zeer
nauw bij betrokken, omdat door
het NIVR (met name door Daan de
Hoop) dit voorbereidende werk van
groot belang werd geacht voor de
Nederlandse onderzoeksgemeenschap. Nederland werd namens het
NIVR vertegenwoordigd door het
NLR.
Deze Europese studie leverde in
1992 een concept op, dat was gebaseerd op een gedecentraliseerde
organisatie van nationale gebruikersondersteuning. Dat wilde zeg-

Een blik op de binnenkant van Columbus tijdens de voorbereiding voor de vlucht. Van rechts naar
links: European Drawer Rack, European Physiology Module, Biolab and Fluid Science Lab. De rekken zullen na de lancering nog van plek verwisselen. [bron: ESA - S. Corvaja]
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Negen Europese USOCs verbonden met Columbus via COL-CC [bron: ESA]

gen dat ieder participerend land
zelf een centrum voor gebruikersondersteuning zou moeten opzetten, gecoördineerd door ESA. Het
Columbus Control Centrum (COLCC), ondergebracht in het German
Space Operations Centrum in
Oberpfaffenhofen, werd toen al als
centrum van alle operaties aangewezen. De verschillende nationale
centra zouden USOC’s worden genoemd, kort voor User Support &
Operations Centres. In het concept
wordt onderscheid gemaakt tussen
vijf ondersteuningsfuncties voor de
nationale USOC’s: promotie van
micro-g onderzoek, administratieve ondersteuning, wetenschappelijke ondersteuning, technische
ondersteuning, en operationele
ondersteuning.
Door ESA zelf werd onderzoek
opgezet dat op het vluchtsegment
gericht was, met de astronaut als
middelpunt omdat diens rol bij het
uitvoeren van de experimenten aan
boord van het ruimtestation groot
werd geacht. Heel bekend is het
6

langlopende onderzoek naar het
Crew Work Station, waaraan verschillende Nederlandse bedrijven
bijdragen hebben geleverd. André
Kuipers startte destijds met zijn
astronautenopleiding in het Crew
Work Station Testbed, waarin regelmatig missie-simulaties werden
georganiseerd om concepten uit te
testen.
In het concept werden de begrippen
Class 1 en Class 2 Payloads ingevoerd. Deze klassen van faciliteiten
zijn belangrijk voor het vereiste niveau van ondersteuning vanuit een
nationale User Support Organisatie
(USO). Class 1 payloads hebben een
directe interactie met de (Columbus)
module (bijvoorbeeld de payload
rekken), terwijl Class 2 Payloads een
indirecte interactie hebben via een
Class 1 Payload (bijvoorbeeld experiment modules).

User Support in Nederland

Het USO concept werd voor het
eerst openbaar gemaakt tijdens
de COSPAR bijeenkomst van 1990
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in Den Haag. De Nederlandse industrie en instituten hebben toen
gezamenlijk een stand opgezet
waarin de diverse mogelijkheden
van gebruikersondersteuning in Nederland werden tentoongesteld. Op
deze manier profileerde Nederland
zich duidelijk als aanhanger van het
USO concept. Vanaf dat moment
werd de noodzaak ingezien om
vanuit een nationale organisatie of
platform het onderzoek op te zetten voor gebruikersondersteuning.
In die periode is ook het Dutch Utilisation Centre ontstaan als een van
de Europese nationale centra voor
gebruikersonderzoek. Dit centrum
had nog geen locatie maar werd
wel als officiële vertegenwoordiger
van Nederland beschouwd. Namens het NIVR bleef het NLR deze
rol spelen.
Op nationaal niveau werd door het
NIVR in de periode 1991-1993 een
DUC pilot project opgezet, waarin
een samenhangend pakket van
technische hulpmiddelen werd
ontwikkeld. Hierbij werd gebruik
gemaakt van de specifieke expertise
van het DUC consortium, dat toen
bestond uit BSO, Comprimo, ICT,
NLR en BSO/CAT. Een aantal van de
deelprojecten waren gebaseerd op
eerdere studies gedaan in het kader
van het ESA project voor het Crew
Work Station Testbed. Het DUC pilot project kreeg een vervolg in het
DAMS project (DUC in Columbus
APM Mission Simulation) dat uitgevoerd werd voor ESA en aansloot bij
het onderzoek naar hulpmiddelen
voor astronauten aan boord van
Columbus.
In het DAMS project werden twee
potentiële
vluchtexperimenten
– één van het Hubrecht laboratorium met paddeneieren en één
van de Universiteit Maastricht met
Vitamine K – gecombineerd met
een concept voor operationele
gebruikersondersteuning. Hierbij
werd de interactie tussen de crew
en de Principal Investigator geoptimaliseerd, gebruikmakende
van hulpmiddelen als simulatoren,
een Columbus rek met breadboard
payloads (waaronder een High Performance Caplillary Electrophorese
faciliteit), een inspectie camera, en

Dutch Investigator Support Team in Erasmus USOC [bron: NLR, Z. Pronk]

een Glovebox model van Bradford
Engineering. Het toen gemaakte
rek is nog steeds te vinden in de
Columbus module in de “high bay
area” van het Erasmus gebouw bij
ESTEC.
Een werkelijke implementatie van
het USO concept werd gerealiseerd
tijdens de IML-2 missie in 1994.
Volgens de gedecentraliseerde opzet van experimentondersteuning
werden vanuit verschillende centra
in Europa de Europese experimenten aan boord van de Spacelab
missie IML-2 (International Microgravity Laboratory) ondersteund.
Een experiment in de Critical Point
Facility (CPF) van het Van der Waals
laboratorium werd vanuit DUC (te
NLR Amsterdam) operationeel ondersteund, waarbij DUC via ESOC
gekoppeld was aan het Payload
Operations Centre (POC) bij het
Marshall Space Flight Center in
Huntsville.

Overgangstijd

Door de duidelijke scheiding van
administratief-wetenschappelijke
ondersteuning (via SRON door
het ministerie van OC&W) en van
technisch-operationele ondersteuning (via NIVR vanuit Economische
Zaken), werd in de begintijd gezocht naar een mogelijkheid deze
ondersteuningen samen te brengen
in de “Dutch USO” (DUSO). Gesprekken hierover werden in 1992
gestart maar leidden niet tot resultaat, onder andere door het nog
prille USOC concept, het uitstel van
de realisatie van het ruimtestation
(periode 1993) en de daardoor te
verwachten beperkte mogelijkheden voor experimenten, en door
de wat onevenwichtige budgetten
voor de bovengenoemde typen van
ondersteuning.
Ook een rapport over de verwachtingen voor micro-g onderzoek,
opgezet in opdracht van SRON,

bracht in 1995 geen goed nieuws
voor het DUC consortium en het
onderzoek naar technische hulpmiddelen voor micro-g onderzoek
werd zoals voorheen op een gedifferentieerde schaal voortgezet.
De projecten werden zoals eerder
weer per faciliteit georganiseerd,
zoals Gloveboxen (Bradford Engineering), Experimentfaciliteiten
(Dutch Space, CCM), Advanced
Crew Terminal (Atos Origin, NLR),
etc.
In die tijd werd door Jack van Loon
vanuit de Vrije Universiteit te Amsterdam wel een nieuw centrum
voor gebruikersondersteuning in
Nederland opgezet: het Dutch Experiment Support Center (DESC).
Dit centrum richt zich sterk op de
wetenschappelijke ondersteuning
van experimenten, maar begeleidt
experimenten ook technisch en
operationeel, afhankelijk van de
omstandigheden.
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Verdeling van verantwoordelijkheid voor operaties van experimenten/faciliteiten in Columbus [bron: ESA]

