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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 professioneel bij de ruimtevaart be-
trokkenen, studenten bij ruimtevaart-gerelateerde studierich-
tingen als ook op andere belangstellenden en biedt haar leden 
en stakeholders een platform voor informatie, communicatie 
en activiteiten. De NVR representeert haar leden en streeft na 
een gerespecteerde partij te 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 Astronautical 
Federation. Ook gaat de NVR strategische allianties aan met 
zusterverenigingen en andere belanghebbenden. Leden van de 
NVR ontvangen regelmatig een Nieuwsbrief en mailings waarin 
georganiseerde activiteiten worden aangekondigd zoals lezin-
gen en symposia. Alle leden ontvangen ook het blad “Ruimte-
vaart”. Hierin wordt hoofdzakelijk achtergrondinformatie gege-
ven 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 weten-
schapper, technicus of gebruiker. Het lidmaatschap kost voor 
individuele leden € 30,00 per jaar. Voor individueel lidmaatschap 
en bedrijfslidmaatschap: zie website.

Namens het NVR-Bestuur:
Voor u ligt de vierde uitgave van Ruimtevaart in 2012. In totaal zijn 
hiermee dit jaar al 160 bladzijden Ruimtevaart uitgegeven. 
Het is weer een gevarieerd nummer geworden met o.a. aandacht 
voor twee activiteiten georganiseerd door de NVR, namelijk het 
mini-symposium over Active Space Debris Removal en de essay-
competitie. Beide artikelen zijn in het Engels geschreven en we 
zijn zeer benieuwd wat onze lezers daarvan vinden. We zijn erg 
gelukkig dat het ledenaantal van de vereniging flink toeneemt, 
en voor een gedeelte is dat met niet-Nederlands sprekende leden. 
Vandaar dat we als vereniging communiceren in zowel het Neder-
lands als het Engels.
De prijsuitreiking van de essaycompetitie werd gedaan door 
André Kuipers in het Artis Planetarium. Ook in een ander artikel 
geven we aandacht aan André, in de vorm van een interview door 
Piet Smolders dat werd afgenomen vlak na zijn terugkomst uit de 
ruimte. We zijn erg vereerd dat astronaut Lodewijk van den Berg 
bereid was om een in memoriam over Neil Armstrong te schrijven. 
Verder is er aandacht voor de ESA ministersconferentie die plaats-
vindt rond de tijd dat dit blad bij u in de bus ligt, en voor twee van 
onze bedrijfsleden: Lionix en cosine. Het artikel over de ministers-
conferentie geeft ook meteen aan hoe lastig het is om de actua-
liteit te volgen in een uitgave als Ruimtevaart. We hebben nog op 
het laatste moment een nawoord toegevoegd om het heuglijke 
nieuws te melden dat een gedeelte van de voorgenomen bezui-
nigingen op het ruimtevaartbudget teruggedraaid zal worden (in 
elk geval voor de nabije toekomst).
We danken alle auteurs voor hun bijdragen.

Peter Buist
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Bij de voorplaat
Deze beroemde voetafdruk is gemaakt en gefotografeerd door Buzz Aldrin, 

en niet, als vaak gedacht, de eerste stap in het maanstof van de onlangs 
overleden Neil Armstrong (waarvan helaas geen foto bestaat). Het is 

niettemin het symbool van Neil’s “That’s one small step for a man, a giant 
leap for mankind”. [foto: NASA]
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Neil Armstrong
“Astronaut of Astronauts”

5 augustus 1930 – 25 augustus 2012

Lodewijk van den Berg

Neil Armstrong werd geboren 
in Wapakoneta, Ohio. Zoals 
zoveel astronauten kwam hij 
van oorsprong uit een kleine 

gemeente waar hij ook opgroeide. Hij 
was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in 
de vliegtuigwereld, en kreeg zijn eerste 
vliegbrevet op 16-jarige leeftijd, dus nog 
voordat hij een autorijbewijs kon krijgen.
Hij studeerde aeronautical engineering op 
Purdue University met een beurs van het 
ministerie van defensie, maar die studie 
moest hij onderbreken door het conflict in 
Korea. Gedurende die oorlog was hij voor 
een periode van drie jaar piloot bij de U.S. 
Navy (waarbij hij een keer werd neerge-
schoten door luchtdoelgeschut), waarna 

hij terugkeerde naar de universiteit om 
zijn studie af te maken.
Zijn eerste baan na zijn afstuderen was 
bij de National Advisory Committee for 
Aeronautics (NACA), de voorganger van 
NASA. Hij was daar testpiloot en maakte 
toen al naam door succesvolle proefvluch-
ten te maken met supersnelle vliegtuigen 
zoals de X-15, die was uitgerust met raket-
voortstuwing en besturing door middel 
van kleine raketmotortjes. Bij deze expe-
rimenten was hij niet alleen de piloot van 
het voertuig, maar ook een actief lid van 
de ontwerpgroep. Deze activiteiten gaven 
hem onmiddellijk een voorsprong op 
andere astronaut-kandidaten, en in 1963 
werd hij geselecteerd voor de tweede 

NASA astronautengroep. Hij werd daarna 
al snel uitgekozen als commandant 
voor de eerste vlucht, Gemini-8, waarbij 
getracht werd om twee ruimteschepen 
met elkaar te koppelen. Kort daarna werd 
hij geselecteerd, als een van de beman-
ningsgroepen voor missies naar de maan, 
samen met Buzz Aldrin en Michael Collins. 
Oorspronkelijk was zijn vlucht gepland als 
de tweede die op de maan moest landen, 
maar een verandering in het schema van 
NASA maakte zijn vlucht de eerste. Later 
heeft hij zelf daarom ook vaak gezegd dat 
er vrij veel toeval in het spel was in de ge-
beurtenissen die hem uiteindelijk de eer-
ste mens op de maan maakten. De manier 
waarop hij gedurende de laatste minuten 
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Lodewijk van den Berg

Meer over Neil

Lodewijk van den Berg is geboren op 24 maart 1932 in Sluiskil, Zeeland. Hij stu-
deerde Scheikunde aan de Technische University Delft, waarna hij vertrok naar 
de Verenigde Staten om te promoveren. Hij specialiseerde zich in het kweken 
van kristallen, en door de militaire toepassingen hiervan werd het noodzakelijk 
Amerikaans staatsburger te worden om verder te kunnen werken aan dit soort 
onderzoek. Omdat het makkelijker bleek om een kristallenkweker op te leiden tot 
astronaut dan omgekeerd, werd hij door NASA geselecteerd om experimenten te 
gaan doen aan boord van de Space Shuttle. In het voorjaar van 1985 bracht hij 7 
dagen door in de ruimte tijdens de tweede vlucht van Spacelab in de Challenger. 
Ondanks zijn hoge leeftijd is Lodewijk nog altijd actief als onderzoeker in de in-
dustrie.

Over Armstrong verscheen in 2006 een uitstekende, door de astronaut geautori-
seerde biografie: “First Man; the Life of Neil Armstrong”, door James Hansen. De 
Apollo 11 vlucht kan door middel van foto’s, video’s en animatie stap voor stap 
worden herbeleefd op http://wechoosethemoon.org.

de landingsmodule van Apollo-11 bestuur-
de om een geschikte landingsplaats te 
vinden was ook gedeeltelijk gebaseerd op 
zijn eerdere ervaringen met het besturen 
van een voertuig met behulp van kleine 
raketten, de eerder genoemde X-15.
Na zijn maanvlucht, en al de festiviteiten 
en erkenning die daarop volgden, heeft hij 
al vrij snel de astronautengroep verlaten. 
Zijn landing op de maan beschouwde hij 
gewoon als een taak die vervuld moest 
worden. Hij voelde zich ongemakkelijk 
in de publiciteit en was een veel meer 
beschouwend persoon geworden, een 
verandering die bij veel astronauten na 
een verblijf in de ruimte plaats vindt.
Zijn levensmotto was altijd: dienstverle-
ning, taakvervulling en bescheidenheid. 
Deze principes volgend heeft hij nog vele 
jaren gediend als deputy associate admi-
nistrator bij NASA, als universiteitspro-
fessor, in de ruimtevaartindustrie, en als 
lid van verschillende wetenschappelijke 
en technologische commissies. De enige 
keer dat hij weer volop in het spotlicht 
kwam te staan was in 2010 gedurende de 
discussies over de reorganisatie van het 
NASA ruimteprogramma. Zijn mening 
was dat, door een langdurige onderbre-
king van de bemande ruimtevaart na het 
uit dienst nemen van de Space Shuttle, de 
Verenigde Staten haar leiderschap in de 
ruimte zou verliezen, en dat de gedurende 
vele jaren opgedane ervaring langzaam 
aan zou verdwijnen. Recente gebeurte-
nissen hebben aangetoond dat het voor 
Amerika verstandig geweest zou zijn om 
aan Neils opvattingen meer aandacht te 
besteden. 
Hij heeft nooit toestemming gegeven voor 
het naar hem vernoemen van een straat of 
een openbaar gebouw. Maar een van zijn 
voornaamste liefdadigheden was de on-
dersteuning van het kinderziekenhuis in 
Ohio, in de streek waar hij oorspronkelijk 
vandaan kwam. Nu hij daar geen inspraak 
meer in heeft, zal het alsnog zijn naam 
gaan dragen. Ook heeft de U.S. Navy aan-
gekondigd dat een nieuw schip naar hem 
genoemd zal worden.
In Amerika bestaat de uitdrukking Lawyer 
of Lawyers dat betekent dat iemand de 
advocaat is waar advocaten naar toe 
gaan als ze zelf in de problemen komen. 
Op dezelfde wijze stond Neil Armstrong 
onder Amerikaanse astronauten bekend 
als Astronaut of Astronauts. Hij hield zich 
altijd beschikbaar om raad te geven voor 
het oplossen van technische problemen.

Standbeeld van Neil Armstrong op Purdue University. [foto: P.J. Buist]
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Neil deed gewoon zijn werk
Neil Armstrong 1930 – 2012

Piet Smolders

Hij stond er namens ons alle-
maal. Maar hij wilde er niet te-
veel woorden aan vuil maken.
“De enige vogel die kan praten 

is de papegaai. Maar die vliegt niet zo best. 
Dus ik zal het kort houden”, was een van 
zijn uitspraken. Woorden liet hij even vlot 
los als een hond een lap vlees, zoals Nor-
man Mailer eens opmerkte. Neil mocht 
dan gek zijn van vliegen, een vlotte babbel 
had hij niet. Maar áls hij iets zei, was het ge-
woonlijk raak. Al op de middelbare school 
was hij bezig met vlieglessen en haalde 
zijn brevet eerder dan zijn rijbewijs. “Neil, 
jij wilt zeker de eerste mens op de maan 
worden”, zei een van zijn medeleerlingen 
eens tegen hem. “Nee”, reageerde Neil 

na enig nadenken. “Ik wil de eerste zijn die 
van de maan terug komt.” Daarna perste 
hij zijn lippen weer stijf op elkaar tot een 
klein lachje en maakte een verlegen draai 
met zijn hoofd.
Misschien had die verlegenheid wel te 
maken met zijn provinciale komaf, zoals 
zijn eerste vrouw Janet – een vroegere me-
destudente – meende. Maar het zat ook 
in zijn karakter. Hij had iets van een nerd. 
Vliegtuigen waren zijn passie. Bovenal be-
schouwde hij zich als een luchtvaartingeni-
eur, daaraan ontleende hij zijn identiteit 
– niet aan het feit dat hij op de maan had 
gelopen. “Wanneer zullen mensen nou 
eens ophouden mij te zien als een space-
man in plaats van een aeronautical engi-

neer?” klaagde hij in 1976. Dat met name 
hij als eerste mens op de maan stapte vond 
hij een kwestie van toeval. En wat de eer 
die hem ten deel viel betreft: ”I don’t de-
serve it”, was zijn standaardreactie. “Voor 
mij tien anderen.”
Neil groeide op in Ohio, bouwde model-
vliegtuigjes, nam vlieglessen (hij moest 
22 uur in bijbaantjes werken om één les te 
kunnen betalen) en ging op kosten van de 
Navy op Purdue University (Indiana) ae-
ronautics studeren. Daar zat wel aan vast 
dat hij twee jaar de Navy moest dienen, in 
dit geval in Korea. Nauwelijks twintig jaar 
oud vloog hij er 78 gevechtsmissies en 
ontsnapte ternauwernood aan de dood 
toen zijn toestel eens werd geraakt door 

De “beste” foto van Neil op het maanoppervlak, gemaakt door Buzz Aldrin. Neil hanteerde tijdens de EVA voornamelijk de – ene – Hasselblad en 
dus staat Aldrin op bijna alle foto’s. [foto: NASA]
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anti-aircraft geschut en hij – gelukkig niet 
boven vijandelijk grondgebied – met de 
schietstoel zijn gehavende kist moest 
verlaten.
Na zijn diensttijd studeerde hij af en 
ging hij werken bij NACA en vervolgens 
bij opvolger NASA, waar hij ondermeer 
zeven vluchten met de X-15 maakte om 
vervolgens te worden opgenomen in de 
tweede groep astronauten. Samen met 
David Scott vloog hij Gemini-8 in 1966 
en moest een noodlanding maken nadat 
een stuurraket op hol was geslagen en 
zijn ruimteschip tolde met een snelheid 
van één omwenteling per seconde. Toen 
de grootste spanning voorbij was, mom-
pelde hij droogjes tegen Scott: “I’ve got to 
cage my eyeballs.” 
Opnieuw was er sprake van een nood-
situatie toen hij kort voor de start van 
Apollo-11 met het Lunar Landing Training 
Vehicle vloog en hij zich wéér met zijn 
schietstoel moest redden, anderhalve 
seconde voor het toestel neerstortte. 
Een uurtje later zat hij alweer achter zijn 
bureau om paperassen af te werken. Alan 
Bean vroeg hem of het waar was: “The 
guys next door tell me that you bailed 
out of the LLTV this morning. And all 
Neil said was: ‘Yeah’. He almost got killed 
and that’s all he said: ‘Yeah’!”
Tijdens de laatste persconferentie voor 
de start van Apollo-11 vertelden Collins en 
Aldrin over de sieraden van hun vrouwen 
die ze als extraatjes mee naar de maan 
wilden nemen. En Neil? “If I had a choice, 
I would take extra fuel.”
Bij de landing op de maan bewees 
Armstrong opnieuw zijn meesterschap. 
Ondanks een overbelaste computer (ver-
oorzaakt door het feit dat Aldrin zowel de 
rendez-vous radar als de landingsradar 
aan had staan om eventueel snel terug 
te kunnen naar het moederschip) en een 
veld met stenen zo groot als personen-
auto’s zette hij de Eagle perfect aan de 
grond met wellicht nog 17 seconden aan 
brandstof. Vergeleken met die landing 
was de maanwandeling erna een peulen-
schil. Desgevraagd zei hij daarover: “Pi-
lots take no special joy in walking, pilots 
like flying.”
In het kader van hun wereldtoer bezoch-
ten de maanmannen in oktober 1969 Ne-
derland. Ondergetekende mocht achter 
hen aan varen op de Amsterdamse grach-
ten en op een persconferentie enkele 
vragen stellen, maar tot een persoonlijke 
ontmoeting kwam het niet. Wel sprak ik 

later enkele malen met Mike Collins en 
Buzz Aldrin. Mike bleek humoristisch en 
easy-going, Aldrin attaqueerde je onmid-
dellijk met een boodschap die te maken 
had met het rendez-vous probleem 
(waarop hij was gepromoveerd) of met 
bemande reizen naar Mars. 
Neil werd professor aan de universiteit 
van Cincinnati (Ohio) en maar zelden 
liet hij zich in het openbaar zien. Collins 
vertelde me in 1979 in Washington: “Neil 
houdt er niet van een publieke figuur te 
zijn. Hij scharrelt echt wel wat rond en 
doet de dingen die hij graag doet. Hij leidt 
een normaal leven. Als hij zou beginnen 
aan gesprekken met de pers zou hij mis-
schien geen tijd overhouden. ” 
Over Neils stuurmanskunsten zei Aldrin: 
“Neil doordenkt de dingen grondig en 
neemt dan een besluit – gewoonlijk het 
juiste. Ik kan niemand bedenken met de 
kundigheid die hij had.”
Ook zijn opvolgers op de maan prezen 
unaniem zijn kwaliteiten.
Apollo-17 astronaut Harrison (“Jack”) 
Schmitt vertelde me eens in Delft: “Als 
je bij Neil thuis rondkijkt is er niets wat 
eraan herinnert dat hij ooit met de maan 
van doen heeft gehad.”
Anders dan veel jachtvliegers was Neil 

wars van bravoure. In 2000 zei hij in de 
National Press Club in Washington: “I am, 
and forever will be, a white-socks, pocket 
protector, nerdy engineer – born under 
the second law of thermo-dynamics, 
steeped in the steam tables, in love with 
free-body diagrams, transformed by 
Laplace and propelled by compressible 
flow. As an engineer I take a substantial 
amount of pride in the accomplishments 
of my profession.”
Iedereen die “The right stuff” heeft ge-
lezen kent de bijna retorische vraag die 
militaire vliegers te pas en te onpas stel-
den aan hun gezelschap van dat moment: 
“Who’s the best pilot you ever saw?”
Als het antwoord dan even uitbleef, gaven 
ze het snel zelf: “You’re looking at him!”
Maar voormalig testpiloot en tweede 
maanman Buzz Aldrin gaf Neil luttele da-
gen na diens overlijden alle eer: “He was 
the best pilot I ever saw.”
Armstrong wilde geen plechtige uitvaart. 
Hij wilde dat zijn as zou worden uitge-
strooid in de oceaan. Zo werd hij weer een 
met de kosmos.
Velen zullen hem missen en zeker wij die 
de ruimtevaart een goed hart toedragen. 
Natuurlijk deed hij gewoon zijn werk. 
Maar hij stond daar namens ons allemaal.