Utilisatie van ISS/Columbus

Ten gevolge van een Memorandum
of Understanding tussen NASA,
ESA, RSA, NASDA en CSA voor de
multilaterale ontwikkeling van het
International Space Station, werd
in 1994 de Nederlandse bijdrage
aan het ruimtestation aangepast
(denk aan de Europese Robot Arm,
de Micro-g Science Glovebox en
de Advanced Crew Terminal). Wat
later, in 1998, bleken de mogelijkheden voor grootschalig onderzoek
op het ISS weer binnen bereik te
liggen. In dat jaar werd de Europese Utilisation & Payload Operations Working Group (UPOWG)
ingesteld door ESA. De UPOWG
had de taak om het operationele
grondsegment voor Columbus te
definiëren en te ontwerpen op basis van bestaande concepten. De
lancering van de eerste modules
van het ISS in 1998, betekende een
belangrijke ondersteuning om door
te gaan met de invoering van het
utilisatieconcept.

Erasmus USOC

Omdat de Nederlandse DUC organisatie niet stil was blijven zitten
en ook de Belgische USOC grote
plannen had, zag men samen met
ESTEC de mogelijkheid om in
Noordwijk een USOC op te bouwen
ondersteund vanuit Nederland en
België. Op deze manier zou in ver8

gelijking met Duitsland, Frankrijk
en Italië, een grote USOC gebouwd
kunnen worden voor ondersteuning van een grote faciliteit. De
Nederlands-Belgische USOC zou
in het Erasmus User centrum bij
ESTEC komen en werd de Erasmus
USOC genoemd.
Europa had plannen om vijf grote
rekken in Columbus te plaatsen:
het Fluid Science Lab (FSL), het
Biolab, de European Physiology
Module (EPM), het Material Science Lab (MSL) en de European
Drawer Rack (EDR). Hiervan kwam
de EDR het meest in aanmerking
om door de Erasmus USOC ondersteund te worden. Rond 2000
werd de verantwoordelijkheid voor
ondersteuning van EDR operaties
ook daadwerkelijk toegekend aan
de Erasmus USOC en later in 2004
kreeg de Erasmus USOC ook de
verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van de operaties met
de externe European Technology
Exposure Facility (EuTEF). De specifieke taken met betrekking tot
het opereren van deze faciliteiten
worden in een ander artikel in dit
blad uitgelegd.
De infrastructuur van de Erasmus
USOC werd gerealiseerd vlak voor
de lancering van de DELTA missie in april 2004. De DELTA missie
werd, net als de andere Europese
missies met de Soyuz taxi-vluchten
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ondersteund vanuit een gedeeltelijk geïmplementeerd USOC
concept. De Col-CC functie was nog
niet ingevuld en daardoor was het
Operations Control Centrum (OCC)
nog niet operationeel in Oberpfaffenhofen, maar in het Erasmus User
Center. Tijdens de DELTA missie
werden zo’n vijftien, voornamelijk
Nederlandse experimenten door
André Kuipers uitgevoerd en vanuit
de Erasmus USOC operationeel
ondersteund door twee Dutch Investigator Support Teams (DIST)
voor levenswetenschappelijke en
fysische experimenten.

DUC Stuurgroep

Ook organisatorisch veranderde er
in 1998 het een en ander in Nederland. De wens om de verschillende
typen van gebruikersonderzoek
samen te brengen, kreeg gevolg in
de vorm van de DUC Stuurgroep.
Onder deze noemer komen diverse
instituten en bedrijven regelmatig
samen om hun ervaringen met
betrekking tot gebruikersondersteuning te delen. Op dit moment
komen nog steeds SRON, NIVR,
DESC, Dutch Space en NLR ongeveer twee à drie maal per jaar
bijeen.
Met de opzet van een roadmap
voor Micro-g onderzoek in 2005 is
ook het Micro-g Platform opgezet.
De bedoeling is eens per jaar met

De Europese USOC’s
De verdeling van de verantwoordelijkheden over de Europese USOC’s met het type onderzoek en de faciliteit die
ze ondersteunen:
• Duitsland, MUSC (DLR, Keulen): biologie met Biolab (samen met BIOTESC), en materiaalonderzoek
• Frankrijk, CADMOS (Toulouse): fysiologie met EPM (samen met DAMEC), en materiaalonderzoek
• Italië, MARS (Napels): vloeistof fysica met FSL (samen met E-USOC)
• Nederland/België, Erasmus USOC (Noordwijk): algemeen/technisch met EDR en EuTEF (samen met B.USOC
en MUSC)
• België, B.USOC (Brussel): specifiek onderzoek met SOLAR (onderzoek naar de zon), en de PCDF (Protein
Diagnostic Crystalisation Facility) in EDR.
• Zwitserland, BIOTESC (Zurich): biologie
• Denemarken, DAMEC (Kopenhagen): fysiologie
• Noorwegen: NUSOC (Trondheim) met een aparte experiment faciliteit voor plantenonderzoek
• Spanje, E-USOC (IDR, Madrid): vloeistof fysica

Experiment Support Centres (ESM)
voor die centra die verantwoordelijk
zijn voor operaties met een experimentfaciliteit zonder zelf wetenschap te bedrijven.

Resultaat en toekomst

Dutch Utilisation Centre [bron: DUC]

Dutch Experiment Support Center [bron:
DESC]

een breed scala aan lezingen de betrokkenen in het veld van micro-g
onderzoek wederzijds te informeren.
Met de opbouw van de Erasmus
USOC werd de implementatie van
DUC als Nederlandse USOC naar
de achtergrond geschoven. Voor
het Columbus grondsegment werd
naast het Erasmus USOC nog wel
gedacht aan een nationale Nederlandse USOC – het DUC, voorlopig
gelokaliseerd bij het NLR – maar
met de uiteindelijke implementatie
van de systemen in 2005 werd ook
NLR-DUC uit de grondinfrastructuur geschrapt.
Omdat DUC sterk gekoppeld was
aan operationele ondersteuning
werd een aantal jaren geleden door
de DUC stuurgroep de NL-USOC
geïntroduceerd als toekomstige
nationale USOC. Deze USOC zou
geïmplementeerd kunnen worden
zodra daar een noodzaak toe is in
de vorm van een geïntegreerde
ondersteuning voor specifiek Nederlandse experimenten.