In april jongstleden zat Neil nog even in de cockpit van de Space Shuttle Atlantis, toen die werd 
klaargemaakt voor permanente expositie op het Kennedy Space Center. [foto: NASA]



Space in the year 2071
Essay competition

Peter Buist, Gerard Blaauw

During the celebration of our 60th 
anniversary last December, 
we reflected on our society’s 
inception back in 1951. It was in 

that year that the very first edition of the 
magazine Ruimtevaart speculated about 
what the future of space engineering 
would look like. Many of the theories pu-
blished in those days had a ring of science 
fiction to them, but many have now pro-
ven themselves accurate and have entered 
the 21st century unmarked by time.
The NVR Board took this as the inspi-
ration for an essay competition, and at 
that day of our anniversary encouraged 
all members to send in their vision of the 
space sector in sixty years’ time. It was an-
nounced that the theme of the essay com-
petition would be “Space in the year 2071”. 
All entries were to be judged on origina-
lity, clarity and innovation, with personal 
opinion and an interdisciplinary approach 
particularly encouraged. The only res-
traints were the 
laws of physics; 
concepts could 
be elaborated on 
by the latest or 
even hypothe-
tical technical 
advancements, 
but the laws of 
physics had to be 
obeyed. 
The two very best 
essays were to be 
rewarded by the 
NVR Board with 
500 euros each: 
one submitted by 
a candidate un-
der, and one by a 
competitor over, 
35 years of age.

The NVR Honorary Members Jan de 
Koomen, Karel Wakker, Piet Smolders, 
Daan de Hoop and Kees de Jager were 
asked to act as our jury, and the Board is 
much obliged to them for their efforts in 
judging the entries. Honorary Member 
André Kuipers could not contribute to the 
judging due to his stay on the ISS, but has 
happily agreed to present the prizes to 
our winners on the 8th of October in Artis 
Planetarium, on behalf of the jury.
By the time the July 1 deadline had come 
and gone, all jury members had been 
given the entries and were ready to com-
mence their appraisals. The essays were 
stripped of names and other identifying 
elements so that they could be judged 
objectively on the given criteria. Additio-
nally, each member of the jury indepen-
dently compiled his own list of three most 
favourite submissions. 
The jury stressed the excellent quality 
that marked all entries and inspirational 

pictures that were painted of our sector’s 
future. It wishes to congratulate all can-
didates and invites other NVR members 
to follow their example and grasp the 
opportunity to enter, should another 
competition present itself. 
Our jury members have recommended 
that the successful essays be published in 
the magazine Ruimtevaart to grant them 
wider exposure. Who knows? Perhaps at 
the NVR’s 120th anniversary in 2071 our 
predictions will once again be appraised 
for fact or science fiction. In this issue the 
winning essay of the competition for can-
didates under 35 years of age is published, 
the second will be published in the next 
issue.
The jury determined the essay ‘A letter to 
the NVR in 2071’ by Lieuwe Boersma an 
original, entertaining and highly personal 
essay that takes the form of a letter writ-
ten in December of 2071 by a retired space 
engineer. Through this medium the deve-

lopments of the 
previous decades 
are examined. 
The letter mu-
ses on launches 
becoming less 
costly and the 
emergence of in-
ternational coope-
ration to regulate 
them, as well as a 
“great clean up” of 
space debris in the 
2030s, a prevalen-
ce of commercial 
spaceflight and 
the discovery of 
“fossilised bacte-
ria near one of the 
Martian poles,” in 
2052.Lieuwe Boersma with NVR honorary member André Kuipers. [Foto: Len van der Wal]

Ruimtevaart 2012 | 48
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        Delft, December 16th 2071

Subject: A Letter to the NVR in 2071

Dear members of the NVR,

At the dawn of the 120th anniversary of the Netherlands Space Society the board 
asked me to have a look back on how the world of spaceflight has changed over all 
these years. The second halve of the 20th century mainly focused on prestigious 
programs paid by governments to reach a certain goal before an enemy country did, 
regardless of the costs. The Soviets won the race for the first satellite and the 
first human in orbit. The United States were the first to put a man on the Moon. 
After that satellites became mainly tools used for navigation, communication and 
climate research, where they played a big role in trying to convince people the 
Earth’s climate was changing even before it was as visible as it is today.

Also for the first two decades of the 21st century most space missions were still 
funded by governments and big research institutes, but also smaller parties as 
universities were able to launch their own small satellites. The 2010s was the 
time commercial spaceflight took off as well. Private companies started to offer 
suborbital flights up to about 100km to passengers with the small predecessors of 
the current space planes, a market that kept on growing all the way through the 
2020s. This was also the time of the first real commercial launchers.

This easy access to space later became the source of a lot of trouble. Because it 
was so easy to bring your own satellite into space for anyone with money, which 
were a lot of people after the great economic boom in the early 2020s, the lower 
orbital regions became cluttered with small satellites. Since one needs to go 
through these regions to get into higher orbits and to outer space this
became a big problem, with large chances of collisions. A number of missions were 
even lost because of collisions between satellites. Since the debris from these 
collisions did not disappear from orbit the risks of collisions snowballed quick-
ly out of hand.

This led to the “great clean-up” of the 2030s. The right to launch satellites 
into space became strictly regulated and many missions were launched to remove 
debris from orbit, either sending them back to Earth or into deep space. Even af-
ter these orbit cleaning operations the launching limitations remained in place, 
leading to different means of participating in the space industry.

The second half of the 2030s showed the rise of the first commercial interconti-
nental high-altitude passenger flights. With the prices for fuel going up already 
since the 2010s, it became more and more necessary and profitable to reduce the 
amount for fuel needed for propulsion, and therefore drag needed to be reduced. 
Since there is less air resistance higher in the atmosphere this was a logical 
step to go to high altitudes for long flights.

The wish to participate in space programs, as well as not having everybody able 
to launch their own satellite anymore led to a new phenomenon in spaceflight early 
in the 2040s, which was crowd funding. A lot of people with a common goal worked 
on, and paid for, a single mission, resulting in less, but more reliable sat-
ellites. A nice example of this is of course the nice little satellite the NVR 
built and launched in 2051, commemorating the 100th anniversary of our society.
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These developments and of course political developments on Earth led to less and 
less missions funded by governments and more and more by public and commercial 
parties. This turned out to be the incentive the space industry needed to reach 
new goals. Thanks to the grid, a further development of the 20th century internet, 
everybody on Earth is connected and able to find others with the same goal.

A group of entrepreneurs looked up one night at the moon, remembered the old 
magazines they read when they were younger, and decided to finally build a perma-
nent settlement on the moon. Seven years later their first research module landed 
on the lunar surface. With a little luck they landed right next to a deposit of 
precious metals. Mining these did not only pay back the entire investment, but 
also allowed them to expand their little base to the largest mining colony on the 
Moon to date. Another nice example is the group of fans of television show (pre-
recorded 2d program) Star Trek which are now building their own star ship Enter-
prise, on which a group of them plans to leave Earth for a long journey.

Up till now my story mainly focussed on what happened close to Earth, but in the 
last few decades also other planets became a lot closer to our own. Since the 
limitations on Earth orbiting satellites did not apply for missions to other 
planets, deep space became a lot more appealing. With the developments on elec-
tric propulsion and solar sailing it became possible to have continuous accel-
erations. The budget limits are now more focused on travelling time rather than 
propellant costs. Chemical propulsion is still the way to achieve the largest 
accelerations in a short time, but with rising costs of any propellant it becomes 
more acceptable to wait a bit longer for real results.

A number of missions to Mars failed due to budget cuts and failed cooperations 
between countries in the 2010s. The new discoveries of space qualified polymers 
and high temperature electronics allowed for the focus to shift to Venus. For the 
first time since the 1980s it was possible again to land on the surface of Ve-
nus in the late 2020s. Samples from the soil showed how much the build up of our 
sister planet compares to that of Earth. The discovery of the same amino ac-
ids, which scientists now believe are the building blocks of the first organisms 
on Earth, show us how lucky we have been that the conditions on Earth were more 
friendly so that life could develop to the level we have now.

The success of the missions to Venus also renewed the interest in Mars in the 
2040s. High-tech robotic explorers were able to make dedicated searches both for 
organic materials and for precious metals, to keep the stakeholders happy. The 
greatest success came in 2052 when one explorer found fossilised bacteria near 
one of the Martian poles.

Plans are being made to launch several long-duration missions to other star sys-
tems to look for life forms, which were more lucky then those on Mars and Venus. 
The information gained on those planets allowed us to narrow down the amount of 
stars which have planets that might be able to sustain life and therefore give a 
good change of mission success.
I hope you have enjoyed my little summary of the most exciting developments in 
the space business in the last century. I am glad I can say I was a part of it.

Kind regards,

Lieuwe S. Boersma
(retired) Space Engineer
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Microthrust: ver de ruimte in 
op een vaatje vloeibaar zout

Ir. H.M. Sanders MBA, Dissemination Manager Microthrust KP-7 project

In de laatste tien jaar hebben microsatellieten zich stormachtig ontwikkeld. Waren 

in de jaren ’90 satellieten van een kg door gebruik te maken van microtechnologie 

nog toekomstmuziek, inmiddels vliegen ze rond. Aan het begin van deze eeuw 

werden de eerste nanosatellieten in de vorm van Cubesats gelanceerd. Dit waren 

zeer eenvoudige satellieten zonder standregeling- en voorstuwingssystemen, 

met zeer eenvoudige instrumenten en een communicatiesysteem dat via amateur 

radiobanden werkte. Inmiddels zijn er Cubesats met voortstuwingssystemen, met 

hoge datastromen en drie-assige stabilisatie. Deze categorie van satellieten is met 

name bij onderzoeksinstellingen en universiteiten tot bloei gekomen. Tegen-

woordig nemen commerciële bedrijven steeds vaker het stokje over en zijn er al 

verschillende bedrijven die hun omzet hoofdzakelijk uit de Cubesatmarkt halen, 

door onderdelen of hele satellieten te bouwen, of door met Cubesats diensten aan 

derden aan te bieden.

Nanosatellieten bieden door 
hun lage kosten en hun korte 
ontwikkelingstijden veel 
mogelijkheden voor jonge 

onderzoekers. Wordt bij een grote satel-
liet een belangrijk deel van de carrière 
van een wetenschapper aan een enkele 
missie besteed, nu kan een jonge weten-
schapper als promovendus zijn missie 
ontwerpen en bouwen, en als postdoc 
zijn gegevens verwerken. Op die manier 
kan hij in enkele jaren tot een ervaren 
onderzoeker worden opgeleid.
Er zijn ook steeds meer mogelijkheden 
geïdentificeerd voor operationele en 
zelfs commerciële missies met nanosatel-
lieten. ISIS B.V. uit Delft werkt aan satel-
lieten die de AIS signalen van schepen 
moeten opvangen, en in Amerika worden 
nanosatellieten al gebruikt voor militaire 

communicatie. Ook wordt er gesproken 
over zwermen nanosatellieten die met 
lage resolutie maar met een hoge her-
halingsfrequentie aardobservatie gaan 
bedrijven.
Een andere toekomstige ontwikkeling 
is het gebruik van nanosatellieten om 
ruimtepuin uit de ruimte te verwijderen 
en zo de ruimte toegankelijk te houden. 
Het Zwitserse Cleanspace-1 initiatief is 
hier een voorbeeld van. Door kleine en 
goedkope satellietjes te gebruiken om 
het ruimtepuin op te ruimen kunnen de 
kosten beperkt worden gehouden.

Het lanceerdilemma
Een belangrijke beperkende factor voor 
de ontwikkeling van nanosatellieten is 
hun lancering. Er zijn goedkope manieren 
om een nanosatelliet te lanceren, maar 

dan wordt de satelliet met een hoofd-
lading samen de ruimte ingebracht (zg. 
piggy-back lanceringen); hierbij valt er 
voor een nanosatelliet heel weinig te kie-
zen wat betreft baan en lanceertijdstip. 
Ook zijn op deze manier eigenlijk alleen 
lage aardbanen te bereiken.
De andere oplossing is een eigen lance-
ring, maar de huidige raketten zijn hier-
voor te groot en daarom is dit een zeer 
dure aangelegenheid. Door bedrijven als 
Virgin Galactic en XCOR wordt gewerkt 
aan zeer kleine lanceerraketten, maar 
deze zullen de lanceerkosten niet dras-
tisch naar beneden kunnen brengen.
Met name voor de ambitieuzere nano-
satelliet-missies is dit een dilemma: een 
eigen lancering is veel te duur en een 
piggy-back lancering brengt de satelliet 
in een baan waarin de missie niet of niet 
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optimaal kan worden uitgevoerd. Om 
dit dilemma op te lossen is een eigen 
voortstuwingssysteem nodig dat de baan 
significant kan veranderen. Hiermee kan 
de satelliet na een goedkope piggy-back 
lancering zelf naar een eigen baan te 
vliegen.
Dit probleem is overigens niet nieuw: 
al in de jaren negentig, toen de eerste 
ideeën voor nanosatellieten werden 
voorgesteld, werd er nagedacht over 
voorstuwingsystemen voor grote baan-
veranderingen van nanosatellieten. Door 
de Aerospace Corporation werd in 1995 
bij de eerste ESA workshop over micro- 
en nanotechnologie in de ruimtevaart 
ideeën gepresenteerd voor zowel voor-
stuwing met koud gas als met heet gas, 
alsook micro-ionenvoortstuwing.

Het Microthrust consortium
Sinds 2001 wordt er ook onder leiding van 
TNO in Rijswijk onderzoek en ontwikke-
ling verricht op dit gebied. Eerst, samen 
met de UTwente en de TU Delft, met 
name gericht op koud-gas-voortstuwing 
in het MicroNed programma, maar sinds 
2008 ook in internationaal verband. TNO 
was een van de grondleggers van het 
Microthrust consortium dat onderzoek 

verricht op het gebied van geminiaturi-
seerde ionenmotoren. Het Microthrust 
consortium ontstond doordat er in Zwe-
den, Nederland en Zwitserland kleine 
groepen bezig waren met ontwikkeling 
van microraketvoortstuwing die elkaar 
op conferenties en workshops regelmatig 
ontmoetten. Op het door ESA georga-
niseerde raketvoortstuwingscongres 
in 2008 op Kreta, bleek dat deze drie 
groepen hetzelfde probleem hadden: 
kleine groepen in kleine landen kunnen 
geen vuist maken. Men realiseerde zich 
dat door samenwerking men die vuist wel 
kon maken en zo werd het Microthrust 
consortium geboren.
Inmiddels bestaat dit consortium uit 
de École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL) uit Zwitserland, het 
Queen Mary College University of London 
uit Engeland, Nanospace uit Zweden 
en SystematIC en TNO uit Nederland. 
Het richt zich op voortstuwing die kleine 
satellieten grote baanveranderingen kan 
laten uitvoeren.
Het eerste grote gezamenlijke project 
was een studie voor ESA op het gebied 
van geminiaturiseerde elektrische ra-
ketvoortstuwing. Deze studie kreeg een 
vervolg in een aanvraag in het Zevende 

Kader Programma van de EU die werd 
gehonoreerd en waarvan de uitvoering 
nu aan de gang is. In deze ontwikkeling 
komen de sterke kanten van de verschil-
lende partners bij elkaar: Queen Mary en 
EPFL zijn bezig met onderzoek naar ge-
miniaturiseerde ionenbronnen op chips, 
TNO en Nanospace hebben ervaring met 
complete micro-raketvoortstuwingssys-
temen voor kleine satellieten en hebben 
daarom inzicht in het hele systeem, en 
SystematIC tenslotte heeft ervaring met 
geminiaturiseerde elektrische voedings-
systemen.
De geminiaturiseerde ionenbronnen op 
een chip van EPFL maken zeer efficiënte 
maar ook zeer kleine ionenmotoren mo-
gelijk. Dit soort motoren kunnen een 
oplossing zijn voor het eerder beschre-
ven dilemma: elke nanosatelliet kan nu 
worden uitgerust met een eigen motor 
waarmee hij na een goedkope piggyback 
lancering zelf naar zijn eigen baan kan 
vliegen. Hiermee wordt in principe iedere 
baan voor een nanosatelliet bereikbaar 
en wordt het mogelijk om de ruimte met 
kleine satellietjes te exploreren op een 
manier die tot nu toe alleen voor grote en 
dure missies mogelijk was.
De visie van het Microthrust consortium 
is dan ook dat elke Europese universiteit 
een eigen nanosatelliet kan bouwen en 
aan ruimteonderzoek kan doen door 
elke paar jaar een nanosatelliet naar een 
interessante plaats in het zonnestelsel te 
sturen. Met de Microthrust technologie 
zullen in de toekomst zwermen Europese 
nanosatellieten het zonnestelsel koloni-
seren.

Microcolloïde-thruster-
technologie
Om dit alles mogelijk te maken wordt er 
dus een raketmotor ontwikkeld die zeer 
efficiënt met zijn stuwstof omgaat, met 
andere woorden: die een hoge specifieke 
impuls heeft. Ionenmotoren zijn soms 
wel meer dan tien keer zo efficiënt als be-
staande chemische raketmotoren. Maar 
ze hebben ook nadelen: ze werken alleen 
in het vacuüm van de ruimte, hebben 
een heel lage stuwkracht en hebben veel 
elektrisch vermogen nodig. Traditionele 
ionenmotoren zijn vaak, ondanks hun 
lage stuwkracht, behoorlijk groot. Geen 
spul voor een kleine satelliet dus.
In Zwitserland is men erin geslaagd ionen-
bronnen sterk te miniaturiseren en met 
behulp van Micro Systeem Technologie 

Model van het hele thrustersysteem in een Cubesat, met bovenop de thruster module (met 4 
thrusterchips) en daaronder de elektronica.
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op een chip te plaatsen. Door de kleine 
afstanden in deze ionenbronnen zijn de 
benodigde voltages veel lager dan bij 
conventionele ionenmotoren, en kleiner 
en lichter te realiseren. Samen met een 
zeer innovatieve stuwstof, Micro Systeem 
technologie en een verregaande integra-
tie van alle onderdelen werd het mogelijk 
een veel kleiner en efficiënter systeem te 
maken dan tot op heden beschikbaar is.