De uitvoering van het USOC
concept

Het USOC concept wordt gebruikt
voor het verkrijgen van een gestructureerde opbouw en inrichting
van de Europese USOC’s, en voor
een duidelijke organisatiestructuur met verantwoordelijkheden
voor de USOC’s ten aanzien van de
voorbereiding en het uitvoeren van
grondoperaties ter ondersteuning
van payload operaties aan boord
van ISS/Columbus. USOC’s kunnen
verschillende rollen spelen met
betrekking tot de Columbus faciliteiten afhankelijk van hun rol in de
operaties. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen:
• Facility Responsible Centre (FRC);
die centra die verantwoordelijk zijn
voor operaties op rekniveau (FSL,
Biolab, MSL, EPM, EDR) en voor externe faciliteiten (EuTEF, SOLAR).
• Facility Support Centre (FSC); die
centra die verantwoordelijk zijn voor
operaties op subsysteem niveau
binnen het rek (bijvoorbeeld een experiment faciliteit binnen een rek).
• User Home base (UHB); die
centra die slechts één experiment
bedienen, zowel monitoren als ook
besturen via commando’s.
Ook wordt wel gesproken over

Met de implementatie van de verschillende Europese USOC’s, wordt
het oorspronkelijke idee van utilisatie en gebruikersondersteuning
goed benaderd. Met de mogelijkheid voor de onderzoeker om via
zijn UHB interactief met zijn experiment bezig te zijn, is een belangrijke
voorwaarde van het oorspronkelijke
concept ingevoerd. Het is nog niet
zo dat een ruimtestation gezien kan
worden als een extra laboratoriumfaciliteit, maar met de implementatie en organisatie van het huidige
concept wordt dat wel steeds meer
benaderd.
Het utilisatieconcept is sterk toegespitst op het gebruik van Columbus.
Maar het ISS en Columbus hebben niet het eeuwige leven. Zoals
bekend is de volgende stap in de
richting van planeetexploratie en
ook daar wordt zeer waarschijnlijk
onderzoek gedaan waarvan de
resultaten verstuurd worden naar
diverse onderzoekcentra verspreid
over Europa. Zeer binnenkort zal een
Europees onderzoek starten naar
de mogelijkheden om een dergelijk
type utilisatie te ondersteunen. Ook
nationaal zullen in 2008 onderzoeken worden gedaan naar hulpmiddelen om op grote afstand (zoals
voor Mars) onderzoeksresultaten te
verkrijgen en te distribueren.
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Phoenix op Mars
Michel van Pelt

Na een lange reis, en nog veel langere ontwikkelingsgeschiedenis, kwam in mei dit jaar dan eindelijk een NASA poollander neer
op Mars. Hoofddoel van de “Phoenix” missie is het onderzoeken
van de bodem van het noordpoolgebied, en dan vooral of er waterijs in zit. Dat water is inmiddels onomstotelijk aangetoond, en
de lander heeft ons daarnaast nog veel meer interessants over
Mars geleerd.

10
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De landing

De afdaling van de marslander op
26 mei liep geheel volgens plan, zodat om 01.38 uur Nederlandse tijd
Phoenix zacht en heelhuids in het
noordpoolgebied van de rode planeet neer kwam. Vanwege de lange
afstand die de radiosignalen van
de sonde moesten afleggen, kwam
de bevestiging van de landing pas
15 minuten later bij het vluchtleidingscentrum binnen. Het succes
kwam na een negen maanden durende vlucht, waarbij de sonde een
afstand van 680 miljoen kilometer
aflegde.
Vlak voordat Phoenix met twintigduizend kilometer per uur de
marsatmosfeer in dook, werd de
zogenaamde Cruise Stage afgeworpen. Deze module zorgde
tijdens de reis voor de benodigde
zonne-energie, de standcontrole
en de communicatie met de Aarde.
Vervolgens werd gebruik gemaakt
van een hitteschild om voor de eerste vertraging in de marsatmosfeer
te zorgen. Op 13 km hoogte werd
een parachute geopend die de
snelheid terugbracht tot 217 kilometer per uur, waarna de lander
zich losmaakte van de parachute
en verder afremde door middel van
gepulseerde stuwkracht uit een
twaalftal raketmotoren. Daardoor
raakten de drie landingsbenen van
Phoenix met slechts acht kilometer
per uur het oppervlak. 15 minuten
na de landing werden de twee
zonnepanelen als een waaier
uitgeklapt. De lander meet 5,5
bij 1,5 meter en heeft 55 kg aan
wetenschappelijke instrumenten
aan boord.
De hoge-resolutiecamera van de
Mars Reconnaissance Orbiter,
de grote NASA satelliet die rond
Mars draait, heeft Phoenix tijdens
de afdaling onder de parachute weten te fotograferen. De kijkrichting
voor de camera was van tevoren
nauwkeurig gepland op basis van de
laatste vluchtgegevens van Phoenix,
maar het instrument heeft maar een
klein beeldveld dus er was wel wat
Het gebied waarin Phoenix is neergekomen
is erg vlak en leeg. [NASA]

De afdaling per parachute van Phoenix werd vanuit de ruimte door de Mars Reconnaissance Orbiter gefotografeerd. Linksonder een uitvergroting waarop Phoenix en de parachute duidelijk
te zien zijn. [NASA]

geluk bij nodig. De marslander en de
parachute bleken op de opnamen
echter duidelijk te zien. De Mars Reconnaissance Orbiter zorgt ook voor
de radioverbinding tussen Phoenix
en de aarde, aangezien de zender
en ontvanger op de lander zelf niet
erg krachtig zijn. De Europese satelliet Mars Express, die ook rond Mars
draait, registreerde tijdens de succesvolle afdaling radiosignalen van
de lander.

Het bleek dat de bodem in het
gebied waar de marslander is
neergekomen lijkt op die van
de droge, hoge gebieden in
Antarctica.
Lege vlakte

Op de eerste foto’s die Phoenix
na de landing stuurde was te zien
dat het noordpoolgebied van Mars
buitengewoon vlak is, en dat er veel
minder rotsblokken liggen dan op
de landingsplaatsen van eerdere
marslanders. Bijzonder zijn wel de
hoekige breuken in het oppervlak,
zogenaamde “polygonen”, die erop
duiden dat er zich ijs in de bodem

bevindt dat regelmatig aan spanningen blootstaat. Met behulp van
door een stereocamera genomen
foto’s heeft Phoenix een compleet
panoramabeeld van het landingsgebied gemaakt. Zoals gebruikelijk
bij NASA marslandingen hebben
de wetenschappers die de foto’s
bestuderen opvallende delen van
het gebied namen gegeven die eenvoudig te onthouden zijn. Zo is er
een steen met de naam "Headless"
(“zonder hoofd”), en een greppel
die "Sleepy Hollow" wordt genoemd (“Slaperige Holte”; naar
het griezelige dorpje in de film
met dezelfde naam).

Water!

Na het in kaart brengen van het
landingsgebied begon het belangrijkste werk van Phoenix: het
chemisch onderzoek aan de grond
op de landingsplaats. Daarvoor
moest met behulp van een schepje
aan het uiteinde van een robotarm,
uitgerust met schouder-, elleboogen polsgewrichten, grond worden
opgegraven en in een intern laboratorium worden gedeponeerd. Dat
laboratorium bevat aparte ruimtes
voor onderzoek aan acht verschillende bodemmonsters.
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Een referentiekaart van het landingsgebied, met daarop allerlei grappige namen die gemakkelijk te onthouden zijn. [NASA]

Eerst werden als test van de arm De marslander heeft verder met
echter wat proefsleuven gegraven. zijn atoommicroscoop drie-dimenHet langzaam verdampende, witte sionale afbeeldingen gemaakt van
materiaal dat in zo’n sleuf te zien een korreltje marsstof. Onderzoek
was gaf veel hoop dat er inderdaad aan de eigenschappen van dit stof
waterijs op Mars te vinden is. On- is erg interessant, omdat het overal
omstotelijk bewijs liet echter op op de rode planeet voorkomt; de
zich wachten totdat marsgrond atmosfeer bevat zoveel stof dat de
succesvol in het laboratorium kon marshemel een roze tint heeft. Tijworden geschept.
dens de beruchte stofstormen kan
Inmiddels heeft Phoenix dus aanDe lander meet 5,5 bij 1,5
getoond dat er inderdaad waterijs
in de bodem van de marsnoordmeter en heeft 55 kg aan
pool zit. Ook werd ontdekt dat de
grond er sterk “basisch” (het te- wetenschappelijke instrumenten
genovergestelde van “zuur”) is, en
aan boord.
vele voor leven belangrijke stoffen
zoals magnesium-, natrium- en
kaliumzouten bevat. Daarmee is het zelfs het gehele marsoppervlak
nog zeker geen leven op Mars aan- onzichtbaar maken.
getoond, maar wel dat een aantal Ook het Canadese lidar-instrument
basis-ingrediënten ervoor in het lan- van Phoenix heeft veel nieuwe wedingsgebied aanwezig zijn. Het bleek tenschappelijke gegevens geleverd.
dat de bodem in het gebied waar de Een lidar is een soort radar die werkt
marslander is neergekomen lijkt op met laserlicht in plaats van radiodie van de droge, hoge gebieden in golven. Door een smalle lichtstraal
Antarctica. Phoenix heeft daarnaast recht omhoog te sturen en de reook aanwijzingen gevonden dat de flectie op stofdeeltjes te meten, kan
marsbodem zogeheten perchloraat- het instrument onderzoek doen aan
zouten bevat. Perchloraat is een ion wolkenlagen, stof en mist in de zeer
dat bestaat uit één atoom chloor dunne dampkring van de planeet.
en vier atomen zuurstof, en komt
op onze planeet van nature voor. Uit de as herrezen
Perchloraten spelen een kleine rol in Het is voor het eerst sinds 1976,
de levenscyclus van sommige micro- toen de twee Amerikaanse Viking
organismen en planten. Het bestaan landers op Mars neerkwamen, dat
ervan in de marsbodem tezamen met succes een zachte landing is
met waterijs maakt micro-leven op uitgevoerd op de rode planeet.
Sinds de Vikings zijn landers neerMars dus misschien ook mogelijk.
12
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gekomen met behulp van airbags;
Mars Pathfinder in 1997 en de twee
robotwagentjes Spirit en Opportunity begin 2004. Phoenix heeft
echter zeer delicate instrumenten
aan boord die zo min mogelijk aan
schokken moeten worden blootgesteld. Een gecontroleerde, zachte
landing is veel moeilijker dan één
met airbags, maar is meer geschikt
voor zware, delicate landers. Ook
toekomstige bemande landers
zullen gebruik moeten maken
van remraketten.
De Phoenix lander is gebaseerd
op het ontwerp van de Mars Polar
Lander, die in 1999 tijdens de afdaling verdween en waarschijnlijk
is neergestort. Het lijkt erop dat fouten in het ontwerp en onvoldoende
tests voor de lancering daarvan
de oorzaak waren. Phoenix bevat
ook onderdelen van de 2001 Mars
Surveyor lander, die op het ontwerp
van de Mars Polar Lander was gebaseerd en daarom uit voorzorg niet
werd gelanceerd. In plaats daarvan
reorganiseerde NASA het marslander programma en ontwikkelde een
verbeterde lander. Deze werd Phoenix gedoopt, naar de mythologische
vogel die na verbranding uit zijn
eigen as herrees. Het project wordt
voor NASA geleid door de Universiteit van Arizona, terwijl NASA's
Jet Propulsion Laboratory (JPL) de
missie heeft gepland, en Lockheed
Martin Space Systems de sonde
heeft gebouwd. Daarnaast zijn er

De robot graafarm van Phoenix. [NASA]

Uitzicht op de noordpool van Mars, zoals gezien door de camera van
Phoenix. [NASA]

ook vele buitenlandse instituten die
meewerken aan het project. De reis
van Phoenix begon vorig jaar op 4
augustus, met de lancering op een
Delta II raket vanaf Cape Canaveral.

Naderend einde

Phoenix is ontworpen om na de landing minimaal drie maanden mee
te gaan. Op het moment van schrijven, mid-september, is Phoenix
echter nog steeds actief. De zomer
op Mars is echter aan het aflopen,
en de hoeveelheid zonlicht is aan
het teruglopen. In mei werd per
marsdag door de zonnepanelen ongeveer 3500 Watt-uur aan energie
opgewekt, maar momenteel is dat
al 1000 Watt-uur minder. Verwacht
wordt dat Phoenix de komende
winter op Mars (zoals gepland) niet
zal overleven vanwege een gebrek
aan energie. In de tussentijd wordt
nog naarstig gegraven en onderzocht, zolang de robotarm en de
instrumenten nog werken.

Wit waterijs in een geul die de robotarm van Phoenix heeft gegraven. De tweede foto is vier
Marsdagen (Sols) na de eerste genomen, en te zien is dat er in die tijd wat ijs is verdampt.
[NASA]
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Private toegang tot de
ruimte
Berry Sanders en Arno Wielders
Van 23 tot 28 mei 2008 werd in Arcachon nabij Bordeaux de eerste conferentie gehouden over
“Private Access to Space”, ook wel ruimtetoerisme genaamd. Meer dan honderd mensen uit
diverse takken van de ruimtevaart kwamen bij elkaar om ideeën hierover uit te wisselen en om
hun bevindingen aan elkaar te presenteren. Het mooie van deze conferentie was de variatie in
achtergronden, er waren medici, rechtsgeleerden, techneuten maar ook operators van voertuigen,
vluchthavenmanagers en vertegenwoordigers van de toeristensector, kortom een zeer gemeleerd
gezelschap. Bijzonder was ook de sfeer: iedereen had het gevoel bij iets bijzonders betrokken te
zijn.
Artistieke impressie van Virgin Galactic's SpaceShipTwo onder het moedervliegtuig. [Virgin
Galactic]

14
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Achtergrond

Ruimtevaarttoerisme is een nieuwe
zakelijke ruimtevaartactiviteit die
flinke investeringen aantrekt. Gezien het vernieuwende karakter zijn
er ook tal van problemen die nog
opgelost moeten worden, waardoor
deze activiteiten nogal pionierend
van aard zijn. Desondanks zijn er
verschillende bedrijven die op deze
markt actief zijn.
De X-prize, gewonnen door het
team van Burt Rutan, heeft aangetoond dat het technisch mogelijk
is een sub-orbitaal ruimtetoerisme
voertuig te ontwikkelen. Richard
Branson heeft, voor zijn bedrijf Virgin Galactic inmiddels 5 verbeterde
toestellen (met 6 ipv 2 passagiers)
besteld bij Scaled Composites,
het bedrijf van Burt Rutan. Men
verwacht in 2009 operationele
diensten te gaan verrichten en er
zijn inmiddels 250 kaartjes verkocht
à 200.000 dollar. Daarnaast zijn er
ook nog een vijftal andere bedrijven
serieus aan de ontwikkeling van een
suborbitaal voertuig. Hieronder zijn
onder andere XCor, Rocketplane,
Blue origin, Space adventures en
EADS.
Vanwege al deze activiteiten heeft
het AAAF, zeg maar de Franse
evenknie van het NVR besloten
een eerste conferentie over dit onderwerp te organiseren waarbij zij

breed heeft ingestoken, dus naast
de technische aspecten ook de legale, infrastructurele en medische
aspecten meegenomen.