Beschrijving van het principe
Hoe werkt het nu precies? Op de chip zijn 
heel veel kleine capillairen gemaakt: buis-
jes met een diameter van minder dan 10 
micron en enkele tientallen micron hoog 
die aan de bovenkant open zijn. Boven 
de buisjes wordt op enkele tientallen 
micrometer afstand een, ook door Micro 
Systeem technologie gefabriceerd, roos-
ter aangebracht. Tussen de buisjes en het 
rooster wordt vervolgens een spanning 
aangebracht, terwijl in de capillairen een 
ionische vloeistof wordt gebracht. Dit is 
een bijzonder goedje: het is een vloeibaar 
zout en bestaat daarom uit positieve en 
negatieve ionen die door elkaar heen 
krioelen zonder dat er een oplosmiddel 
nodig is. Dit is dus anders dan een zout-
oplossing (zoals in water opgelost keu-
kenzout) waar de positieve en negatieve 
ionen in een wateroplossing zitten. Bij 
een ionische vloeistof is geen oplosmid-
del aanwezig. Ionische vloeistoffen gelei-
den stroom en zijn dus gevoelig voor het 
spanningsverschil tussen de capillairen en 
het rooster. Met name aan de bovenkant, 
waar de vloeistof uit de capillair komt, 
loopt de elektrische veldsterkte zo op 
dat er spontaan ionen uit de vloeistof 
worden weggetrokken. Die versnellen 

vervolgens naar het rooster en vliegen er 
met hoge snelheid doorheen de ruimte 
in. Volgens newtons wet ‘actie is reactie’ 
ondervindt de satelliet een tegengestelde 
stuwkracht. Het principe lijkt enigszins op 
een inktjet printer waar ook zeer kleine 
elektrisch geladen druppels op het papier 
worden afgeschoten. Door nu honderden 
van dit soort capillairen met een rooster 
erboven tegelijkertijd op een chip te 
plaatsen kan een heel kleine maar heel 
efficiënte ionenmotor gemaakt worden. 
Natuurlijk moet er ook nog een kleine 
tank bij voor de ionische vloeistof en een 
elektrische voedings- en besturingseen-
heid die er voor zorgt dat een stabiel 
voltage wordt aangebracht en gehouden, 

maar hiermee is de geminiaturiseerde 
ionenmotor compleet.

Praktische uitvoering
Het Microthrust consortium is sinds 2011 
bezig om dit principe ook in werkende 
hardware om te zetten. Men heeft zich 
ten doel gesteld om een voortstuwings-
systeem te ontwerpen dat in principe in 
een enkele Cubesat past. Het systeem 
bestaat uit twee hoofdelementen, de 
thrustermodule en de Power Control Unit, 
of PCU. De thruster unit bevat een combi-
natie van elementen: meerdere thruster 
chips in een behuizing, een stuwstofvoor-
raad en alle noodzakelijke verbindingen. 
De PCU genereert en controleert de hoge 

CAD model van een van de uiteindelijke printplaten voor de Power Conditioning Unit. De 
printplaat is zo opgezet dat hij in een Cubesat past: de gaten zitten op 9,5 cm van elkaar. [Il-
lustratie: SystematIC]

Micropropulsie = 
geminiaturiseerde voorstuwing +precisievoortstuwing

De term micropropulsie (Engels: micropropulsion) leidt vaak 
tot verwarring omdat het gebruikt wordt voor twee heel 
verschillende vakgebieden. 
Aan de ene kant is er geminiaturiseerde voortstuwing: 
voortstuwingssystemen zoals de ontwikkeling in dit 
artikel, maar ook bijvoorbeeld het 140 gram zware, zeer 
kleine voortstuwingssysteem aan boord van de Delfi N3xT 
satelliet. Het gaat er hier in principe om, om het systeem 
door verregaande integratie en gebruik van Microsysteem 
Technologie zo sterk mogelijk te miniaturiseren. De 
stuwkracht is dan ook vaak klein, maar hoeft dat niet te zijn.

Aan de andere kant is er de precisievoortstuwing: 
voortstuwing die hele kleine stuwkrachten levert, maar dan 
wel heel precies. Het systeem dat deze heel precieze micro-
stuwkrachten levert is meestal nogal groot. Toch wordt hier 
over micropropulsie gesproken, omdat de stuwkrachten van 
microNewton-niveau zijn. Dit soort voortstuwingsystemen 
wordt ontwikkeld voor ESA missies als Lisa Pathfinder en 
Gaia, en is totaal ongeschikt voor kleine satellieten.
Mogelijk zullen in de toekomst beide vakgebieden samengaan 
in een systeem dat zowel klein als zeer precies is. Dan kan 
men pas werkelijk van micropropulsie spreken.
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Betrokkenheid van NL bedrijven en instellingen
in micro-raketvoortstuwing

Sinds 2001 wordt er in Nederland onderzoek verricht aan 
micro-raketvoortstuwing, en sinds die tijd zijn er verschillende 
organisaties bij dit onderzoek betrokken geraakt. Het gaat 
hier zowel om universiteiten en onderzoeksinstituten als 
bedrijven. Het onderzoek is gestart bij TNO in Rijswijk, waar 
men eerst keek naar verbranding in microraketmotoren, 
maar waar men zich later toelegde op koudgassystemen 
met koelgasgeneratoren en daar sinds 2008 ook micro-
ionenmotoren aan heeft toegevoegd.
De TU Delft en de UTwente zijn in 2004 bij het onderzoek 
betrokken geraakt toen het MicroNed programma ging 
lopen. Er werd samen met TNO gewerkt aan de ontwikkeling 
van een geminiaturiseerd koud-gas-voortstuwingssysteem, 
dat uiteindelijk zal worden getest op de Delfi N3xT satelliet.
In 2008 startte TNO de samenwerking met Nanospace 

en EPFL voor de ontwikkeling van een geminiaturiseerde 
ionenmotor. Omdat SystematIC ervaring had met elektronica 
voor microsatellieten werden zij bij dit onderzoek betrokken.
Relatieve nieuwkomers zijn ISIS en CGG Technologies. CGG 
Technologies is vanuit TNO opgericht om de koelgasgenerator 
technologie te commercialiseren, en houdt zich bezig met 
het op de markt brengen van micro-voortstuwingssystemen 
met koelgasgeneratoren. ISIS vormt hierbij met haar Cubesat 
webshop een belangrijk distributiekanaal en zorgt ook voor 
de productie van onderdelen en systemen.
De betrokkenheid in Nederland bij dit onderwerp is 
breed en omvat de gehele kennisketen: universiteiten, 
onderzoeksinstituten en bedrijven werken samen om nieuwe 
technologie te bedenken, te ontwikkelen, te bouwen, te 
testen en te commercialiseren.

voltages die nodig zijn om de ionen weg 
te schieten. Ook zorgt de PCU voor het 
uitlezen van alle sensoren en het verwer-
ken van commando’s van de satelliet. Op 
dit moment is de thrustermodule een 
klein doosje van 6 bij 4 bij 3 cm en de PCU 
beslaat twee printplaatjes van 8 bij 8 cm.
De thrustermodule bevat de behuizing 
voor de thrusterchips, maar ook de stuw-
stofvoorraad. Hierdoor wordt voorkomen 
dat er brandstofleidingen door de satelliet 
moeten lopen. Door deze verregaande in-
tegratie van componenten en het gebruik 
van Micro Systeem Technologie kan het 
gehele systeem zo klein mogelijk gehou-
den worden. Het systeem is ook modulair 

opgebouwd: is er meer stuwkracht nodig, 
dan worden er meerdere modules op een 
satelliet gemonteerd. Ook kan de mo-
dule wat hoger gemaakt worden zodat 
er meer stuwstof mee kan. De PCU is ook 
modulair: als er meer modules nodig zijn, 
kan deze worden uitgebreid met additio-
nele hoog-voltage circuits om de additi-
onele modules aan te sturen. Het geheel 
lijkt op een doos Lego: met verschillende 
blokken kan men steeds weer andere 
systemen bouwen.

Huidige status en 
toekomstplannen
In 2012 is het ontwerp voor het testmodel 

dat in 2013 in een vacuümkamer moet 
worden getest voor het grootste deel afge-
rond. Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt 
aan de ontwikkeling van de thrusterchips, 
het hart van het systeem. Steeds nieuwe 
generaties chips worden ontworpen, ge-
fabriceerd, getest, en met de resultaten 
wordt vervolgens het ontwerp aangepast. 
De eerste PCU printplaten zijn gefabri-
ceerd en voor de eerste testen gebruikt. 
Alle interfaces tussen de verschillende 
onderdelen zijn inmiddels gedefinieerd.
In 2012 worden ook de delen van de 
thrusterbehuizing gebouwd en zal van de 
laatste generatie thruster chips worden 
voorzien. Medio 2013 volgen dan de tes-
ten in de vacuümkamer in Engeland. Eind 
2013 moeten deze testen zijn afgerond en 
worden de resultaten in het eindverslag 
van het programma vastgelegd. Daarna 
is het de bedoeling dat de technologie 
verder ontwikkeld wordt in de richting 
van een Flight Model voor een missie. Op 
dit moment worden er drie verschillende 
toepassingen onderzocht.
Een eerste mogelijke toepassing is het 
gebruik in de OLFAR missie. Deze Ne-
derlandse missie beoogt het met kleine 
satellieten creëren van een radio interfe-
rometer in een baan om de maan. Als de 
zwerm satellieten (tussen de 5 en de 50) 
aan de achterkant van de maan vliegt, 
kan men signalen ontvangen uit het verre 
heelal die normaal door de Aarde volledig 
overstraald worden. De geminiaturi-
seerde ionenmotor-technologie zorgt er 
voor dat de satellieten zelf na een goed-

Het Microthrust team tijdens de kick-off in Lausanne. Van links naar rechts: Herbert Shea 
(EPFL), Charles Ryan (Queen Mary), John Stark (Queen Mary), Muriel Richard (EPFL). Richard 
Visee (SystematIC), Flavia Tata Nardini (TNO), Laurens van Vliet (TNO), Berry Sanders (TNO), 
Pelle Rangsten (Nanospace), Simon Dandavino (EPFL), Caglar Ataman (EPFL).
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kope piggy-back lancering naar een GTO 
baan naar een baan om de maan kunnen 
opklimmen om zich daar bij de zwerm te 
voegen. Dit is veel goedkoper dan de sa-
tellieten samen in een keer naar de maan 
te vliegen en daar los te laten. Door ge-
bruik te maken van de geminiaturiseerde 
ionenmotoren kunnen de satellieten de 
afmetingen van Cubesats aanhouden en 
kunnen voor dat format gestandaardi-
seerde satellietcomponenten gebruikt 
worden. Door de nieuwe Microthrust 
technologie kan een dergelijke ambiti-
euze missie zelfs in een Nederlands kader 
worden ontwikkeld en gebouwd. 
Een tweede toepassing is een kleine 
ruimtepuin-opruim-satelliet. Door ge-
bruik te maken van de geminiaturiseerde 
ionenmotoren kan een klein satellietje 
zelf naar een stuk ruimtepuin toe navi-
geren om zich daar met bijvoorbeeld een 
harpoen aan vast te maken. Vervolgens 
kan een opblaasbaar zeil worden uit-
gevouwen dat genoeg luchtweerstand 
vangt om het ruimtepuin uit haar baan te 
stoten. Misschien is directe voortstuwing 
ook mogelijk, waarbij de anti-ruimtepuin-
satelliet als ‘sleepboot’ optreed. Dit soort 
concepten worden op dit moment onder 
andere bij EPFL in Zwitserland op sys-
teem niveau uitgewerkt.
Een derde toepassing is algemener van 
aard: de geminiaturiseerde ionenmo-

Een eerste elektrische breadboard van de Power Conditioning Unit, 
gemaakt door SystematIC uit Delft. [Illustratie: SystematIC]

tor in een eigen voortstuwingsmodule 
onderbrengen die vervolgens aan een 
willekeurige kleine satelliet kan worden 
vastgemaakt. Met deze module kun-
nen kleine satellieten na een piggy-back 
lancering zelf naar hun uiteindelijke baan 
vliegen. Het modulaire karakter van de 
geminiaturiseerde ionenmotoren zorgt 
er voor dat het module op maat gemaakt 
kan worden voor een breed veld aan 
kleine satellieten en voor een breed veld 
van toepassingen.

Conclusies
Door geminiaturiseerde voortstuwing te 
ontwikkelen krijgen micro- en nanosatel-
lieten mogelijkheden die vroeger alleen 

voor grote missies waren voorbehouden. 
De ontwikkeling is veelbelovend en vol-
gend jaar zal een engineering model in 
een vacuümkamer getest worden. Er zijn 
er al verschillende toepassingen geïden-
tificeerd. Na 2013 zal deze technologie 
verder ontwikkeld worden in de richting 
van een eerste toepassing. In 2016 of 
2017 zouden de eerste geminiaturiseerde 
ionenmotoren de ruimte in kunnen.
Het project is ook een mooi voorbeeld 
hoe juist kleinere organisaties in kleinere 
landen in Europa, door goed samen te 
werken, vernieuwend kunnen zijn. Met 
dit soort innovaties kunnen ook zij een 
belangrijke rol in de Europese ruimte-
vaartontwikkeling vervullen.
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“Soms was ik eventjes 
één met de kosmos”

Interview met André Kuipers

Piet Smolders

Een jongen die op 10-jarige leeftijd sf-boekjes van Perry Rhodan verslond en 

ademloos naar de eerste mensen op de maan keek, heeft als astronaut zijn dro-

men waargemaakt. Een onderonsje tussen NVR-ereleden André Kuipers en Piet 

Smolders aan de Boulevard van Noordwijk, waar André op 30 augustus als een 

held werd verwelkomd.

Foto van Nederland bij nacht, vanuit het ISS door André Kuipers met de NightPod camera genomen. [foto: ESA/NASA]
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“Die sfeer in die boekjes... 
die kon ik zo nu en dan 
oproepen. Maar dan 
moest ik daar wel werk 

van maken. Op mijn gemak in de obser-
vatiekoepel gaan hangen en dan luisteren 
naar Pink Floyd, Vangelis, Mike Oldfield, 
Temptations, Al Stewart – de muziek die 
ik hoorde terwijl ik vroeger die boekjes 
las. De gemeenschappelijke noemer daar 
is viool en saxofoon. Vooral ‘s nachts (dus 
aan de nachtkant van de aarde) werkte 
dat goed. Aan het einde van de werk-
dag, zeker naar het einde van de vlucht 
toe, ging ik een hele orbit in de Cupola 
hangen. Ondanks dat ik dan moe was en 
vaak hoofdpijn had. Ik dacht: ik moet een 
moment voor mezelf creëren. Eventjes 
één worden met de kosmos!
Mijn prioriteiten waren: geen fouten 
maken, leuke dingen doen voor allerlei 
mensen en tenslotte zorgen dat ik zelf 
geniet. Dat was nog best lastig. Want je 
bent zo druk bezig en voor je het weet is 
er weer een week voorbij. Ik had best nog 
langer willen blijven.”  

Wat kun je zien vanuit het Internatio-
nal Space Station, vanaf een hoogte 
van 400 kilometer?
“Je kunt de grens tussen land en water 
goed zien. De afsluitdijk, de deltawerken. 
En waar het winter is, in Rusland bijvoor-

beeld, kun je heel goed pijpleidingen zien 
en mijnsteden: donkere lijnen en vlekken 
die afsteken tegen de sneeuw. Conden-
satiesporen van vliegtuigen, boeggolven 
van schepen. En waar het licht van de zon 
weerkaatst op het water, daar zie je heel 
fijne golfpatronen. Overdag zijn het voor-
al de kleuren die het interessant maken. 
Palmeiland bij Dubai springt eruit, net als 
de ronde irrigatiegebieden in de woestijn. 
Steden kun je overigens overdag niet 
zo goed los zien van hun omgeving. ‘s 
Nachts is een heel ander verhaal. Dan 
lijken de steden op nagloeiende houtvu-
ren, verbonden door lichtende linten: de 
wegen. Vooral de Randstad is één groot 
verlicht gebied, waarbij de kassen van het 
Westland er heel fel uitspringen. Die kon 
ik al zien liggen als ik over Spanje vloog! 
Dat is absoluut de helderste plek in West 
Europa. Verder zie je Parijs en Londen 
heel goed en België is als land ‘s nachts 
helemaal verlicht!
Aan de nachtkant van de aarde zijn altijd 
onweersbuien te zien: die bliksemflitsen 
gaan honderden kilometers door de wol-
ken heen, soms van de ene kant van een 
land naar de andere. Het ruimtestation 
licht links en rechts van je op, maar je 
hoort niets natuurlijk.
Tijdens één enkele baan om de aarde heb 
ik eerst noorderlicht gezien en daarna 
zuiderlicht. Prachtig!

Kijken naar de ruimte was ook heel 
spectaculair. Dat gaf soms echt een 
kosmisch gevoel, vooral omdat ik nu die 
Cupola had: Je hebt een geweldig uitzicht 
rondom. Ik kon heel goed de Melkweg 
zien, kraakhelder! Je ziet de maan en de 
planeten opkomen door de dampkring 
heen. Fantastische dingen gezien, ook 
de overgang van Venus over de zon. Ik 
voelde me zo echt een onderdeel van de 
kosmos.” 

Ongetwijfeld was dit het hoogtepunt 
van je bestaan. Wat kan er nu nog 
komen?
“Zeker moet dit wel het hoogtepunt van 
mijn carrière geweest zijn. Ik ben niet van 
plan nog president van Europa te worden 
of de politiek in te gaan. Maar er zijn nog 
zoveel mooie plekken op aarde die ik wil 
zien en dingen die ik wil beleven.”

Misschien kun je straks vanaf Curaçao 
ruimtetoeristen gaan begeleiden of 
zelfs omhoog brengen.
“Het is nog een beetje vroeg om dat al-
lemaal te overzien. Ik weet niet wat de 
regels zijn om zo´n ding te besturen. Dat 
is weer andere koek dan een Sojoez of 
een Piper Cup.
Maar ik vind het ook leuk om mijn verhaal 
uit te dragen. Veel PR doen. Mijn ervaring 
als astronaut inzetten.”

André Kuipers wordt in Noordwijk verwelkomd door Prins Willem Alexander, de burgemeester van Noordwijk J.P.J. Lokker en minister-president 
Mark Rutte. [foto: ESA - A. Le Floc’h]
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Jij zegt altijd: Ruimtevaart is de toe-
komst voor de mensheid. Maar er zijn 
er ook die daar heel anders over den-
ken.
“Ja, dat zijn waarschijnlijk dezelfde types 
die heel lang geleden klaagden toen 
mensen voor het eerst een boomstam in 
het water legden: Mensen hebben niks te 
zoeken op het water. Niks in de poolge-

Een Lynx helikopter van de marine bracht André naar het strand van Noordwijk. [foto: ESA - A. 
Le Floc’h]

André Kuipers en Piet Smolders na hun gesprek in de Hotels van Oranje, Noordwijk. [Foto 
Ljoedmila Smolders-Fomina]

bieden. Niks in de lucht. Zulke lui brengen 
ons geen meter verder. Er zijn mensen die 
daar hun vak van maken: op een nega-
tieve manier dingen belichten zodat zij de 
aandacht krijgen. Daar leven ze van. 
Maar kijk eens: de ruimtevaart is er al. We 
doen dingen in de ruimte. We zetten de 
eerste stapjes, maar we zijn onmisken-
baar op weg... Straks terug naar de maan, 

dan door naar Mars, ooit naar de sterren 
wellicht.” 