Indrukken

Het evenement werd goed bezocht en het publiek was over het
algemeen erg enthousiast over de
mogelijkheden. Er bleek al veel
te gebeuren op dit terrein. En een
aantal activiteiten waren behoorlijk
grootschalig en werden blijkbaar
ondersteund door aanzienlijke
fondsen. Een treffend voorbeeld
hiervan waren de activiteiten van
EADS: het team dat eraan werkt is
schijnbaar zo groot dat de projectleider de individuele teamleden niet
allemaal kent.
Wel bleek dat de verschillende
kleine voertuigontwikkelaars nog
volop op zoek waren naar fondsen
en nieuwe toepassingen voor hun
voertuigen. Er is op dit moment dus
veel vraag naar fondsen en weinig
geld om concrete ontwikkelingen te
stimuleren. Verschillende partijen
waren actief op zoek naar partners,
maar er waren geen financiers
aanwezig en voor trans-atlantische
samenwerking werd ook ITAR als
een groot probleem gezien.
De behoefte aan financiering kwam
bijvoorbeeld tot uiting in de zoektocht van de voertuigbouwers naar

nieuwe toepassingen, zo wordt er
gedacht over sub-orbitale observatie vluchten met radar en andere
sensoren of het testen van satelliethardware gedurende zo’n ballistische vlucht. Het voordeel is dat de
hardware weer terug komt en dat
er zelfs een test specialist mee kan
reizen om de hardware gedurende
de ballistische vlucht in de gaten
te houden of zelfs te reperaren. Als
de hardware zich bewezen heeft
kan het daarna op een dure satelliet
vliegen. Ook werd er al nagedacht
om de voertuigen te gebruiken om
binnen korte tijd grote afstanden
over de aarde te kunnen afleggen.
Zo zou men in minder dan een uur
van Europa naar Australië kunnen
reizen.
Nederland was goed vertegenwoordigd op de conferentie in Arcachon: er waren vertegenwoordigers
van het Instituut voor Lucht-en
Ruimterecht uit Leiden, het bedrijf
Space Horizon en TNO Defensie en
Veiligheid. Deze organisaties presenteerden ook allen papers over
de juridische aspecten (Leiden),
technologische aspecten (TNO) en
plannen voor een nieuwe spaceport
in Curacao (Space Horizon).

Technische aspecten

Op de conferentie waren een aantal
ontwikkelaars van voertuigen aan-

Artistieke impressie van het Lynx raketvliegtuig ontwerp van XCOR. [XCOR]
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wezig. Al deze voertuigen moeten
een of meerdere passagiers naar 10
km hoogte brengen en daarna weer
terug. Xcor uit de Verenigde Staten,
een van oorsprong raketmotoren
fabrikant, is bezig met een voertuig dat met een passagier naar de
ruimte kan vliegen. Hiervoor is men
hard op zoek naar fondsen.
EADS, de Europese Lucht- en
Ruimtevaartgigant, is bezig met
een voertuig ter grootte van een
businessjet. Men wil de toestellen
niet zelf gaan exploiteren, zoals de
meeste anderen, maar gaan verkopen aan operators, de zogenaamde
spacelines.
Rocketplane wilde eerst een Learjet
zakenvliegtuig aanpassen tot een
suborbital voertuig, maar is nu bezig
met een nieuw en eigen ontwerp.
Hiervoor zijn ze hard naar fondsen
aan het zoeken.

Medische en juridische aspecten

Naast de technische kant was er
veel aandacht voor de medische en
juridische kant van ruimtetoerisme,
die minstens zo belangrijk zijn als de
technische kant. Voordat mensen
met een voertuig van of Virgin Galactic of XCOR gelanceerd kunnen
worden, moeten zij een training
ondergaan van 2 tot 4 dagen. Natuurlijk is een dergelijke training ook

een ervaring voor de toekomstige
ruimtetoeristen, maar er zit zeker
ook een serieuze kant aan. Tijdens
de eerste trainingen wordt gekeken
of de mensen in staat zijn om gedurende korte tijd 4 G te hebben, dit
wordt gedaan met behulp van een
centrifuge. Ongeveer 98% van de
mensen die de eerste traning hebben ondergaan zijn goedgekeurd
om te vliegen. Tijdens een tweede
ronde van trainingen vlak voor hun
vlucht worden mensen getraind in
hoe de vlucht zal gaan, zullen ze
leren wat te doen in geval van nood
en krijgen ze les in allerlei aspecten
gerelateerd aan de reis die ze gaan
maken. Voor de verschillende voertuigen die op dit moment in ontwikkeling zijn zal de maximaal g krachten verschillen en zal de hoeveelheid
vrijheid tijdens gewichtsloosheid
verschillen. Virgin Galactic laat de
mensen los zweven in de cabine,
terwijl rocketplane werkt met een
riem systeem die de mensen via een
kabel laat zweven en vlak voor het
einde van gewichtsloosheid worden
zij automatisch terug in hun stoel
getrokken. Al dit soort aspecten
zijn niet alleen vanwege medische
aspecten van belang maar ook vanwege juridische aspecten.
Tijdens de conferentie werd ook
gesproken over juridische en legale
aspecten. In de VS heeft de FAA (de

Artistieke impressie van het raketvliegtuig ontwerp van EADS. [EADS]
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Amerikaanse rijksluchtvaartdienst)
al een compleet systeem klaar om
de licentie af te geven om suborbitale vluchten te doen. In Europa
zijn we nog niet zo ver, al hoewel
er in Nederland vanwege de ontwikkeling van een ruimtehaven
op Curacao ook over nagedacht
wordt.
Het is ook van belang om de verzekeringsmaatschappijen te betrekken omdat er een aantal nieuwe
verzekeringen beacht moeten worden met niet al te hoge premies. De
verzekeringsmaatschappijen zijn
gezien de gesprekken op de conferentie nog niet helemaal klaar om
de eerste vluchten te verzekeren,
maar alom werd men verzekerd dat
wanneer het tijdstip van de echte
vluchten dichterbij komt dat zij dan
een specifieke verzekering kunnen
aanbieden.
Het is van belang dat Europese
overheden inzien dat deze industrie snel volwassen wordt en dat
daar wetten en regelingen bij horen die deze nieuwe industrietak
in goede banen kan leiden zonder
deze tegen te werken. Er ligt een
belangrijke taak bij Caribbean Spaceport en de overheid om licenties
voor vluchten van Nederlands
grondgebied mogelijk te maken op
een veilige en verantwoordelijke
manier.

Spaceports

Interessant is ook het aantal partijen die bezig zijn met spaceports:
aangepaste vliegvelden vanwaar de
voertuigen moeten vetrekken.
Zo heeft Kiruna al een deal gesloten
met Virgin Galactic, wordt er druk
gebouwd aan een Spaceport in
New Mexico en zijn er plannen voor
Spaceports in Spanje en op Curacao. Het laatste initiatief is van het
Nederlandse bedrijf Space Horizon.
Recentelijk heeft het nieuwe opgezette bedrijf Caribbean Spaceport
dit initiatief opgepakt en is overleg
geweest met belangrijke partijen in
Curacao en Nederland. Ook is er het
afgelopen jaar onderzoek gedaan
aan de benodigde wetten en regels,
maar ook een haalbaarheidsstudie
naar de ruimtehaven in het caribisch gebied. Het voordeel van een
ruimtehaven in het caribisch gebied
is dat er al een toerische infrastructuur aanwezig is waar niet alleen de

ruimtetoeristen en hun familie gebruik van kunnen maken, maar ook
gewone toeristen die een lancering
willen bekijken en de bijbehorende
space expo bezoeken. Tevens is
er overleg met Virgin Galactic en
XCOR over de mogelijkheid om hun
voertuigen van de caribbean spaceport te lanceren. De verwachting
is dat de ruimtehaven op curacao
in 2011/2012 operationeel kan zijn,
wanneer er fondsen beschikbaar
komen binnen een redelijke tijd.

Conclusies

Het is duidelijk dat Ruimtevaarttoerisme een serieuze business
is die volop in ontwikkeling is en
waar substanciële fondsen voor
beschikbaar zijn. Het is dan ook niet
de vraag of ruimtevaarttoersime
komt, maar wanneer. Het zal wel
nog enige tijd duren voordat deze
markt echt volledig ontwikkeld is.
Dan zal ook blijken welke spelers er

echt in slagen een deel van de markt
te veroveren en welke niet.
Ruimtevaarttoerisme heeft vele
kanten. De medische, infrastructurele en juridische kanten zijn minstens zo belangrijk als de technische
kant. Zo was er weinig aandacht
voor nieuwe technologiën: men probeert met bestaande technologie
zo snel mogelijk een betrouuwbaar
voertuig te ontwikkelen.
Nederland heeft ook haar eerste
stappen op het gebied van ruimtevaarttoerisme gezet en deze markt
kan mogelijk een interessante aanvulling worden op bestaande institutionele programma’s. Daarnaast
kan het geheel nieuwe activiteiten
creeëren zoals Spaceports, kaartverkoop, training voor astronauten
en ballistische aardobservatie. Het
is daarom belangrijk dat Nederland
zich nu op dit gebied oriënteert en
positioneert om haar plaats voor de
toekomst zeker te stellen.

Het vluchtverloop van Virgin Galactic's SpaceShipTwo. [Virgin Galactic]
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Verenigingsnieuws
Erik Laan
International Astronautical Federation

De NVR bestaat al sinds 1951 en is dus één van de pioniers van de ruimtevaart. De NVR maakt dan ook onderdeel uit van het beslissingsorgaan van de International
Astronautical Federation (IAF). De IAF is een federatie
van ruimtevaartorganisaties, agentschappen, bedrijven, instellingen en verenigingen. De IAF organiseert
elk jaar het grootste internationale ruimtevaartcongres
ter wereld, het International Aeronautics Congress
(IAC). Dit jaar vond de IAC plaats in Glasgow, Schotland
in de eerste week van oktober. Tijdens deze meeting
is onze voorzitter Marc Heppener verkozen als vicepresident van de IAF, onder meer door zijn goede werk
als voorzitter van de commissie van Space & Society die
een sterkere band nastreeft van organisaties als de NVR
met het algemeen publiek en zusterorganisaties

eniging NNV (Nederlandse Natuurkundige Vereniging).
Tijdens dit event zijn nuttige contacten gelegd voor
toekomstige samenwerking. Onder meer kunt U van
de NVR en de NNV een gezamenlijke uitgave van het
blad Ruimtevaart verwachten over “Natuurkunde in de
Ruimte”.
Een hoger liggend educatiedoel van de NVR is om te
streven naar een Nationaal Ruimtevaart Educatie Programma waarbinnen de vele incidentele initiatieven,
die er binnen dit veld bestaan, gebundeld kunnen worden om te komen tot een meer structurele inbedding
van ruimtevaart in het lesprogramma op Nederlandse
scholen. Hiervoor zoekt de NVR ook samenwerking
met organisaties als ESERO (European Space Education
Resource Office) waarvan het Nederlandse kantoor gevestigd is in het Science Center NEMO te Amsterdam.

Ledendoelstelling

SpaceBorrel

Wij willen graag groeien als vereniging. Al enige tijd
zien wij een licht dalende trend naar het huidige ledenaantal van rond de 700. Het NVR bestuur heeft
zichzelf als doel gesteld om 1000 leden te hebben in
2012. Wij willen dat onder andere bereiken met zaken
als studentenlidmaatschappen en gedeelde lidmaatschappen met zusterorganisaties. Natuurlijk kunnen
we de ledenaantal doelstelling alleen bereiken met de
ondersteuning van onze huidige leden! Wij roepen U op
om uw collega’s en mede-ruimtevaartfans lid te maken
van de NVR en daarmee onze zichtbaarheid binnen de
ruimtevaartgemeenschap groter te maken.

Educatie

Op 17 mei 2008 gaf de NVR acte de présence op een
Techniek en Wetenschapsdag in de gemeente de Ronde Venen. Een groot aantal organisaties, bedrijven en
scholen bemensden standjes om leerlingen en leraren
van basisscholen uit de omgeving te informeren over
de mogelijkheden om techniek in de klas onder de aandacht te brengen. Het RuimteWijs educatieproject van
de NVR stond goed in de belangstelling. RuimteWijs
heeft tot doel ruimtevaart professionals in contact te
brengen met scholen. Als U interesse heeft om ruimtevaart onder de aandacht te brengen op scholen, meldt
U dan aan als ruimtevaartambassadeur via e-mail naar:
secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl.
Op 18 april was de NVR aanwezig met een stand op FYSICA 2008, de jaarlijkse conferentie van onze zusterver18
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SpaceBorrel is de driemaandelijkse informele samenkomst die de NVR met partners van en voor (toekomstige) collega’s in de ruimtevaartindustrie organiseert.
Het bezoek aan de SpaceBorrel laat een stijgend aantal
belangstellenden zien. Een 40-tal bezoekers was aanwezig bij de SpaceBorrel op de Beestenmarkt van Delft
op 19 september jongstleden. Dit initiatief willen we
natuurlijk doorzetten, samen overigens met het Ruimtevaart dispuut van VSV Leonardo da Vinci en onze
bedrijfsleden. De volgende SpaceBorrel is gepland op
12 december in Leiden. Houdt de SpaceBorrel page
van de NVR website in de gaten voor verdere details:
www.ruimtevaart-nvr.nl/spaceborrel