Maar we kennen de toekomst niet...
“Dat is zo. We weten niet wat het allemaal 
gaat brengen. Als je nu naar de middel-
eeuwen zou kunnen vertrekken en met 
een mobiele telefoon bellen, zou je de 
volgende dag op de brandstapel staan. 
Hekserij! Wij werken nu met elektromag-
netisme: Je kunt het niet zien, maar het is 
er wel. Zo komen er nog veel dingen aan 
waar we nooit van gedroomd hebben. 
Het blijft niet zoals het nu is. Wij leven 
nu in de science fiction van vroeger. En 
over een paar duizend of een paar miljoen 
jaar: helemaal niet voor te stellen! Maar 
het gaat gewoon door, als we tenminste 
niet uitgeroeid worden door een gam-
maburst, een kosmische voltreffer of een 
virusinfectie. We zullen ons verspreiden 
door het heelal. We kunnen nu alleen 
maar denken: je kunt niet sneller dan 
het licht, je kunt je niet laten invriezen. 
Ik zou graag ingevroren worden – als ik 
zeker wist dat ik weer wakker werd – om 
te kunnen kijken in de toekomst. Ik zou 
zo’n tijdmachine van H.G. Wells willen 
hebben om op verschillende momenten 
in de toekomst te kijken. Dat zou goed 
zijn! Over 100, 200, 1000, 10.000 jaar. 
Over een miljoen jaar. En de aarde gaat 
nog miljarden jaren door dus we krijgen 
nog heel wat te zien! Maar ik besef ook: 
de mensheid is misschien maar een tus-
senstation. Op een geven moment zou 
het gebeurd kunnen zijn met ons en dan 
komt er misschien weer wat anders.” 

Merken we nog ooit iets van andere in-
telligenties in de kosmos?
“We moeten gewoon doorgaan met 
onderzoek, maar misschien is dit wel de 
enige planeet met intelligent leven in het 
heelal. Dan is het des te meer van belang 
dat we onszelf in stand houden en dat we 
voorzichtig zijn met onze planeet en dat 
we ons verspreiden. Het zou een “waste 
of space” zijn om op ons planeetje te 
blijven zitten wachten tot we omkomen 
door een virusinfectie of de inslag van 
een planetoïde. Dan is het gebeurd. Een 
heelal zonder leven!! 
Ik hoop overigens dat we elders leven vin-
den. Maar het kan ook zijn dat we verkeerd 
zoeken omdat er heel andere methodes 
van communicatie bestaan. Straks krijgen 
we misschien onverwacht op een heel 
andere manier contact. Dat zou mooi zijn.”
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cosine en 3D-One
vanuit de ruimtevaart naar Hollywood

Eric le Gras en Len van der Wal

Het Leidse bedrijf cosine bouwde in zes maanden tijd een 3D-videocamera voor 

gebruik in het International Space Station (ISS). Ongekend snel voor apparatuur 

die gebruikt wordt in de ruimte, maar bij cosine zijn ze daar niet ondersteboven 

van. Directeur Marco Beijersbergen: “Als systeemontwikkelaar combineren wij 

specialistische kennis op het gebied van meettechnieken met bestaande compo-

nenten en onderdelen. Zo kunnen we snel verschillende toepassingen realiseren, 

binnen en buiten de ruimtevaart.”

Snelle camera
Het gesprek met Beijersbergen vindt 
plaats bij cosine in Leiden: “In 2005 vroeg 
ESA ons om een stereocamera te ontwik-
kelen voor een testmodel van een Mars 
Rover. Dat hebben we gedaan en vervol-
gens kwam de vraag of we die camera 
ook geschikt konden maken voor het 
leveren van 3D-beelden van het interieur 
van het ISS. De opeenvolgende bewoners 
hadden daar steeds iets aan veranderd 
en ESA wilde graag een goed ruimtelijk 
inzicht hebben in die veranderingen. 
Hoge resolutie foto- en video-opnamen 
genieten al jarenlang bijzondere belang-
stelling van ESA’s afdeling Bemande 
Ruimtevaart. In het Erasmus Centrum 
bij ESTEC worden bijvoorbeeld door 
de computer gegenereerde ‘opnames’ 
verwerkt tot speciale 3D-films van het 
ISS. Dit soort films is niet alleen bruik-
baar voor PR-doeleinden, maar ook bij 
het plannen van werkzaamheden en het 
voorbereiden van experimenten. Het idee 
voor een 3D-videocamera om echte ‘live’ 
opnamen te kunnen maken en zo het 
realisme te vergroten was wat dat betreft 
een logische stap.”
De videocamera met twee lenzen moest 
klein, licht en eenvoudig te bedienen zijn, 
en een display hebben voor 3D-beelden. 

De belang-
rijkste eis was dat 
de beelden van beide lenzen perfect op 
elkaar moesten aansluiten, ook bij het 
focusseren en het inzoomen. Beijers-
bergen: “Anders krijg je bij het bekijken 
verschijnselen die op zeeziekte lijken. Het 
was een klus die goed bij ons paste. We 
zijn een MKB-bedrijf dat gespecialiseerd 
is in oplossingen op het gebied van metin-
gen. Voor de cameratechniek gebruikten 
we vooral bestaande onderdelen, maar 
die moesten we met slimme software wel 
kalibreren en synchroniseren. Precies wat 
we doen bij het ontwikkelen van bijzon-
dere meetapparatuur.”
cosine klaarde de klus in zes maanden 

en ESA verzorgde de certificering; de 
camera werkte perfect. Een nadeel was 
echter dat de beelden werden vastgelegd 
op schijfjes, die met een retourvlucht 
teruggestuurd moesten worden naar de 
aarde. ESA vroeg daarom om aanpas-
singen die het mogelijk maakten om de 
3D-beelden live en in HD naar de aarde te 
sturen. Beijersbergen: “Ook dat is ons uit-
eindelijk in vrij korte tijd gelukt. Leuk om 
te vermelden is dat we hiermee de eerste 

Foto van de 3D CP31 camera, het model 
dat 3D-One ontwikkelde voor commerci-
eel gebruik. [foto: 3D-One]
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waren die de volledige bandbreedte (32 
Mbit/s) van de ‘downlink’ van het ISS heb-
ben benut.”

3D-One
Een prachtig instrument, dachten Beijers-
bergen en mededirecteur Max Collon, 
waarnaar ook op aarde vraag moest zijn. 
Beijersbergen: “In principe verkopen we 
zelf geen producten, we leveren kennis 
voor productontwikkeling. We zochten 
daarom partijen die onze 3D-videoca-
mera op de markt wilden brengen, maar 
niemand pakte het echt op. Het feit dat 
de camera zich in de ruimte had bewezen, 
was zowel een voordeel als een nadeel. 
Het maakte duidelijk dat de camera zeer 
betrouwbaar was, maar tegelijkertijd 
leefde het idee dat apparatuur uit de 
ruimtevaart kostbaar en moeilijk te be-
dienen zou zijn.”
Beijersbergen en Collon besloten daarom 
zelf het initiatief te nemen en richtten 3D-
One op. Beijersbergen: “Met steun van 
het Dutch Technology Transfer Program-
me en het vergelijkbare programma van 
ESA ontwikkelden we een vereenvoudig-
de versie van de camera, die bijvoorbeeld 
niet hoefde te voldoen aan alle strenge 
veiligheidseisen van het ISS op het gebied 
van elektronica, materialen of kosmische 
straling. Op aarde is dat niet nodig.”

Glamourwereld
Daarna kwam de stap naar de markt en 
dat werd de glamourwereld van Hol-
lywood, waar naar verwachting vraag 
zou zijn naar professionele 3D-camera’s. 
Beijersbergen: “Maar hoe krijg je daar een 
voet achter de deur? We hebben partners 
gezocht – mensen uit de filmindustrie 
die al met 3D bezig waren. We zochten 
het bij makers van documentaires of be-
drijfsfilms en niet de grote jongens zoals 
James Cameron, die werken met grotere 
en ingewikkelder camerasystemen. Het 
succes van de film ‘Avatar’ hielp daarbij, 
want toen ontstond er een hype, maar 
een grote markt is het nog steeds niet.”
Beijersbergen: “3D-televisie komt maar 
langzaam van de grond. Het is een kip-ei 
kwestie. Er is nog weinig aanbod van pro-
gramma’s en dus verkopen 3D-televisies 
niet. Het wachten is op de doorbraak en 
die zal er zeker komen, om te beginnen 
in het hogere segment, waar 3D al stan-
daard wordt meegeleverd. Momenteel 
verkopen wij met enige regelmaat ca-
mera’s aan professionals. En we verhuren 

De 3D CP31 camera is onder andere gebruikt voor het in beeld brengen van een knieoperatie. 
[foto: 3D-One]

ESA-astronaut Paolo Nespoli met de ‘ruimtevaartversie’ van de 3D-camera (model ERB2) aan 
boord van het ISS. [foto: ESA]

Marco Beijersbergen: “We zijn een MKB-bedrijf dat gespecialiseerd is in oplossingen op het 
gebied van metingen”. [foto: Len van der Wal]
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camera’s om meer bekendheid te geven 
aan de mogelijkheden.”

Nieuwe markten
Daarnaast kijken cosine en 3D-One naar 
alternatieven. Beijersbergen: “Wij wer-
den van verschillende kanten benaderd 
met de vraag of wij componenten van 
ons systeem konden leveren. Bedrijven 
wilden die opnemen in hun eigen syste-
men en zo 3D-functionaliteit toevoegen. 
Denk aan situaties waarin 3D bijdraagt 
aan betere waarneming of betere veilig-
heid, zoals bij het automatisch oogsten 
van tuinbouwproducten of in het verkeer. 
We hebben ook contact met forensische 
onderzoekers. Onze camera’s maken 3D-
beelden van plaatsen delict en dat kun-
nen we doen in andere frequenties dan 
het zichtbare deel van het spectrum. Met 
kennis van het AMC en onze apparatuur 
kan het bedrijf Forensic Technical Soluti-
ons niet alleen bloedvlekken ontdekken, 
maar ook analyseren hoe oud die zijn. Dat 
hebben we succesvol in het Crime Lab 
van het Nederlands Forensisch Instituut 
gedemonstreerd.”
Zo bracht de 3D-camera Beijersbergen en 
Collon ver buiten de ruimtevaart: “Van de 

Night Pod
Na de ontwikkeling van de 
3D-videocamera heeft cosine alweer 
het volgende project voor de bewoners 
van het International Space Station 
(ISS) afgerond: de ‘Night Pod’, een 
systeem dat het mogelijk maakt om 
vanuit de ruimte scherpe digitale foto’s 
te maken van de donkere kant van de 
aarde. Marco Beijersbergen: “André 
Kuipers deed veel aan fotografie, maar 
de lange belichtingstijd en de grote 
snelheid van het ISS maken het moeilijk 
om ‘s nachts scherpe foto’s te maken. 
Wij hebben apparatuur ontwikkeld die 
de camera steeds op hetzelfde punt van 
de aarde gericht houdt. Ook dit systeem 
was in korte tijd gereed, inclusief de 
noodzakelijke veiligheidskeuringen door 
zowel de Amerikanen, de Russen als de 
Europeanen.”
Ook voor de Night Pod is Beijersbergen bezig met 
maatschappelijke en commerciële toepassingen: “We hebben 
met dit systeem laten zien dat je aardobservatie kunt doen 
vanuit het ISS, bijvoorbeeld voor het meten van het effect 
van maatregelen tegen energieverspilling. In combinatie met 

filmwereld tot het forensisch onderzoek 
en van de fruitteelt tot de verkeersveilig-
heid. We hebben onlangs met orthope-
dische chirurgen 3D-films van knieope-
raties gemaakt. Die kunnen ze inzetten 
voor opleiding en voorlichting, maar op 
termijn zijn ze bovendien bruikbaar om 
collega’s tijdens de operaties van afstand 
in 3D te laten meekijken. De techniek 
gaat ook weer terug de ruimte in. Als een 
ruimtevaarder medische klachten krijgt 
dan is er geen specialist aan boord om die 
te behandelen. Met 3D-beelden die live 
naar de aarde worden gestuurd, kan een 
specialist meekijken alsof hij erbij is.”

Innovatieve sector
Andere kansen liggen bij veiligheidsin-
specties, bijvoorbeeld van pijpleidingen. 
Beijersbergen: “Het kan gaan om inspec-
ties van de binnen- en buitenkant van de 
leiding. Dat gebeurt nu al met camera’s, 
maar 3D geeft ook hier meer informatie. 
Je kunt niet alleen zien of zich roest heeft 
gevormd en of er beschadigingen zijn, 
maar ook nauwkeurig waar de schade zit 
en hoe groot die is.”
Kennis uit de ruimtevaart heeft bijgedra-
gen aan het openen van deze markten, 

zegt Beijersbergen: “De ruimtevaart stelt 
hoge eisen, onder andere aan robuust-
heid en bedieningsgemak. Andere mark-
ten stellen die ook, maar er is toch minder 
druk om het meteen heel grondig aan te 
pakken. Bovendien levert de ruimtevaart 
er de middelen bij. Klanten uit andere 
markten laten het ontwikkelen van pro-
ducten vaak over aan de producent. 
En misschien wel het belangrijkste: de 
ruimtevaartsector is steeds op zoek naar 
innovaties. Daarmee is deze sector voor 
ons een ideale partner, zoals wij dat ook 
voor anderen willen zijn.”

André Kuipers met de Night Pod. [foto: ESA]

kleurenanalyses kun je ook denken aan het snel detecteren 
van branden en gebruik voor de landbouw. Ook is het 
camerasysteem op aarde inzetbaar om scherpe beelden te 
maken van bewegende objecten, voor bijvoorbeeld autosport 
en luchtfotografie.”
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European Space Agency 
(ESA) Ministerial Conference

20-21 november 2012 in Napels, Italië

Nico van Putten, Netherlands Space Office

De ministersconferentie van ESA, gepland voor november van dit jaar, is een 

gebeurtenis waarbij belangrijke besluiten over de Europese ruimtevaart genomen 

gaan worden. Dit artikel zal het proces voorafgaand aan zo’n conferentie behan-

delen. Het is onderdeel van een drieluik, want het NVR is van plan om samen met 

SpaceNed een lezingenavond over dit onderwerp te organiseren en, na de confe-

rentie, zullen we aandacht geven aan de resultaten van de conferentie.

De ministersconferentie in Den Haag. [foto: ESA]
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Wat is het European 
Space Agency (ESA)?
Op 30 mei 1975 is ESA door onderteke-
ning van de “ESA Convention” door de 
10 ‘founding fathers’, waaronder Neder-
land, opgericht. ESA komt voort uit het 
samengaan van de European Launch 
Development Organisation (ELDO) en de 
European Space Research Organisation 
(ESRO) [1].Het doel van Europees Ruimte-
vaartagentschap is de samenwerking tus-
sen de Europese Staten op het gebied van 
ruimteonderzoek en de ruimtetechnolo-
gie en de toepassing hiervan in de ruimte, 
uitsluitend voor vreedzame doeleinden. In 
2012 is Polen als twintigste lidstaat toege-
treden.
De Council is het hoogste orgaan van ESA. 
De voorzitter komt uit één van de lidsta-
ten en wordt benoemd voor twee jaar. 
Deze Council delegeert haar inhoudelijke 
werkzaamheden naar zogenaamde pro-
grammaraden die langs de lijnen van de 
ESA-directoraten (zoals Wetenschap, 
Aardobservatie, en Telecom) ingedeeld 
worden. Daarnaast zijn er een aantal 
thematische comités, zoals de Adminstra-
tive and Finance Committee (AFC) en de 
Industrial Policy Committee (IPC).
De Nederlandse delegatie voor de Council 
wordt op ambtelijk niveau door ministe-
ries ingevuld met de directies van SRON 
(Netherlands Institute for Space Research) 
en NSO (Netherlands Space Office) als 
adviseurs. De ESA programmaraden en 
de meeste comités worden bezet door 
medewerkers van het NSO, een enkel 
comité, zoals Security, kent nog een be-
zetting vanuit een kerndepartement van-
wege specifieke verantwoordelijkheden.
Gemiddeld eens in de drie jaar komt de 
Council op Ministers niveau bijeen (de 
zogenaamde ESA-Ministersconferentie). 
Voor de duur van die vergadering wordt 
er een voorzitter op politiek niveau be-
noemd. In de periode 2005 (Berlijn; dhr. 
Laurens Jan Brinkhorst) tot en met 2008 
(Den Haag; Mevr. Maria van der Hoeven) 
was Nederland voorzitter van deze Coun-
cil. In 2012 zal dat Italië zijn, met vervol-
gens een duobaan in de komende periode 
voor Zwitserland en Luxemburg.
De Ministersconferentie komt bijeen om 
zwaarwegende besluiten te nemen over 
programma’s en projecten op de mid-
dellange termijn en waar relevant voor 
de lange termijn (een actueel thema mo-
menteel is bijvoorbeeld: wanneer starten 
we met de ontwikkeling van de opvolger 

van de Ariane-5 raket).
Voor de Ruimtevaart is het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Inno-
vatie (EL&I) het coördinerend ministerie. 
Daarnaast heeft het Ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een 
belangrijke inbreng op het gebied van de 
Wetenschap; de verplichte bijdrage voor 
het ESA Science programma komt van 
OCW. Naar verwachting zal de Minister 
van EL&I de Nederlandse delegatie aan-
voeren voor de komende ESA Minister-
raad.