Space 2.0: the future of commercial spaceflight

Op 22 mei 2008 organiseerde NVR bedrijfslide Space
Horizon in samenwerking met de NVR met de titel;
Space 2.0; the future of commercial spaceflight. Space
2.0 is de beweging waarin nieuwe privaat gefinancierde
bedrijven op zoek gaan naar ruimtevaart activeiten
op een commerciële basis. Dit symposium werd gesponsord door TNO, NIVR, Cosine, NISO en Millhouse
photography en mede daardoor werd het mogelijk om
interessante sprekers uit te nodigen. Gwynne Shotwell
van SpaceX vertelde het verhaal achter de nieuwe
Falcon 1 en Falcon 9 lanceerraketten. SpaceX, opgezet
door Elon Musk, wil de prijs om betaalde lading in de
ruimte te brengen drastisch verlagen door gebruik te
maken van massa productie processen. In haar interes-

case naar voren bracht voor een winstgevende ruimtehaven in de Caribbean.
Met een totale opkomst van 100 mensen (volle zaal)
in de Toneelschuur in Haarlem kan dit evenement als
zeer succesvol verklaard worden. Na het symposium
werden de sponsors en sprekers uitgenodigd voor een
gezamenlijk diner. Tijdens dit diner zijn goede contacten tussen de Nederlandse industrie en de nieuwe
ruimtevaart gelegd waardoor er in de toekomst mogelijk nieuwe mogelijkheden voor Nederland kunnen
ontstaan. Space Horizon is voornemens om samen met
de NVR het Space 2.0 event jaarlijks te laten terugkeren
met steeds nieuwe onderwerpen.
Bob Richards, CEO van Odessey Moon, hield een presentatie over
zijn inspanningen voor Google Lunar X-prize. [Fred Kamphues]

sante verhaal werd duidelijk dat ruimtevaart op een
andere manier gedaan kan worden en dat ze hard op
weg zijn om succesvolle lanceringen voor alle mogelijke
partijen uit te voeren. Jeff Greason, de CEO van XCOR,
praatte vooral over de raketmotor ontwikkelingen
binnen XCOR en de mogelijke toepassing van de raketmotor in een suborbitaal ruimte toerisme voertuig
met de naam Lynx. De raketmotoren van XCOR kunnen
honderden starts aan en daardoor hoeven de motoren
niet na iedere vlucht vervangen te worden. Interessant was vooral te zien hoe snel zij hardware kunnen
maken en hoe snel zij deze motoren kunnen testen.
Pas geleden heeft XCOR een raketvliegtuig afgeleverd
aan de Rocket Racing League, waarin in 2009 voor het
eerst geracet gaat worden met raketvliegtuigen. Bob
Richards van Odyssey Moon, een van de bedrijven die
meedoen aan de Google Lunar X Prize, vertelde over
hun lange termijn planning van lanceren van voertuigen
naar de maan om daar ladingen van andere partijen
tegen betaling te brengen. Met de prijs van Google als
aandrijfkracht proberen meerdere partijen de 20 miljoen dollar prijs te winnen door als eerste op de maan
te landen en daar videobeelden te maken. Door zijn
zeer inspirerende presentatie zal waarschijnlijk ook een
Nederlands consortium proberen deel uit te maken van
een internationaal team dat deelneemt aan de Google
Lunar X Prize. Vanuit ESA kwam Wilhelm Kordulla
vertellen over de studies die ESA in het verleden heeft
gedaan voor ruimte toerisme en supersonische en
point-to-point ruimtevluchten. Het lijkt erop dat ESA
een meer positievere houding aan neemt ten opzichte
van de ontwikkelingen in de particuliere ruimtevaart.
Het symposium werd opgeluisterd door 2 nieuwe Nederlandse initiatieven. Ronald Heister van YourGalaxy,
de officiële verkoper van Virgin Galactic vluchten in de
Benelux en Joep de Jong van Caribbean Spaceport, welke de ontwikkeling leidt van een commerciële ruimtehaven op Curacao lieten beide zien dat er in Nederland
wel degelijk innovatieve initiatieven op ruimtevaart vlak
ontplooid worden. YourGalaxy liet zien hoe enthousiast
mensen zijn om een suborbitale ruimtevlucht te maken
terwijl Caribbean Spaceport overtuigend de business

Programma 2008/2009

Het NVR programma is voortdurend in beweging.
Houdt daarom onze NVR website goed in de gaten,
hierop staat altijd de meest recente informatie. Naast
de reeds geplande activiteiten is een aantal themadagen reeds voorgedragen door een aantal van onze
bedrijfsleden en in de planningsfase bij ons NVR secretariaat, waaronder:
• Microsysteemtechnologie
• BioTech in Space
• Technologie voor planeetonderzoek
• Spacejobs in NL
• 400 jaar telescopen
• Satellite ToolKit (STK) workshop
• Gebruik van satellietdata voor maatschappelijke
thema’s
• Dagexcursie naar JIVE en ASTRON te Dwingeloo en
Stork Hoogeveen
• Interplanetary Economics
• Dagexcursie naar onze Belgische zusterorganisatie
van het VRI (Vlaamsche Ruimtevaartindustrie)
Graag roepen wij geïnteresseerden en belanghebbenden op om deze themadagen met ons verder uit te
werken en tot een succes te maken!
Hieronder een overzicht van reeds geplande activiteiten
(inclusief de lezingen van onze partner het Nationaal
Ruimtevaart Museum te Lelystad).
• 26 november: educatie-event tijdens de ESA ministersconferentie in Den Haag
• 4 december: NRM lezing in Lelystad door André
Kuipers
• 11 december: De studievereniging van werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente organiseert
een symposium onder de naam: 'Fasten your Seatbelts, A Journey Through Aerospace Technologies'.
De NVR neemt zitting in het comité van aanbeveling
voor dit symposium
• 12 december: SpaceBorrel in Leiden
• 16 december: lezing over klimaatonderzoek op Aarde en andere planeten door Daphne Stam (SRON) en
Hennie Kelder (KNMI) bij SRON in Utrecht
• 17 December: Europese premiere van de documentaire ‘Orphans of Apollo’ in Delft met ISU promotie
• 5 februari 2009: symposium over kleine satellieten
Ruimtevaart 2008 | 2
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(waaronder Delfi-C3, Delfi-Next en FAST) op de TU
Delft, in samenwerking met de VSV Leonardo da
Vinci
• April 2009: Yuri’s Night
• Juli 2009: viering 40ste verjaardag van de eerste landing op de maan
• Oktober 2009: World Space Week

Europese premiere ‘Orphans of Apollo’

De Europese premiere van de documentaire 'Orphans of
Apollo' vindt op woensdagavond 17 december plaats in
cinema 'Must See' te Delft. Deze documentaire beschrijft
het intrigerende verhaal van pogingen van Amerikaanse
zakenlieden om het MIR Space Station over te kopen
van de Russische overheid. Na afloop van de première
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is er een vraag/antwoord sessie met de producer van de
film, Michael Potter. Hierna is een International Space
University (ISU) receptie. Aanmelding voor NVR leden
voor dit event kan via secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl.
Let op, er zijn een beperkt aantal zitplaatsen in de zaal!
Dit event wordt gesponsord door Space Horizon, Bureau BD en Mill House.
Aan deze film voorafgaand organiseert het International Institute of Air & Space Law (IIASL) van de Universiteit Leiden een symposium over juridische en technische aspecten van exploratie van hemellichamen. Dit
symposium vindt 's middags plaats op de Universiteit
Leiden. Het programma vormt een zeer interessante
introductie voor de film. Meer informatie over dit symposium via http://www.iiasl.aero

Newsflash
India lanceert 'Chandrayaan-1' missie naar de Maan
De Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV-C11, van de
Indische ruimteonderzoek organisatie, ISRO, lanceerde
op 22 oktober 2008 succesvol de eerste missie naar de
Maan. India schaart zich daarmee bij de grote spelers in
de ruimtevaart zoals Amerika, Rusland, Europa en China die al eerder de Maan bereikten. Overigens werken
een groot aantal Amerikaanse en Europese partijen
zoals ESA ook mee aan dit project. De payload, Chandrayaan-1 genaamd (Hindi voor 'Maanvoertuig'), is een
1380 kg zware satelliet die met 11 wetenschappelijke
instrumenten aan boord, vanuit een baan om de maan,
onderzoek moet gaan doen naar de minearologische en
chemische samenstelling van het maanoppervlak. Het
uiteindelijke doel van de missie is om een drie-dimensionale kaart te verkrijgen van het maanoppervlak, van
zowel de voorkant als de achterkant van de maan. Met
de wetenschappelijke instrumenten is men in staat om
vanaf afstand elementen als magnesium, aluminium,
silicium, calcium, ijzer, titanium, radon, uranium en thorium aan te tonen. Deze elementen kunnen vervolgens
verwerkt worden tot kaartgegevens van de maan met
een resolutie tot 10 mtr. Uiteindelijk is deze informatie
de sleutel tot kennis over de ontstaansgeschiedenis van
de Maan. Met deze kennis kunnen we ook weer meer
leren over de ontstaansgeschiedenis van de Aarde. Het
is reeds duidelijk dat de Maan een belangrijke rol speelt
in het ontstaan van leven op Aarde. Een goed voorbeeld
is het feit dat de rotatie-as van de Aarde in grote mate
wordt gestabiliseerd door de aanwezigheid van de
Maan. Deze stabiliteit veroorzaakt stabiele seizoenen
en heeft zeer waarschijnlijk het Aardse leven een goede
kans gegeven tot bloei te komen.
Op het moment van schrijven (11 november 2008) zit
de Chandrayaan-1 satelliet in een zogeheten Lunar
transfer trajectory met een baanhoogte van 200x7500
km. In deze elliptische baan doet de Chandrayaan-1
satelliet er ongeveer 10 uur over om een rondje om de
maan te volbrengen. Uiteindelijk zal deze maanverkenner in een cirkelvormige polaire baan om de Maan
terecht komen en vanaf een hoogte van 100 km de
wetenschappelijke metingen gaan uitvoeren. Één van
de eerste experimenten die zal gaan plaatsvinden is het
loslaten van de 35 kg zware 'Moon Impact Probe (MIP)'.

Dit spin-gestabiliseerde 'projectiel' zal 25 minuten na
loslating neerslaan op het maanoppervlak. Aan boord
van de MIP bevinden zich een radar hoogtemeter, een
videocamera en een massa spectrometer. Dit laatste
instrument is bestemd om de bestanddelen van de
zeer dunne atmosfeer van de maan te meten tijdens de
reis naar het oppervlak. Deze drie payloads aan boord
van de MIP willen de Indiërs testen voor toekomstige
maanlandingen. In 2011 namelijk, is de ISRO van plan
de opvolger van de Chandrayaan-1 missie te lanceren.
Deze Chandrayaan-2 missie zal naar verluid een maanrover op het oppervlak plaatsen. Deze Chandrayaan-2
missie plannen worden nu goed bestudeerd door technici en wetenschappers. De missie zal zeer waarschijnlijk
in een nauwe samenwerking met het Russische ruimtevaart agentschap Roskosmos worden uitgevoerd.
Meer informatie over de Chandrayan-1 missie via:
www.isro.org/chandrayaan/

De Chandrayaan-1 op weg naar de maan aan boord van de PSLV-C11
lanceerder. [Bron: ISRO]
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Boekbespreking
Alessandro Atzei
Het is niet eenvoudig om het boek
Omhoog van Jed Mercurio (originele titel “Ascent”) te beschrijven.
Aan de ene kant is het een boek
dat zich in korte tijd laat lezen en
de lezer weet te boeien, terwijl aan
de andere kant de schrijfstijl soms
geforceerd overkomt.
Het is het verhaal over het fictieve
hoofdpersoon Jevgeni Jerjomin, en
begint in het gebombardeerde Stalingrad, waar de weesjongen Jevgeni zijn strijd begint:
Als eerste een gevecht
om aan het bikkelharde
en wrede leven van het
weeshuis te ontsnappen, en daarna een onafgebroken strijd naar
de top, om de beste van
de beste te zijn. In Korea groeit hij uit tot de
beste piloot van de Russische luchtmacht, om
kort daarop naar een
basis op de Noordpool
te worden verbannen
om de Russische aanwezigheid in Korea te
verdoezelen. Als al zijn
inspanningen in deze
afgelegen en vergeten
plek tot niets uitlopen
en Jerjomin uiteindelijk
de moed begint op te
geven, biedt zich onverwachts het ultieme
avontuur aan: de wedloop naar de maan.
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Zoals gezegd, het is een boek dat
zich goed laat lezen en ondanks dat
de afloop van de maanrace bekend
is, weet Mercurio de lezer mee te
slepen met het verhaal door een alternatieve versie te tonen van deze
periode.
De gebeurtenissen die tijdens het
volwassen leven van Jerjomin op
de grond plaatsvinden, zijn over
het algemeen weinig boeiend, al
onderstreept dit de frustratie van
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de hoofdpersoon wanneer hij niet in
de lucht zit: hij leeft alleen op als hij
zich in een cockpit bevindt, en is op
aarde een schaduw van zichzelf. Op
dezelfde wijze leeft ook de schrijfstijl
op als het luchtruim bereikt wordt,
alhoewel hier een punt van kritiek op
zijn plaats is: de tekst is op bepaalde
momenten geforceerd literair te
noemen, terwijl de tekst op andere
plaatsen juist weer onnodig plat is.
De bedoeling is ook hier weer om
het contrast tussen het
leven op aarde en in de
lucht te onderstrepen,
maar komt soms onnatuurlijk over. Dit is ook
het geval als de auteur
probeert om ware personages in het verhaal
te verweven, om de
schijn te wekken dat het
verhaal misschien meer
is dan fictie.
Al met al biedt het boek
een interessante kijk op
wat zich achter de schermen zou kunnen hebben plaatsgevonden in
de Sovjet Unie, tijdens
een door geheimhouding
gedomineerde
Koude Oorlog. De claim
dat het zou gaan om
“een Russische versie
van The Right Stuff”, zoals achterop het boek is
vermeld, wekt echter te
hoge verwachtingen.

HE_Space_Advert_ScientificAmerican_full_bleed_080711.ai 70.71
63.25 lpi 45.00°
66.67
71.57° 11.07.2008
18.43°
0.00°
11.07.2008 13:29:20
13:29:20
Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz

Credits: ESA/NASA