ESA Ministersconferentie 2012
De voorbereiding van deze Ministerscon-
ferentie gebeurt in economisch zware 
tijden. Daar zeggen we niets nieuws mee. 
Dat betekent wel dat de ambities van ESA 
stevig moesten worden teruggedraaid 
in de aanloop naar die conferentie, wat 
neerkomt op lastige keuzes maken en 
veel discussies in de verschillende ESA 
Program Boards. Daarnaast is er een 
Council Working Group (CWG) die vanuit 
de ESA Council richting geeft (probeert 
te geven) aan dit proces. Voor Nederland 
zijn de deelnemers aan dit overleg acting 
Head of Delegation voor Nederland, Frits 
von Meijenfeldt (EL&I) en NSO ESA-
coördinator Joost Carpay.
Verder zijn de ESA lidstaten zelf natuurlijk 
een stevige speler in dit proces. Met name 
de twee landen met de grootste contribu-
tie in ESA, Duitsland en Frankrijk, spelen 
een belangrijke rol. Nationale prioriteiten 
worden naar voren geschoven en de ESA 
executive probeert al die prioriteiten te 

passen in een totaalprogramma met voor 
ieder wat wils. Met de beperkte middelen 
die op dit moment voorhanden zijn is dit 
altijd al moeizame proces nog een graad 
moeilijker geworden
Een normaal tijdsschema voor een ESA 
Ministersconferentie is dat er voor de 
zomer een voorlopige agenda wordt 
opgesteld, die dan door de zomer heen 
afgestemd wordt met de lidstaten, om 
vervolgens vlak na het zomerreces in een 
definitief programma gegoten te worden. 
Dan kunnen de lidstaten vervolgens in 
eigen land de inschrijving in de diverse 
programmaonderdelen gaan voorberei-
den op basis van hun eigen prioriteiten. 
De ESA Ministersconferentie vindt dan 
meestal plaats eind november, begin de-
cember.
Voor de Ministersconferentie van dit jaar 
gaat dat tijdsschema helaas niet op. Om 
te beginnen zijn Duitsland en Frankrijk 
het niet eens hoe hun nationale prioritei-
ten gekoppeld kunnen worden aan het 
ESA-programma. Zoals wellicht bekend 
heeft Duitsland een hoge prioriteit bij het 
Internationale Ruimtestation (ISS) en een 
missie naar de maan, terwijl de Fransen 
vooral de Europese (lees Franse) lan-
ceercapaciteit veruit op de eerste plaats 
hebben staan. Allebei zijn de prioriteiten 
die een stevig budget nodig hebben om 
gerealiseerd te worden en dat is nu net 
wat er dit tijdsframe niet voor handen is. 
Het gevolg is dat er, inmiddels ver na de 
zomer, in de CWG nog geen glimp van 
een ESA totaalprogramma is voorgelegd. 
Duitsland en Frankrijk hebben wel onder-

ESA ESTEC in Noordwijk. [foto: ESA]
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ling overleg gehad, maar zijn daar (nog) 
niet uit. In oktober wordt een nieuwe 
poging gedaan met daarbij aanwezig de 
huidige voorzitter van de Ministercon-
ferentie, Italië en de beoogde volgende 
voorzitters, Luxemburg en Zwitserland. 
Naar verwachting zal een definitief ESA 
totaalprogramma pas gepresenteerd kun-
nen worden ergens medio oktober en dat 
is wel erg dichtbij de geplande data voor 
de ESA Ministersconferentie.
Naar verwachting zal er dan ook veel 
discussie zijn op die conferentie. Veel 
meer dan in het verleden het geval was. 
Dat betekent weer dat de nationale 
voorbereiding van de ESA lidstaten zeer 
consciëntieus zal moeten plaatsvinden, 
maar nauwelijks gebaseerd kan zijn op 
een vastliggend ESA-totaalprogramma.

De nationale voorbereiding
Alvorens uit te leggen hoe die nationale 
voorbereiding in Nederland plaatsvindt, is 
het misschien goed om te bekijken wat de 
positie van het Netherlands Space Office 
(NSO) in dit kader is.
Het NSO is in 2009 opgericht met als voor-
naamste oogmerk het in een hand leggen 
van alle ruimtevaartactiviteiten (en de 
uitvoering daarvan) van de overheid. Basis 
voor het NSO was – de ruimtevaartpoot 
van het NIVR (Nederlands Instituut voor 
Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart). 
Vanuit SRON (Netherlands Institute 
for Space Research) kwam het NWO 
GO-Programmabureau over naar NSO, 
en de diverse betrokken ministeries 

(het toenmalige EZ, 
OCW en het toenmalige 

V&W) leverden ook een aantal 
medewerkers. Het NSO kent een 

Stuurgroep NSO bestaande uit drie mi-
nisteries (EL&I, OCW en I&M) en NWO 
(de Nederlandse Organisatie voor Weten-

schappelijk Onderzoek). De Stuurgroep 
stelt een meerjarenprogramma en 

het uitvoeringsbeleid van 
het NSO vast, en voorziet 

daarmee in een beleidska-
der waarbinnen het NSO zal 

functioneren.
De drie ministeries uit de Stuur-

groep NSO hebben het NSO gevraagd, 
in samenspraak met SRON, een advies 
uit te brengen voor de Nederlandse in-
schrijving in de ESA-programma’s die op 
de komende Ministersconferentie zullen 
voorliggen en deze inschrijving tevens in 
te kaderen in een ‘overall’ nationaal ruim-
tevaartbeleid.
De basis voor deze aanvraag wordt door 
NSO gelegd in een “Visie en Ambitie” 
waarin in eerste instantie de visie wordt 
neergelegd (‘Gebruik staat centraal’) 
waaruit de ambitie dan volgt. Deze 
ambitie wordt, wat het upstream-deel 
(ruimte-infrastructuur) betreft, gehaald 
uit het roadmap-proces, waar het NIVR in 
2004 mee gestart is en wat het NSO on-
verkort heeft voortgezet. In nauw overleg 
met de sector zijn er in de afgelopen jaren 
veertien thema’s gekozen waarbinnen de 
upstream-sector haar ambities op papier 
heeft gezet en daar, waar mogelijk, een fi-
nancieel budget aan gekoppeld. Het NSO 
heeft daar, op basis van vooraf vastge-
stelde criteria, vervolgens een ranking van 
gemaakt die natuurlijk zal terugkomen in 
het advies dat nu voorbereid wordt.
Nu gebruik centraal staat speelt ook de 
downstream-sector (waar het vooral gaat 
over het maken van toepassingen waarbij 
satellietdata gebruikt worden) een steeds 
belangrijkere rol. Voor de downstream be-
staan (nog) geen uitgewerkte roadmaps 
en ook is die sector nog minder sterk ge-
organiseerd zodat de eigen inbreng van 
het NSO daar nog belangrijker is.
Vanzelfsprekend is er ten aanzien van het 
advies overleg met verschillende gremia. 
Zo kent het NSO een eigen Programma-
raad voorgezeten door mevrouw Dorine 
Burmanje (voorzitter van de Raad van Be-
stuur van het Kadaster). Deze (formele) 
programmaraad bestaat uit personen 
die de drie stromingen in de ruimtevaart 

(Wetenschap, Gebruik en Industrie) ver-
tegenwoordigen zonder daar een directe 
betrokkenheid bij te hebben. De direct 
betrokkenen zitten in het (informele) 
Stakeholders-overleg. Beide overleg-
gen kijken een aantal keren mee met 
concepten van het advies. Verder is in de 
adviesaanvraag nadrukkelijk aangegeven 
door de ministeries dat er door het NSO 
wordt afgestemd met het topteam van de 
Topsector High Tech Systems en Materia-
len (HTSM). Het eindconcept zal ook daar 
voorliggen. Via de HTSM-roadmap Space 
is verder de stichting Lucht- en Ruimte-
vaart Nederland (LRN) betrokken bij dit 
proces.
De drie ministeries hebben ook hun eigen 
tijdslijn. Voordat de adviesaanvraag bij 
het NSO werd neergelegd is er nog voor 
het zomerreces van de Tweede Kamer 
een brief door de minister van EL&I, als 
coördinerend minister voor Ruimtevaart, 
gestuurd waarin het ruimtevaart beleids-
kader aan de Kamer werd voorgelegd. 
Mede naar aanleiding van die brief waarin 
ook de bezuinigingen vanaf 2015 zicht-
baar werden [2], is er een schriftelijk over-
leg in de Tweede Kamer geweest waaruit 
een tweetal moties [3,4] voortkwamen 
ten aanzien van die bezuinigingen op de 
begroting van EL&I. 
De motie Verhoeven cs is aangenomen, 
maar kende (nog) geen financiële dek-
king. Daar wordt nog naar gezocht. 
Zodra het NSO haar advies heeft uitge-
bracht aan de drie ministeries, zullen die 
daar een oordeel over vellen en dat oor-
deel vervolgens via een brief van de minis-
ter van EL&I, mede namens de ministeries 
van OCW en I&M, aan de Tweede Kamer 
sturen. Waarna de Kamer in een debat 
haar instemming, dan wel argumentatie 
voor verandering, kenbaar zal maken.
En dan zijn we weer terug bij het tijds-
schema en de onzekerheid ten aanzien 
van deze timing, maar ook de inhoudelijke 
voorstellen die daarin moeten zitten. Met 
een Ministersconferentie in de derde week 
van november en de noodzaak om de 
Tweede Kamer om een oordeel te vragen 
zal er dus uiterlijk medio oktober een brief 
aan de Kamer moeten worden gestuurd. 
Dat betekent dat het advies van het NSO 
eind september beschikbaar moet zijn 
voor het beleidsoordeel van de ministeries.
Dit hele proces mag, gezien de voortgang 
bij ESA en de te nemen stappen natio-
naal, met recht een uitdaging worden 
genoemd!

De Sentinel 5 Precursor satelliet. [Illustra-
tie: Astrium]
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Conclusie: het worden 
spannende tijden voor de 
ruimtevaart in Nederland
De problemen die ESA heeft om samen 
met haar lidstaten tot overeenstemming 
te komen over de te nemen besluiten over 
richting en inhoud van haar programma’s, 
afgezet tegen de beperkte financiële 
middelen die die lidstaten op dit moment 
beschikbaar hebben, zijn evident. Het 
ligt dan ook in de lijn der verwachting dat 
het op de komende Ministersconferentie 
gewoonweg onmogelijk is om dan al 
alle besluiten te nemen die noodzakelijk 
zijn voor een gedegen toekomst van de 
ESA-programma’s en daarmee voor de 
toekomst van de ruimtevaart in Europa. 
Normaliter is er een driejaarlijkse cyclus 
met de ESA-Ministersconferentie. Dat zal 
dit keer dus korter zijn. De Ministerscon-
ferentie in november 2012 gaat gewoon 
door, maar zal vrijwel zeker gevolgd wor-
den door een volgende Ministersconferen-
tie begin 2014. Op nationaal terrein is de 
Nederlandse ruimtevaart geconfronteerd 

De bijdragen van de diverse lidstaten aan het ESA budget voor 2012. [Illustratie: ESA]

met een stevige bezuiniging op de begro-
ting van EL&I waar weliswaar een motie 
over is aangenomen maar die vooralsnog 
nog niet is teruggedraaid. Duidelijk is wel 
dat als die bezuinigingen niet worden te-
ruggedraaid het er somber uit ziet voor de 
inschrijving in ESA-kader en daarmee voor 
de ruimtevaart in het algemeen. Het vallen 
van het kabinet en daarmee de algemene 
verkiezingen op 12 september jongstleden 
komen/kwamen de ruimtevaart dan ook 
slecht uit, maar is wel een feit. De hoop is 
voorlopig gevestigd op de periode direct 
na de installatie van de nieuwe Tweede 
Kamer om de genoemde motie ook fi-
nancieel ‘hard’ te maken. Het feit dat het 
NSO-advies betreffende ruimtevaart dan 
zo ongeveer klaar moet zijn, is de zoveel-
ste complicerende factor.

Nawoord
Inmiddels heeft de minister van EL&I 
mede namens OCW en I&M op 9 oktober 
jongstleden een brief gestuurd  [5] naar 
aanleiding van de 2 moties, waarin het mi-

nisterie voorstelt om éénmalig 136 MEuro 
in totaal beschikbaar te maken voor het 
Ruimtevaart-budget.
Tevens in de brief een verwijzing naar de 
kabinetsformatie voor een structurele op-
lossing. Als reactie hierop heeft de Tweede 
Kamer de beide moties aangehouden.
De ministeries bereiden een brief aan de 
Tweede Kamer voor, waarin zij – op basis 
van het NSO-advies van 28 september 
2012 – een voorstel tot inschrijving bij de 
ESA Ministersconferentie in Napels zullen 
doen.

Referenties en noten
1 Voor belangrijke data in de Europese Ruimte-

vaart zie ESA website: www.esa.int/SPECIALS/
Space_Year_2007/SEM7VFEVL2F_o.html.

2 Beleidsbrief Ruimtevaart 26 juni 2012; 
kamerstuk 24446 nr. 46.

3 Motie Verhoeven cs, geen onomkeerbare 
stappen zetten; kamerstuk 24446 nr. 48

4 Motie Schaart/van Vliet, ongedaan maken 
van de structurele korting op ruimtevaart; 
kamerstuk 24446 nr. 49.

5 Brief van de Minister van EL&I, dd 09-10-2012, 
kamerstuk 24446 nr. 50.

2012 income from Member
States and Canada

2900.1 M

EU: 21.6%, 867.7 M€

Other: 6.1%, 246.5 M€ 

ECSA: 0.1%, 5.8 M€

AT: 1.8%, 52.2M€

BE: 5.9%, 169.8 M€

CZ: 0.4%, 11.5 M€
DK: 1.0%, 27.8 M€

FI: 0.7%, 19.4 M€

FR: 24.8%, 718.8 M€DE: 25.9%, 750.5 M€

GR: 0.3%, 8.6 M€

IE: 0.5%, 15.6 M€

IT: 12.1%, 350.5 M€

LU: 0.5%, 15.0 M€

NL: 2.1%, 60.3 M€
NO: 2.2%, 63.1 M€

PT: 0.5%, 15.8 M€

ES: 6.3%, 184.0 M€

SE: 2.2%, 65.3 M€

CH: 3.6%, 105.6 M€

UK: 8.3%, 240.0 M€

CA: 0.6%, 18.7 M€

RO: 0.3%, 7.6 M€

Income form Member States and Canada
Income from EU
Income from European Cooperating States (ECSA)
Other income

Total

2900.1 M€ (72.2%)
867.7 M€ (21.6%)

5.8M€ (0.1%)
246.5 M€ (6.1%)

4020.1 M€ (100%)

ESA budget
for 2012
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Active Space Debris 
Removal Symposium

Guy Gadiot (NSO, symposium report)

The Netherlands Space Society (NVR) and SpaceNed on June 21st  2012 organised 

a symposium on Active space Debris Removal (ADR) hosted by Dutch Space 

in Leiden and chaired by Lex Meijer. Several (inter)national speakers gave 

presentations on the legal, political and technical challenges that are associated 

with active space debris removal (ADR). In the following a brief account is given of 

these interesting presentations that are also available at the NVR website.

Overview of active space 
debris removal 
Brian Weeden a Technical Advisor at the 
Secure World Foundation in Washington 
presented a general overview on active 
space debris removal (ADR).

Space provides many benefits to eve-
ryone on earth, like socio-economic be-
nefits, national security and international 
stability. Because of this more and more 
countries are using space or desire to. 
To date ten countries have the ability to 
launch satellites into space, while over 
60 entities now own or operate satellites. 
However, the long-term sustainability 
of earth orbit is in jeopardy, in part due 
to the growth of space debris and the 
increase in the use of space. At present 
1000 operating satellites are exploited of 
which 40% belong to the US, 16% to Eu-
rope, 10% to Russia and 9% to China. As a 
negative side effect of this, about 16.000 
pieces of space debris larger than 10 cm in 
diameter are present in orbits around the 
earth, while half a million smaller pieces 
that may still cause damage to operating 
satellites are also in various orbits.
While debris and certain satellites cannot 
control their trajectory, they may collide 

and generate more debris. Most modern 
satellites can manoeuvre so as to avoid 
collision with other satellites and large 
debris. Manoeuvring consumes expen-
sive fuel which increases the operating 
cost of the satellite and/or reduces it ope-
rational lifetime. As the number of con-
junctions (near-collisions) is increasing, 
the space debris issue is moving higher 
on the agenda of the space agencies and 
governments. If existing debris collides 
with other debris, it generates more de-
bris (Kessler syndrome). NASA and ESA 
calculations show that the amount of 
debris increases by 75% in the coming 
200 years, but the amount of debris in low 
earth orbits(LEO) can be stabilized by ac-
tively removing at least five large pieces 
of debris each year. The main points with 
respect to ADR are:
• Without active debris removal, the LEO 

debris population will see a non-linear 
growth in the future, resulting in many 
more collisions.

• ADR is not a high priority for MEO 
(navigation satellites) and GEO (com-
munication satellites) if current debris 
mitigation and end-of-life disposal 
measures are implemented and fol-
lowed.

• Collision avoidance helps protect active 
spacecraft, but does not significantly 
reduce future growth in the debris po-
pulation.

• Removing large debris objects helps 
stabilize population growth over the 
long-term, but does not protect satel-
lites in the short-term.

Many studies have already looked at the 
space debris issue. An overview of ADR 
techniques that are potentially usefull for 
removing debris of various size is presen-
ted in the next table. However, there are 
still a number of technical challenges to 
be tackled. First, there needs to be con-
sensus on the objective of and priority for 
ADR (small or large objects) and a logic 
is needed for determining which objects 
to go after. Second, ADR has to be able 
to handle tumbling and fragile objects 
during capture, docking, and accelera-
tion (de-orbiting). Third, the atmospheric 
re-entry of large objects has to be safely 
controlled in order to prevent potential 
damage to humans and property on ea-
rth. Finally, laser firings into space need 
to be screened to prevent conflicts with 
operational satellites.
From an economic point of view, the 
chances of developing an economic in-
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International Institute of Air & Space Law 
(IIASL, Leiden University) and President of 
the International Institute of Space Law 
(IISL).

Even for experts in law, defining space 
is still an issue which has been discussed 
for over 40 years. The issue is complex, 
as each country has sovereignty over its 
airspace while there is freedom of use in 
“outer” space. Some countries unilater-
ally have decided that outer space begins 
at 100 km, but there is no international 
consensus on this matter yet. The neces-
sity of a space law was driven by several 
things like the fear for a weapons race 
in space (post-cold war), fear of the un-
known, and liability issues as a result of 
collisions and accidents. The responsible 

parties for making space law are the 
United Nations (UN) and the Committee 
on the Peaceful Uses of Outer Space (CO-
POUS). Their work resulted in a number 
of treaties and regulations which define 
principles like ‘the exploration and use of 
outer space and celestial bodies are ‘free’ 
for the benefit and in the interests of all 
states on the basis of equality’, and ‘the 
appropriation of outer space and celestial 
bodies is forbidden’ (i.e. no sovereignty).
A launching state is internationally res-
ponsible for the activities in space by its 
private enterprises and individuals, and 
hence needs to supervise while it retains 
jurisdiction and control over the launched 
object. Outer space is partially demilitari-
zed and weapons of mass destruction are 
forbidden. Celestial bodies must be used 

Artist impression of space debris (size is exaggerated).

Projection of the runaway growth of >10 cm resident space objects 
if Post Mission Disposal (PMD) measures are not implemented 
[source: NASA]

Benefits of using ADR to better limit the growth of the future LEO 
population. [source: NASA]

centive mechanism for removing space 
debris from LEO are small because there 
is limited direct economic value in low 
earth orbit as nearly all the economic 
activity in space takes place in geostatio-
nary orbit (GEO). The total value of global 
space activities is about $280 billion 
while the total private benefits from LEO 
amount to just $3 billion. Almost all users 
of the LEO infrastructure are public en-
tities deriving socio-economic benefits. 
The debris problem was largely created 
by governments using public money and 
any funding for active debris removal 
activities is likely to have to come from 
public money as well. This could either 
be governments conducting missions 
themselves or purchasing services from 
the private sector.
Brian Weeden completed his presenta-
tion with the conclusion that: all models 
currently indicate that Active Debris 
Removal (ADR) is a necessary part of 
managing debris, protecting satellites, 
and ensuring the long-term sustainability 
of earth orbits. The technical community 
needs to do more research on feasible 
ADR techniques and on the metrics for 
determining objectives and priorities. The 
non-technical community needs to work 
with the technical community on the 
legal and policy issues. An international, 
co-operative technology demonstration 
mission could promote progress on both 
the technical and non-technical fronts.

Legal challenges of active 
space debris removal
The legal challenges associated with space 
debris were explained by Mrs. Tanja Mas-
son-Zwaan who is Deputy Director of the 
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exclusively for peaceful purposes, but 
military personnel and equipment may 
be used for peaceful exploration. Since 
a launching state is liable for damage 
caused by its space objects, the UN adop-
ted the Space Debris Mitigation Guideli-
nes in 2007. In this context one may look 
at mitigation and remediation strategies. 
Mitigation aims to prevent the creation 
of new debris by means of standards and 
guidelines in materials, re-entry, etc. 
Remediation deals with correcting faults 

or deficiencies, i.e. reducing the current 
debris population by active space debris 
removal. 
A remediation option under development 
is CleanSpace One from EPFL (Lausanne). 
Its objective is to develop a family of 
systems able to de-orbit different kinds 
and sizes of satellites and to do a proof 
of concept on two Swiss cubesats, at a 
programme cost of $ 11 million. For a nice 
video on CleanSpace One, search Youtube 
for “CleanSpace One - a Swiss satellite to 

tackle space junk”.
There are many other ideas for remedi-
ation, like nets dragging satellites to ea-
rth’s atmosphere, balloons puffing air to 
change an object’s orbit, firing lasers from 
ground to do the same, or ‘Edde’, a 10 km 
long wire (‘tether’) that stays in orbit and 
is pulled through the earth’s magnetic 
field, whips out a net to catch the satellite 
and move it.
Towards the development of a working 
ADR system there are a number of 
showstoppers. One is the involved cost 
which may require international coope-
ration. There are technology challenges 
and security issues as satellite technology 
salvaged can fall in the hands of a foreign 
state or competing company. An object 
that can bring back a dead satellite could 
also catch a functional satellite. Lastly, 
there is a need for political will. Although 
the space debris issue is not yet a critical 
problem, the problem may have to get 
worse before it gets better.
An analogy can be found in maritime 
salvage operations that were originally 
economically motivated. Originally, ships 
abandoned on high seas used to become 
res nullius (nobody’s property) and a sal-
vager could obtain ownership. Although 
this is no longer the case (ownership 
remains) there is the benefit of remune-
ration, taking into account: no cure no 
pay, the degree of risk, the danger posed 
to the property, skill, wear and tear, and 
returning the assets back to the rightful 
owner. Nowadays, if a wreckage is a ha-
zard or hindrance, the owner can be char-
ged by public authorities to remove it and 
be held liable (e.g. Deepwater Horizon 

De-orbit to
atmosphere

Graveyard
orbit

Size 1 cm Size 1-10 cm Size > 10 cm

Metal Other Cooperating Tumbling

Orbit Leo Magnetic Field
Generator

Ground/Air/Spacee 
based Laser
Thruster exhaust

Net Tentacles

Retarding surface
Sweeping surface
Space based laser
Foams
Thruster exhaust

Orbit GEO Foams
Thruster exhaust
(trackability is difficult)

Capture
Vehicle
Momentum
Tether
Solar Sail

Net Tentacles

Subsystem damages                                                                                                                                                                                Catastrophic damages

Table: Summary of ADR techniques vs. debris size.

The CleanSpace One concept. [source: EPFL]
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More Dutch ADR / de-orbit module studies
At present several ADR / de-orbit module studies are going 
on at the universities in the Netherlands and abroad. Some 
examples are given below.

De-orbitSail - FP7 Space
De-orbitSail (web link: www.deorbitsail.com/index.html) 
aims for a demonstration mission to prove the effectiveness 
of drag de-orbiting. A flight test for a de-orbiting device based 
on a 5 x 5 meter sail is under development that will use both 
aerodynamic drag and Solar Radiation Pressure (SRP) to de-
orbit. A demonstration mission is foreseen in 2013.

Nanosatellite Kickstage
‘Kickstage’ refers to a solid rocket stage for nanosatellite orbit 
augmentation as a co-operation between ISIS, TNO and APP. 

If possible, the kickstage will be tested within the scope of the 
EU 7th Framework Programme for Space.

QB50
QB50 is also a project within FP7 (web link: www.qb50.eu). 
It is an international network of 40 double-triple CubeSats for 
multipoint, in-situ, long-duration measurements in the lower 
thermosphere and for re-entry research. The consortium 
is led by the Von Karman Institute in Brussels and has 50 
participants. With respect to a demonstration of active debris 
removal, a tethered de-orbit and a drag-sail de-orbit are 
considered in the project. The demonstration will be carried 
out in a suitable orbit by using a dedicated launch vehicle and 
a limited orbital lifetime. Launch is foreseen in 2014/2015.

drilling rig oil spill, Gulf of Mexico in 2010).
In the case of space debris there are 
several legal issues. First there is the is-
sue of defining a space object; then who 
owns and has jurisdiction over the debris; 
is it illegal to create debris; is there an 
obligation to clean up space debris? Who 
is responsible, liable in case of mishaps, 
collision, picking up the wrong satellite? 
Is consent or permission needed from the 
owner to remove the debris? Who has to 
pay and who owns recovered parts?
Cost and technology would suggest an in-
ternational solution as a preferred route, 
but military and security issues cause 
difficulties. An international authority to 
collect money into a global fund and to 
decide about mission targets to be reco-
vered by licensed entities may work well 
but also requires the political will, while 
there are also national alternatives.

Astrium active debris 
removal activities
Robert Axthelm, systems engineer at EADS 
Astrium, Bremen presented an innovative 
system for ADR.

An ADR system that is under develop-
ment at Astrium is based on a dedicated 
satellite equipped with a multi-net cap-
turing device. The system has several ad-
vantages: it is a straightforward concept 
that does not require a specific interface 
at the debris object or a robotic arm, it 
can handle tumbling debris, and it can be 
used with various mission ‘disposal’ sche-
mes, be it re-entry via controlled delta-V 
or drag augmentation.

During an active debris removal mission 
a dedicated vehicle (‘chaser’) is moved 
close to a debris target and a net tethered 
to the chaser is ‘shot’ in the direction of 
the target. The net is sized to enclose the 
target, effectively capturing the target. 
When the target tumbles, the associated 
energy is partially drained through the 
tether and the chaser. After capturing 
the target, the stabilization and the re-
orientation of the two body system starts 
in order to establish a suitable initial atti-
tude for a re-entry burn. This will be done 
by attitude control firings of the chaser. 
Next step is to dispose of the package 
either via a controlled delta-V manoeuvre 
or via a drag augmentation system. The 
former is more appropriate for a heavy 
target since it would allow a controlled 
re-entry manoeuvre, while the latter suits 
more the lighter targets, which would 
probably burn up entirely during re-entry.
Astrium has done several scale model 
tests in order to proof the concept in a 
drop-tower showing promising results. As 
a next step in the project, parabolic flights 
are planned to extend the level of reality of 
the testing and further enhance the Tech-
nology Readiness Level of the concept. 
Astrium has plans to fly a scaled down 
demonstration mission before 2020.

Dutch contributions to debris 
mitigation technologies
Mr. Jeroen Rotteveel is Chief Executive 
Officer and one of the founders of ISIS – In-
novative Solutions in Space BV; a company 
with considerable expertise in the nanosa-
tellite domain.

Working in the nanosatellite domain, ISIS 
involment with geostationary orbits and 
700 km SSO (sun-synchronous orbits) – 
where the main space debris danger is 
concentrated –  seems limited. Also the 
risks in terms of cost and long term impact 
is low as nanosatellites typically do not 
have propulsion systems (minimal explo-
sion risk) and can be replaced relatively 
easy. However, nanosatellites use cheap 
launcher services that typically go to 
700 km SSO orbits. These nanosatellites 
themselves are also generally considered 
as ‘debris’ as they have no propulsion and 
hence cannot perform evasive actions, 
have a high failure rate (50%) but also a 
short term impact in LEO as they fall back 
into the atmosphere relatively soon.
ISIS would like to tackle its limited in-
fluence on the debris issue by relying 
on fail-safe solutions like self-decaying 
orbits, automatic de-orbiting satellite 
designs (dead-man switch) or an out-of-
orbit within a one month period after the 
end-of-life of the satellite. Hence, it is 
imperative to go to the right orbits from 
the start. To achieve this different launch 
solutions are possible like very low orbits, 
orbits away from SSO orbits (in-orbit deli-
very) and nanosatellites having their own 
propulsion systems. For launch services 
ISIS envisages using the smaller launch 
vehicle services like Vega, Shtil, Soyuz-1, 
PSLV-mini, Epsilon and future air-launch 
concepts such as foreseen for the XCOR 
Lynx.
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Waar blijven de 
ruimtevliegtuigen?

Deel 2

Michel van Pelt

In het eerste deel van dit artikel (Ruimtevaart 2, 2012) zagen we dat de ontwik-

keling van ruimtevliegtuigen een groot aantal valse starts heeft gekend. Na zeer 

enthousiast begonnen maar uiteindelijk teleurstellende projecten van de jaren ‘80 

en begin jaren ‘90 horen we weinig meer over spaceplanes. Maar hoewel het on-

gebreidelde optimisme zeker voorbij is, gaan de ontwikkelingen op bescheidener 

schaal door. Nieuwe technologie en de lessen die tijdens de laatste grote opleving 

van 20 jaar geleden werden geleerd, maken het misschien mogelijk om de oude 

droom binnenkort alsnog te verwezenlijken.

De illusie voorbij
Aan het eind van de jaren ’80 werd over de 
hele wereld hard gewerkt aan wat de vol-
gende generatie lanceervoertuigen had 
moeten worden. Om grote ontwikkelin-
gen in het gebruik van de ruimte mogelijk 
te maken, moesten de lanceerkosten dras-
tisch naar beneden. Het was duidelijk dat 
zoiets met ‘wegwerpraketten’ niet ging 
lukken: daar waren de haalbare reducties 
in lanceerprijzen niet groter dan enkele 
tientallen procenten, terwijl reducties van 
een factor 10, 100 of zelfs meer vereist 
werden. Wat de wereld nodig had, waren 
volledig herbruikbare ruimtevliegtuigen, 
het liefst bestaand uit een enkele trap. Er 
leek daarom midden jaren ‘80 een race te 
zijn losgebarsten om als eerste zo’n space-
plane op de markt te brengen; op het spel 
stonden de wereldwijde lanceermarkt, 
technologische superioriteit en een domi-
nante (militaire?) positie in de ruimte. Een 
land met een operationeel ruimtevliegtuig 
zou tegen geringe kosten op elk moment 
elk punt in een lage aardbaan kunnen 

bereiken. Concepten die tot dan toe eco-
nomisch onrendabel en onpraktisch wa-
ren, zoals ruimtehotels, ruimtefabrieken, 
‘space solar power’ satellieten, geregelde 
inspectie van verdachte kunstmanen en 
hypersoon intercontinentaal luchtvervoer, 
zouden opeens mogelijk worden. De 
ruimtevloot voor de vroege jaren 2000 
bestond, op papier, uit de Amerikaanse 
X-30 NASP, de Britse HOTOL, de Duitse 
Sänger-II, de Japanse JSSTO, de Russische 
Tu-2000 en de Franse STAR-H en Space 
Transportation System 2000.
Echter, hoe verder de ontwikkeling van 
deze ruimtevliegtuigen voortschreed, hoe 
ingewikkelder de systemen werden. Tel-
kens bleek nog weer een nieuwe technolo-
gie nodig te zijn om gevonden problemen 
in het ontwerp op te lossen; technologie 
die zelf ook weer met risico’s kwam wat 
betreft technische en financiële haalbaar-
heid. De complexiteit nam voortdurend 
toe met als gevolg dat de verwachtte ont-
wikkelingskosten de pan uit groeiden en 
de geplande datum voor de eerste vlucht 

steeds verder de toekomst in schoof. 
Om nog maar niet te spreken over het 
moment waarop een operationele versie 
van de machine in gebruik zou kunnen 
worden genomen. De economische voor-
delen werden steeds onzekerder, want het 
gebruik van die ingewikkelde spaceplanes 
had steeds minder van doen met dat van 
normale straalvliegtuigen. Nog afgezien 
van de astronomische ontwikkelings-
kosten, was het niet ondenkbaar dat de 
vluchtkosten uiteindelijk zelfs hoger zou-
den uitvallen dan die van conventionele 
lanceerraketten. Met in het achterhoofd 
de wat dat betreft slechte ervaringen met 
de Space Shuttle, trokken de betrokken 
overheden uiteindelijk de stekker eruit: 
binnen korte tijd werden in de vroege 
jaren ’90 alle ambitieuze ruimtevliegtuig-
projecten beëindigd.
Na een korte opleving van verticaal opstij-
gende alternatieven aan het eind van de 
jaren ‘90, met ontwerpen als de ROTON 
Rotary Rocket (met een raketaange-
dreven helikopter-rotor), de vleugelloze 
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Artistieke voorstelling van een Skylon ruimtevliegtuig op het vliegveld. [Illustratie: Adrian 
Mann & Reaction Engines Limited]

Kistler K-1 en de Venture Star lifting body, 
leek het afgelopen met de herbruikbare 
lanceerders in het algemeen en ruimte-
vliegtuigprojecten in het bijzonder. Op 
bescheidener schaal gaat de ontwikkeling 
van technologie en concepten echter nog 
steeds door.

Skylon, de reïncarnatie van 
HOTOL
In een klein bedrijf in Groot-Brittannië 
kreeg de in 1988 gestopte HOTOL een 
bescheiden doorstart. HOTOL was een 
eentraps-ruimtevliegtuig met een ge-
avanceerd type motor dat de functies van 
een turbojet, een ramjet en een raket-
motor combineerde. British Aerospace 
was verantwoordelijk voor het ontwerp 
van het systeem, terwijl Rolls Royce voor 
de revolutionaire motoren zou zorgen. 
Het had van normale vliegvelden moeten 
kunnen opstijgen, maar het ontwerp werd 
uiteindelijk zo zwaar dat het gebruik zou 
moeten maken van een met raketmo-
toren aangedreven lanceerwagen. Dat 
betekende dat HOTOL effectief een twee-
trapssysteem werd met alle extra opera-
tionele nadelen van dien. Het betekende 
ook dat het gebruik van bestaande start-
banen nabij bewoond gebied onmogelijk 
werd vanwege de geluidsoverlast en daar-
naast moeilijkheden bij het combineren 
van normaal vliegverkeer en het gebruik 
van een raketwagen op een druk, com-
mercieel vliegveld. De combinatie met de 
geavanceerde, vaak nog experimentele 
technologie die HOTOL ook met gebruik 
van een raketwagen nog nodig had, bete-
kende dat het project teveel technisch en 
economisch risico met zich meebracht. 
In 1988 trok de Britse overheid zich terug 
uit het project, en kort daarop vertrok ook 
Rolls Royce.
Niet veel later richtten Alan Bond en een 
aantal Rolls Royce werknemers die onder 
zijn leiding aan de ontwikkeling van de 
motor hadden gewerkt een nieuw bedrijf 
op. Reaction Engines Ltd ging HOTOL 
voortzetten met in eerste instantie de 
nadruk op de motoren, nu SABRE ge-
noemd, voor ‘Synergistic Air Breathing 
Engine’. Een cruciaal onderdeel daarvan 
is de ‘pre-cooler’. Bij hypersone snelheid 
wordt de lucht door de vorm van de lucht-
inlaat sterk gecomprimeerd, wat gepaard 
gaat met extreme hitte. Om de superhete 
lucht te koelen en zo te voorkomen dat de 
motoren smelten wordt het door een grid 
van buisjes geleidt waardoor vloeibaar he-

lium stroomt; dit brengt de temperatuur 
van rond de 1000 graden Celsius terug tot 
ongeveer minus 140 graden. Het ontwerp 
van deze precooler luistert zeer nauw, 
want een te hoge temperatuur van de 
ingaande lucht heeft nadelige invloed op 
de prestaties en constructie van de motor, 
terwijl bij te grote koeling het water in de 
lucht ijs kan gaan vormen dat de lucht-
stroom hindert.
Het HOTOL ontwerp evolueerde binnen 
Reaction Engines tot die van de huidige 
‘Skylon’ (vernoemd naar een futuristisch 
kunstwerk dat in 1951 werd gepresen-
teerd tijdens het Festival of Britain en 
waar de romp van het ruimtevliegtuig 
sterk op lijkt). De ontwerpers zeggen 
voor alle tekortkomingen in de originele 
HOTOL oplossingen te hebben gevon-
den. Een van de grootste problemen van 
HOTOL was de stabiliteit: omdat tijdens 
de vlucht de tanks leegraken terwijl de 
motoren achterin niet van gewicht ver-
anderen, verschoof het zwaartepunt van 
het vliegtuig steeds verder naar achteren. 
Het bleek onmogelijk een aerodynamisch 
ontwerp te maken waarbij HOTOL zowel 
bij de start (met volle tanks) als tijdens 
de supersone vlucht en de landing (met 
lege tanks) onder controle kon worden 
gehouden. In plaats van helemaal achterin 
zijn bij Skylon de motoren halverwege 
de romp geplaatst, aan het eind van de 
deltavleugels: terwijl de tanks voor en 
achterin het vliegtuig leeg raken, blijft het 
zwaartepunt daarmee vrijwel op dezelfde 
plek. Een ander voordeel van dit ontwerp 
is dat de motoren niet langer zoals bij HO-
TOL volledig in de romp geïntegreerd zijn. 
Net als bij moderne verkeersvliegtuigen 
kunnen ze daarom onafhankelijk van de 
rest van het ruimtevliegtuig worden ge-
test, en ook voor snelle reparaties of ver-

vanging door nieuwe of zelfs verbeterde 
motoren heeft dit grote voordelen. De 
raket-aangedreven lanceerwagen – een 
grote handicap van het HOTOL-concept 
– is voor Skylon niet meer nodig, wat het 
oude idee van starten en landen vanaf een 
normaal vliegveld weer mogelijk maakt. 
Hoewel daarvoor wel de startbaan tot 5.6 
km verlengd en versterkt moet worden 
om de zware Skylon te kunnen dragen. 
Wat betreft geluidsoverlast verwachten 
de ontwerpers dat Skylon binnen de nor-
men voor vliegvelden in bewoond gebied 
kan blijven.

Robuust ontwerp
Veiligheidseisen dicteren dat een vliegtuig 
bij het afbreken van de start net voor het 
opstijgen, toch voor het einde van de start-
baan stil moet kunnen staan, mocht er 
zich tijdens de ‘take-off run’ een probleem 
voordoen. Dat betekent dat Skylon, die 
door de grote hoeveelheid stuwstof aan 
boord een stuk zwaarder is dan het groot-
ste verkeersvliegtuig, extreem goede 
remmen moet hebben. Om het gewicht 
van die remmen te minimaliseren maken 
ze voor de koeling gebruik van water: bij 
het remmen kort na de start kan dit via 
stoom de wrijvingswarmte afvoeren en 
zo voorkomen dat de remmen in brand 
vliegen, en na een geslaagde take-off kan 
het water simpelweg overboord worden 
gepompt zodat het loze gewicht van 
enkele duizenden kilogrammen niet mee 
hoeft worden genomen. Tijdens de lan-
ding is Skylon, met lege tanks, zo licht dat 
waterkoeling van de remmen niet nodig is.
De behuizing van de SABRE motoren 
hebben een banaan-vorm, omdat de in-
laat recht op de inkomende lucht gericht 
moet staan, terwijl Skylon onder een hoek 
met de luchtstroom moet vliegen om 
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voldoende lift op te wekken. Elk van de 
twee motoren kan (in theorie) in ‘airbre-
athing mode’ een maximale stuwkracht 
van maar liefst 1,350,000 Newton leveren; 
evenveel als een Ariane 5 Vulcain II raket-
motor. In ‘rocket mode’ moet een SABRE 
zelfs 1,800,000 Newton kunnen halen. 
Het geweld van de twee SABRE’s moet 
het mogelijk maken 12,000 kg in een lage 
baan rond de aarde te brengen.
Het aerodynamisch ontwerp van Skylon 
zorgt er voor dat het vliegtuig bij terugkeer 
in de dampkring al op grote hoogte ster-
ker begint af te remmen dan bij de Space 
Shuttle het geval was. Daarmee blijft de 
huid van Skylon tijdens de afdaling relatief 
koel en volstaat voor het overgrote deel 
van de romp en vleugels een hitteschild 
van versterkte keramische platen. Door de 
turbulente luchtstroom rond de vleugels 
tijdens de re-entry zullen sommige delen 
van het vliegtuig echter actief gekoeld 
moeten worden door middel van stromen 
koud waterstof.
In 2011 concludeerde een beoordeling 
van Skylon door ESA, dat financieel 
bijdraagt aan de benodigde technologie-
ontwikkeling, dat het ontwerp “does not 
demonstrate any areas of implausibility”. 
Reaction Engines verwacht dan ook dat 
het Skylon-ontwerp binnenkort zowel 
technisch als economisch gezien solide 
genoeg zal blijken om grootschalige inves-
teringen aan te trekken. Het bedrijf schat 
dat klanten voor ongeveer $650 miljoen 
(equivalent aan de prijs van een groot 
verkeersvliegtuig) een Skylon zullen kun-
nen kopen, bij een minimale productie van 
90 ruimtevliegtuigen. Vroege gebruikers 
ervan zouden zo’n $30 tot $40 miljoen per 
vlucht moeten uitgeven, maar met een 

groeiend aantal Skylons dat meer en meer 
vluchten maakt moet de prijs zich kunnen 
stabiliseren rond de $10 miljoen. Vergele-
ken met een Ariane 5 ECA, die voor rond 
de $150 miljoen iets minder gewicht in een 
lage aardbaan kan brengen, zou dat een 
flink economisch voordeel betekenen.
Momenteel is Reaction Engines bezig met 
het testen van een experimentele versie 
van de precooler en wil het binnenkort 
een werkend schaalmodel van een SA-
BRE bouwen voor grondtesten van de 
‘airbreathing mode’, de ‘rocket mode’ en 
de overgang daartussen. Een ‘Nacelle Test 
Vehicle’ is gepland voor het testen van de 
vorm van de behuizing en de luchtinlaat 
van de motor. Deze NTV moet door mid-
del van een startraket een snelheid van 
Mach 5 (vijf keer die van het geluid) berei-
ken; snel genoeg om met een ingebouwde 
ramjet realistisch de ‘airbreathing mode’ 
te kunnen simuleren. Ook de moeilijk op 
de grond te testen of met een computer 
te simuleren schok-interactie tussen de 
behuizing en de vleugel moet ermee on-
derzocht worden. De luchttoevoer en con-
trolesystemen van de NTV zullen vrijwel 
identiek zijn aan die van de echte SABRE 
nacelle. Al met al verwacht Alan Bond dat 
“…we could have a Skylon plane leaving 
Heathrow airport sometime during this 
century” (voor de liefhebbers, op internet 
is alvast een schaalmodel van de Skylon te 
verkrijgen).

Brittania rules the skies
Plannen voor ruimtevliegtuigen zijn in 
Groot-Brittannië sowieso erg populair, 
misschien omdat deze voor dit land een 
mogelijkheid vormen om weer een leiden-
de positie in lanceerders te bemachtigen: 

behalve Skylon zijn er ook plannen voor 
de Spacecab, een ontwerp waar het kleine 
bedrijf Bristol Spaceplanes al sinds 1991 
aan werkt.
Spacecab is een twee-trapssysteem met 
een Concorde-achtige eerste trap en een 
raketaangedreven tweede. De ‘carrier 
aircraft’ heeft vier gewone turbojet straal-
motoren voor het opstijgen en versnellen 
tot Mach 2. Vervolgens stuwen twee raket-
motoren het geheel naar Mach 4, waarna 
een klein raketvliegtuig met deltavleugels 
zich van de grotere eerste trap losmaakt 
om op eigen kracht een baan om de aarde 
te bereiken. Naast twee piloten kan het 
ruimtevliegtuig zes passagiers of een equi-
valent aan vracht meenemen. Volgens 
Bristol Spaceplanes is hun ontwerp zeer 
conservatief en vereist het geen funda-
menteel nieuwe technologie. Na Space-
cab volgt in hun visie de Spacebus, waarbij 
het moedervliegtuig wordt uitgerust met 
nieuw ontwikkelde turbo-ramjetmotoren 
waarmee Mach 4 kan worden bereikt. Met 
raketmotoren zou vervolgens Mach 6 kun-
nen worden bereikt voordat de tweede 
trap wordt losgekoppeld. Deze zou groter 
zijn dan die van de Spacecab, met plaats 
voor 50 passagiers. David Ashford, de di-
recteur van het bedrijfje, heeft zijn ideeën 
een paar jaar geleden samengevat in het 
zeer leesbare boek Spaceflight Revolution, 
en daarvoor in het mooi geïllustreerde 
Your Spaceflight Manual – How You Could 
be a Tourist in Space Within Twenty Years 
(geschreven met ruimtetoerisme-promo-
tor Patrick Collins).

Hypersone bommenwerpers
Intussen lijkt het meeste geld aan onder-
zoek aan hypersone vliegtuigen – en daar-

Model van de revolutionaire SABRE motor. [Foto: Reaction Engines 
Limited]

De belangrijkste elementen van het Skylon ruimtevliegtuig. [Illus-
tratie: Adrian Mann & Reaction Engines Limited]
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mee aan ruimtevliegtuig-technologie – te 
worden uitgegeven in de Verenigde Sta-
ten, en dan vooral voor militaire toepas-
singen. Zo werden binnen NASA’s Hyper-X 
programma twee vluchten uitgevoerd 
met de kleine X-43A, een onbemand expe-
rimenteel vliegtuig met een geavanceerde 
scramjet. Een scramjet is een ramjet waar-
bij de inkomende lucht niet tot subsone 
snelheid hoeft te worden afgeremd voor 
een effectieve verbranding. Dat betekent 
dat scramjets bij veel hogere snelheden 
kunnen worden gebruikt dan ramjets. De 
X-43A’s werden naar hypersone snelheid 
gestuwd door een Pegasus raket, een 
lanceervoertuig dat vanonder de vleugel 
van een omgebouwd verkeersvliegtuig 
wordt gedropt (zoals indertijd de X-15). De 
laatste X-43A zette in november 2004 het 
record voor een luchtverbruikende straal-
motor: de scramjet werkte 10 seconden 
bij een snelheid van maar liefst Mach 9.6. 
De ontwikkeling werd voortgezet met de 
vergelijkbare X-51, die in mei 2010 voor 
het eerst vloog. De behaalde snelheid was 
‘slechts’ Mach 5, maar de motor brandde 
maar liefst 200 seconden. De tweede 
vlucht in het X-51 programma, in juni vorig 
jaar, was echter geen succes omdat de 
scramjet dienst weigerde. Hoewel veel 
mensen ervan overtuigd zijn dat de V.S. 
al een herbruikbaar hypersoon spionage-/
ruimtevliegtuig in gebruik hebben (onder 
de naam ‘Aurora’, of ‘Blackstar’) lijkt het 
erop dat de ontwikkeling van zo’n systeem 
in werkelijkheid nog veel ontwikkelings-
werk zal vergen. Kort geleden nog maakte 
DARPA bekent dat hun tweede Falcon 
Hypersonic Technology Vehicle (HTV 2) 
in augustus vorig jaar uit elkaar was ge-
vallen vanwege onbegrepen hypersone 

aerothermodynamische problemen. De 
motorloze HTV werd naar een snelheid 
van Mach 20 gelanceerd en vloog zes 
minuten lang op extreem hoge snelheid 
door de hoge atmosfeer. Te snel, is nu 
gebleken: de huid van het vliegtuigje was 
ontworpen om weg te branden als gevolg 
van de intense hitte van de compressie 
van de lucht die het raakt, maar dat ging 
veel sneller dan was verwacht op basis 
van computermodellen en laboratorium-
testen. Op de plaatsen waar de huid ver-
dween, ondervond de HTV schokgolven 
die een factor honderd sterker waren dan 
de constructie aankon. De eerdere HTV 1 
test was ook geen succes, waarschijnlijk 
om dezelfde reden. DARPA lijkt dus nog 
een lange weg te moeten gaan voordat 
het door hen gedroomde automatische 
hypersone vliegtuig, waarmee elk punt op 
de aardbol binnen een uur bereikt moet 
kunnen worden, werkelijkheid is. Meer 
algemeen laten de problemen met de 
HTV zien dat de kennis en techniek nog 
niet volwassen genoeg is voor de volledige 
ontwikkeling van een herbruikbaar, lucht-
ademend ruimtevliegtuig.

AVATAR
Sinds het einde van de grote spaceplane-
projecten twintig jaar geleden heeft India 
grote stappen gemaakt in haar technische 
ontwikkeling. Het land bouwt nu succes-
volle lanceerraketten en werkt aan een 
concept dat bekend staat als AVATAR, 
voor ‘Aerobic Vehicle for hypersonic Aeros-
pace TrAnspoRtation’. Dit ruimtevliegtuig 
zal opstijgen met gebruik van turbo-ram-
jetmotoren en volle brandstoftanks, maar 
met lege tanks voor de zuurstof die het 
later nodig heeft voor zijn raketmotoren. 

Tijdens de vlucht door de atmosfeer wordt 
lucht verzameld dat vervolgens vloeibaar 
wordt gemaakt met behulp van warmte-
wisselaars met vloeibare waterstof (verge-
lijkbaar met het ACE principe van het oude 
Japanse JSSTO spaceplane ontwerp). Een 
nieuw idee is de volgende stap, waarbij de 
vloeibare zuurstof van de rest van de vloei-
baar gemaakte lucht wordt gescheiden en 
in de tot dan toe lege tanks wordt opge-
slagen. Op het moment dat AVATAR moet 
omschakelen op pure raketvoorstuwing 
zijn die tanks vol met het benodigde vloei-
bare oxidans. Een ambitieus, geavanceerd 
en zeer ingewikkeld concept.

Wie durft het aan?
Ondanks dat er door vele bedrijven en 
agentschappen aan diverse concepten 
en technologieën wordt gewerkt, blijven 
de beschikbare budgetten bescheiden 
in vergelijking met wat er nodig is voor 
de ontwikkeling van een operationeel 
ruimtevliegtuig. De nadruk voor de na-
bije toekomst blijft liggen op de verdere 
verfijning en kosten-optimalisatie van 
niet-herbruikbare raketten. De laatste 
vijftig jaar was het volledig herbruikbare 
ruimtevliegtuig altijd de ‘volgende gene-
ratie lanceerder’, waarbij het elke tien jaar 
ook weer tien jaar verder de toekomst in 
schoof; “Hypersonics is the future of aero-
nautics….and it always will be”, zeggen 
velen in de Amerikaanse luchtmacht. In 
plaats van vliegtuigen die met combi-
naties van straal- en raketmotoren een 
veel betaalbaardere pendeldienst met 
de ruimte zouden kunnen onderhouden, 
werd steeds toch weer gekozen voor con-
ventionele niet-herbruikbare raketten met 
lagere ontwikkelingsrisico’s.

De X-51 in de hangar, voor de vlucht van mei 2010. [Foto: USAF/DARPA]
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De problemen die 
de grote spaceplane-
projecten van de jaren ’80 
torpedeerden blijven obstakels die grote 
investeringen in de weg staan: onzekere 
economische voordelen, hoge ontwikke-
lingskosten, lange ontwikkelingstijden en 
grote technische en economische risico’s. 
In 2001 werd bijvoorbeeld de Amerikaanse 
X-33, een verticaal gelanceerd, horizon-
taal landend testmodel voor de grotere 
Venture Star, geannuleerd vanwege grote 
technische problemen [Figuur Spacepla-
nes 5]. Er was op dat moment al meer dan 
een miljard dollar aan het project uitgege-
ven, en er was al veel hardware gebouwd, 
waaronder een volledig lanceercentrum. 
Op dat moment waren de geschatte 
kosten voor de uiteindelijke Venture Star 
maar liefst $35 miljard, exclusief de kosten 
voor het oplossen van de fundamentele 
problemen die tijdens de ontwikkeling van 
de X-33 de kop opstaken. De ontwikkeling 
van een groot, geavanceerd vliegtuig 

als de Airbus A380 
kostte dertien jaar, 
die van de Ariane 

5 twaalf jaar, en de 
ontwikkeling van het 

F-22 gevechtsvliegtuig 
maar liefst 20 jaar. Het is 

zeer waarschijnlijk dat de 
ontwikkelingsduur van een 

ruimtevliegtuig ook zeker twee 
decennia zal bedragen, en dat 

is een erg lange tijd voor 
overheden (meer dan vier 
presidentiële ambtster-

mijnen in de VS) en zeker 
voor commerciële investeerders. Intussen 
heeft SpaceX met haar Falcon raketten 
bewezen dat er wat betreft het verlagen 
van lanceerkosten voor conventionele 
raketten nog steeds mogelijkheden zijn, 
wat het economische nut van herbruik-
bare lanceerders nog moeilijker te be-
wijzen maakt. De ontwikkeling van een 
operationeel ruimtevliegtuig lijkt daarom 
voorlopig nog een groot en (te) kostbaar 
avontuur.
Aan de andere kant zijn er momenteel veel 
activiteiten op het gebied van sub-orbitale 
raketvliegtuigen voor toeristische vluchten 
en experimenten, zoals Scaled Composi-
tes’ SpaceShipTwo en XCOR’s Lynx. Deze 
machines kunnen de grens van de ruimte 
bereiken (100 km voor SpaceShipTwo) en 
leiden mogelijk tot verdere ontwikkelin-
gen die een echt orbitaal ruimtevliegtuig 
zouden kunnen opleveren. Scaled Com-
posites heeft al aangegeven die ambitie 
te hebben. Echter, de huidige generatie 
van deze raketvliegtuigen vliegt, met een 
maximale snelheid van Mach 3, meer dan 

Artistieke voorstelling van de 
X-33. [Illustratie: NASA]

acht keer te langzaam voor een satelliet-
baan; in termen van kinetische energie (die 
via voorstuwing en dus stuwstof verkregen 
moet worden) is dat bijna een factor 70 te 
weinig. Een orbitaal ruimtevliegtuig is dus 
geen kwestie van wat relatief kleine ver-
beteringen aan de suborbitale concepten, 
maar een enorme stap in schaal. Om toch 
nog enigszins optimistisch af te sluiten: 
het nieuwe bedrijf Stratolaunch Systems 
van Microsoft pionier Paul Allen ontwik-
kelt momenteel een nieuw lanceersys-
teem bestaande uit een enorm (subsoon) 
Scaled Composites draagvliegtuig en een 
‘air-launched’ SpaceX raket. Dit zou mis-
schien de basis kunnen vormen voor een 
tweetraps herbruikbaar lanceersysteem, 
als de raket wordt vervangen door een 
ruimtevliegtuig.
Waarschijnlijk nog wel het meest positieve 
van de recente commerciële ruimtevaart-
ontwikkelingen is dat bedrijven als Virgin 
Galactic, SpaceX en Stratolaunch via hun 
huidige projecten misschien veel geld 
gaan verdienen; misschien zelfs wel ge-
noeg om te kunnen investeren in echt rou-
tinematige vluchten naar de ruimte. Zon-
der de noodzaak voor grote hoeveelheden 
belastinggeld (en dus langdurige politieke 
steun) en gebruikmakend van de hyper-
sone technologie die momenteel door 
militaire organisaties wordt ontwikkeld, 
is er zo misschien nog een lichtpuntje aan 
het eind van de ruimtevliegtuig-tunnel.

Van de auteur van dit artikel is kortgeleden 
het boek “Rocketing into the Future; the 
History and Technology of Rocket Planes” 
verschenen bij Springer Praxis books.

Artistieke voorstelling van het Stratolaunch concept. [Illustratrie: Stratolaunch Systems]
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Fotonica voor 
satellietcommunicatie

Henk Leeuwis, Arne Leinse (beiden Lionix), Paul van Dijk en Chris Roeloffzen (beiden SATRAX)

Zoals bij vrijwel iedereen bekend 
is, kun je met glasvezel veel 
meer informatie versturen dan 
met de aloude koperkabel. Van-

daar al die glasvezels die de laatste jaren 
in de grond gelegd zijn voor breedband 
internet en HDTV. Sinds zo’n 25 jaar is 
men wereldwijd dan ook bezig optische 
schakelingen op een chip onder te bren-
gen met als ultiem doel een ‘optische’ 
computer. Zo ver is het nog lang niet, 
maar deze ‘micro-fotonica’ begint meer 
en meer door te dringen in ontwikkelin-
gen voor echte toepassingen, met als 
belangrijkste gebied de (tele)communi-
catie, waarin het ‘werken met licht’ al een 
bekend fenomeen is.
Vaak betreft het het bewerken van digita-
le informatie, maar een sterk opkomend 
gebied is de bewerking van analoge an-
tennesignalen (RF), de ‘microwave pho-
tonics’. Nederland, en dan met name de 
Universiteit Twente, speelt op dit gebied 

een vooraanstaande rol. Dit is voor een 
groot deel te danken aan de ruimtevaart, 
want in de door het NSO beheerde 'Pre-
kwalificatie ESA Programma's'-regeling 
(PEP) is de basis ervoor gelegd.
ESA, in de rol van aandrijver van nieuwe 
telecommunicatietechnologie, zag deze 
ontwikkelingen tien jaar geleden opko-
men en ging in haar programma’s gericht 
projecten initiëren. Als een toepassing 
met veel potentie werd ‘optische bundel-
vorming’ (Optical Beam Forming Network, 
OBFN) voor RF antennes geïdentificeerd. 
In Twente was een paar jaar eerder LioniX 
opgericht met als een van de belangrijke 
pijlers de micro-fotonica technologie. 
Al actief voor de ruimtevaart op het ge-
bied van geminiaturiseerde bioanalyse 
(‘Lab-on-a-Chip’, zie ook kader) werd ook 
voor de micro-fotonica gezocht naar 
een ruimtevaarttoepassing en samen 
met de telecommunicatiegroep van 
de Universiteit Twente werd al snel ge-

zien dat OBFN nu juist uitermate goed 
met de toen nog volop in ontwikkeling 
zijnde technologie van LioniX uitgevoerd 
zou kunnen worden. Een eerste PEP-
aanvraag werd ingeschoten met als doel 
het principe van het basis bouwblok, een 
optische vertragingslijn (‘true time delay’) 
gerealiseerd met een ‘ring resonator’ op 
een chip, te demonstreren. De resultaten 
waren veelbelovend en er volgden nog 
een aantal PEP projecten met uiteindelijk 
een aantal jaren geleden de realisatie van 
een complete OBFN functionaliteit op 
een chip. Daarnaast werd in nationale en 
EU projecten een bredere samenwerking 
opgezet met ASTRON (voor de astrono-
mietoepassing) en het NLR (voor op vlieg-
tuigen). Ondertussen is uit deze activiteit 
een nieuw bedrijf ontstaan, SATRAX, dat 
zich specifiek richt op het op de markt 
brengen van deze antennetechnologie.
Satellietcommunicatie is een bekende 
manier om telecommunicatieverbindin-
gen op te zetten en een van de bekend-
ste applicaties is de satellietschotel om 
televisiesignalen te ontvangen. Dit is 
een technologie die al tientallen jaren 
oud is en breed wordt toegepast. Enkele 
nadelen die kleven aan de “standaard” 
satellietschotel is het feit dat je deze 
mechanisch moet richten op een satelliet 
en dat de signalen die hiermee ontvangen 
kunnen worden relatief smalbandig zijn. 
Dit is voor thuisgebruik niet altijd een 

Schematische weergave van een satellietschotel (links) en een phased array antenne (rechts) 
boven op een vliegtuig.

De ontwikkelingen op het gebied van fotonica en draadloze communicatie gaan in 

hoog tempo door. Een sterk opkomend gebied is de bewerking van analoge anten-

nesignalen, met kansrijke toepassingen in de ruimtevaart. Een aantal Nederlandse 

partijen spelen op dit gebied een vooraanstaande rol.
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probleem, maar wel wanneer dit soort 
verbindingen bijvoorbeeld in een vlieg-
tuig tot stand gebracht moeten worden. 
Een mechanisch beweegbare schotel 
bovenop een vliegtuig heeft een nadelige 
invloed op de aerodynamica van het vlieg-
tuig (denk aan een beschermkoepel die 
bovenop het vliegtuig wordt geplaatst) 
en de bewegende delen hebben regel-
matig onderhoud nodig. Een mooiere 
oplossing zou een antenne zijn die zonder 
bewegende delen te richten is op een 
satelliet en die ook nog eens een breed-
bandig signaal kan ontvangen waardoor 
het hele vliegtuig de beschikking heeft 
over live TV en een internetverbinding. 
Een oplossing hiervoor is de combinatie 
van een optische bundelvormer en een 
phased array antenne.
Een phased array antenne bestaat uit een 
matrix van kleinere antennes, die door 
gecontroleerde tijdvertragingen de focus-
richting van de antenne kunnen instellen, 
zonder mechanische verplaatsing. Door 
de signalen van de verschillende antenne 
elementen onderling te vertragen, kan 
ervoor gezorgd worden dat de signalen 
die uit een bepaalde hoek ten  opzichte 
van de antenne komen toch, tegelijkertijd 
bij de detector aankomen, waardoor de 
antenne een effectieve kijkhoek krijgt.
Het aanbrengen van deze vertraging in 
de signalen van de verschillende antenne 
elementen is precies waar de geïnte-
greerde optica om de hoek komt kijken. 
Het aanbrengen van een dergelijke ver-
traging kan in principe op twee manieren. 
Men kan de fase van de gemoduleerde 
signalen draaien, waardoor effectief het 
gemoduleerde signaal dus vertraagd 
lijkt. Dit heeft echter als nadeel dat dit 
smalbandig is en slechts voor een be-
perkte vertraging kan zorgen. In principe 
is er namelijk geen verschil tussen een 
signaal dat 2π of 4π is verschoven. Om dit 
probleem op te lossen moet niet de fase 
gedraaid worden, maar moet het signaal 
daadwerkelijk in de tijd vertraagd worden 
(een zogenaamde ‘True Time Delay’). Dit 
kan met behulp van een ringresonator 
in het optische domein. Het voordeel 
hiervan is dat hiermee werkelijke vertra-
ging kan worden gerealiseerd over een 
brede band, waardoor de antenne meer 
informatie tegelijkertijd kan ontvangen 
of versturen.
In een optische bundelvormer worden de 
elektrische RF signalen van de verschil-
lende antenne-elementen omgezet in 

Schematische weergave van tijdvertragingen in een elektronisch ‘phased array’. Door gecon-
troleerd faseverschillen te genereren in de signalen van de verschillende antenne-elementen 
is het mogelijk de signalen die onder een specifieke hoek opgevangen worden, te onderschei-
den van alle andere. Zo kan een statische antenne ‘virtueel’ gericht worden. 

Schematisch bovenaanzicht (links) en Scanning Electron Microscope (SEM) foto (rechts) van 
een ring resonator opgebouwd uit twee golfgeleiders en een koppelingsring.

een optisch gemoduleerd signaal. Dit 
signaal is vervolgens in een geïntegreerde 
optische chip te bewerken zodanig dat de 
signalen van de verschillende antenne-
elementen vertraagd worden en de 
antenne een effectieve kijkrichting krijgt. 
De basiscomponent van de door LioniX 
ontwikkelde optische bundelvormer is 
een zogenaamde ‘micro ring resonator’. 
Deze kan optische energie die past bij de 
resonantiefrequentie van de ring opslaan 
en weer afgeven.
Met de huidige technologie kan de reso-
nantiefrequentie actief ingesteld worden 
met een weerstand die met stroom op-
gewarmd wordt. Er wordt ook al gewerkt 
met vloeibare kristallen, die veel minder 

energie consumeren. Een ringresonator 
bestaat normaal gesproken uit twee 
golfgeleiders en een koppelingsring. In-
dien zo’n ringresonator wordt uitgevoerd 
zonder de bovenste golfgeleider vertoont 
de ring nog steeds resonantiegedrag 
zonder dat het licht werkelijk naar een 
andere golfgeleider wordt gekoppeld. In 
de ring bouwt zich een resonantie op die 
zorgt voor een erg steile faseverandering 
van het optische signaal. De afgeleide van 
deze faseverandering is de tijd die het ge-
moduleerde signaal in de ring doorbrengt 
(de vertraging). Deze vertraging is met 
behulp van kleine verwarmingselement-
jes bovenop zo’n ring in te stellen (door 
de koppeling tussen de golfgeleider en 
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de ring te beïnvloeden), waardoor de 
effectieve richting van de antenne dus 
geregeld kan worden.
Iedere ringresonator heeft een bepaalde 
maximale vertraging die voornamelijk 
bepaald wordt door de kanaalverliezen in 
de ring en de koppeling naar de ring. Een 
grotere vertraging betekent echter ook 
dat dit een smalbandiger systeem wordt. 

Schematische weergave van een optische chip met ringresonatoren in de vorm van een ‘racetrack’, ontwerp en gerealiseerd chip.

Lab-on-a-chip concept zoals oorspronkelijk voorzien voor ExoMars. 
[LioniX]

Door nu meerdere ringen in serie te zet-
ten kan er toch voor worden gezorgd dat 
een grote breedbandige vertraging gere-
aliseerd kan worden.
Een dergelijke cascade van ringresona-
toren, in de vorm van een langwerpige 
‘racetrack’ om het chip-oppervlak te mi-
nimaliseren, is geïmplementeerd op een 
optische chip. De signalen op de optische 

chip worden coherent gecombineerd, 
waardoor de output van deze chip een 
optisch signaal is met daarin het gemodu-
leerde signaal van de antenne als functie 
van een ingestelde kijkhoek. Vervolgens 
is deze chip in een compleet anten-
nesysteem doorgemeten. Hiervoor zijn 
vier Vivaldi antennes van ASTRON naast 
elkaar gezet om als phased array dienst 
te doen. Deze zijn in een anechoische 
kamer gehangen en met behulp van een 
verplaatsbare RF bron is een signaal van-
uit verschillende richtingen verzonden 
om de directionaliteit van de antenne te 
meten. Het signaal van de verschillende 
antennes is met behulp van elektro-op-
tische modulatoren omgezet naar het 
optische domein, waarna de vier signalen 
ten opzichte van elkaar zijn vertraagd. 
Hiervoor is een optische bundelvormer 
gebruikt die in principe zestien antenne 
signalen aan kan.
Optische bundelvorming voor phased ar-
ray antennes is een veelbelovende tech-
nologie die breedband communicatie met 
antennes zonder bewegende delen mo-
gelijk maakt. Hierdoor kan de volgende 
stap in draadloze communicatie worden 
gezet waarbij de klassieke satellietscho-
tel vervangen kan worden door een vlak 
antenne systeem. Dit concept wordt op 
dit moment verder vercommercialiseerd 
door SATRAX bv (www.satrax.nl).
De hierboven beschreven applicatie van 
breedbandcommunicatie in een vliegtuig 
is slechts een van de mogelijkheden. 

Realiseren breedbandige vertraging door serieschakeling van ringresonatoren.
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Dit soort antennes is ook toepasbaar in 
andere frequentie- en toepassingsge-
bieden. Een ander in het oog springende 
applicatie is de astronomie. Met behulp 
van een groot aantal antennes kan er 
met een phased array naar signalen uit 

LioniX
LioniX is een vooraanstaande co-developer en producent 
van componenten en producten met micro/nanotechnologie 
voor OEM (Original Equipment Manufacturers) klanten 
in de Life Sciences, Telecom, Datacom, Industrial Process 
Control en Ruimtevaart. LioniX baseert zich hierbij op 
‘design for manufacturing’ en ‘horizontal integration’ door 
het samenwerken met foundry’s en high-tech MKBs en R&D 
instituten die complementaire technologieën zoals micro-
elektronica, (embedded) software en tools, telecommunicatie 
en bio- en (oppervlakte)chemie. LioniX is gespecialiseerd in 
geïntegreerde optica, geminiaturiseerde vloeistofsystemen 
en de combinatie van deze twee, optofluidica, met inbegrip 
van de nanofunctionalisatie van de interne oppervlakken. 
LioniX biedt zelf productie en ‘second sourcing’ van kleine 
en middelgrote volumes met hoge toegevoegde waarde, 
met name vervaardigd in het NanoLab van de Universiteit 

Twente en bij het zusterbedrijf iX-factory in Dortmund, terwijl 
door technologietransfer naar foundry’s ook grote volumes 
geleverd kunnen worden.
In de toepassingen wordt vooral gespecialiseerd in 
geminiaturiseerde bio-analyse (Lab-on-a-Chip), en micro-
fotonica voor data/telecommunicatie en spectrometrische 
toepassingen. LioniX ziet deelname in ruimtevaart als een 
strategische activiteit en is in deze toepassingsgebieden 
ook actief in de ruimtevaart. Het bekendste project is 
de ‘Life Marker Chip’, een geminiaturiseerd bio-analyse 
instrument, dat ontwikkeld wordt in het kader van het 
zoeken naar (vroeger) leven op Mars. Door allerlei (budget)
problemen met de ExoMars-missie zal dit instrument, met 
in het ‘hart’ ervan LioniX’ Lab-on-a-Chip technologie, na een 
voorbereidingsperiode van acht jaar geen deel uitmaken van 
de payload voor de 2018 missie.

de ruimte worden gezocht. De optische 
bundelvormer kan ook hier een belang-
rijke rol spelen in de optische link die 
tussen de antennes en de ontvanger ge-
realiseerd wordt. Een voorbeeld van een 
dergelijke astronomische toepassing is 

de Square Kilometer Array antenne (SKA 
http://www.skatelescope.org/).
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Deze kroniek beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen 
in de ruimtevaart die hebben plaatsgevonden tussen 2 
juni 2012 en 31 oktober 2012. Tevens zijn alle lanceringen 
vermeld waarbij een of meerdere satellieten in een baan 
om de aarde of op weg naar verder in de ruimte gelegen 
bestemmingen zijn gebracht.

13 juni 2012 | 16:00 uur
Draagraket: Pegasus-XL • Lanceerplaats: Kwajalein
•	 NuStar	• COSPAR: 2012-031A

Amerikaanse astronomische satelliet. Massa 360 kg. NuStar’s 
hoofdinstrument is een röntgentelescoop, waarmee voor het 
eerst waarnemingen in het energiebereik 6 tot 80 keV gedaan 
kunnen worden. Met deze telescoop kunnen waarnemingen 
gedaan worden aan zwarte gaten en de opmaak van chemische 
elementen bij supernova-explosies.

16 juni 2012 | 10:38 uur
Draagraket: Chang Zheng-2F • Lanceerplaats: Jiuquan
•	 Shenzhou-9	• COSPAR: 2012-032A

Chinees bemand ruimtevaartuig met drie ruimtevaarders aan 
boord: Jing Haipeng, Liu Wang en Liu Yang. Liu Yang is China’s 
eerste vrouwelijke taikonaut.

16 juni 2012
Het Amerikaanse onbemande ruimtevliegtuig X-37B OTV-2 landt op 
de verharde baan van de basis Vandenberg. De X-37B OTV-2 werd 
op 5 maart 2011 gelanceerd en is 469 dagen in de ruimte geweest. 
De X-37B is een project van de Amerikaanse luchtmacht.

18 juni 2012
Het Chinese ruimteschip Shenzhou-9 koppelt automatisch aan het 
in september 2011 gelanceerde ruimtestation Tiangong-1. Dit is 
de eerste bemande missie naar de Tiangong-1. In november 2011 
koppelde al de Shenzhou-8 aan het station, maar dat toestel was 
onbemand.

20 juni 2012 | 12:28 uur
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Cape Canaveral
•	 USA-236 • COSPAR: 2012-033A

Amerikaanse militaire satelliet, waarschijnlijk een geostationaire 
communicatiesatelliet. De missie staat ook bekend als NROL-38 
(National Reconnaissance Office Launch).

24 juni 2012
De ruimtevaarders Jing Haipeng, Liu Wang en Liu Yang ontkoppelen 
hun ruimteschip Shenzhou-9 van het ruimtestation Tiangong-1. 
Nadat een afstand van 300 meter tot het ruimtestation is bereikt, 
voeren de taikonauten weer een koppeling uit, nu handmatig om 
procedures te testen voor het geval dat het automatische systeem 
zou falen. Na de succesvolle koppeling gaan de drie astronauten de 
Tiangong-1 weer binnen.

28 juni 2012
De Shenzhou-9 ontkoppelt voor de tweede en laatste maal van de 
Tiangong-1, en maakt de volgende dag een succesvolle landing in 
Binnen-Mongolië in China. Dit is met 12 dagen en 15,5 uur de lang-
ste Chinese bemande ruimtevlucht.

29 juni 2012 | 13:15 uur
Draagraket: Delta-4H • Lanceerplaats: Cape Canaveral
•	 USA-237 • COSPAR: 2012-034A

Amerikaanse militaire satelliet, waarschijnlijk een geostationaire 
elektronische afluistersatelliet. De Delta-4 Heavy vliegt voor het 
eerst met de verbeterde RS-68A motoren in de eerste en booster 
trappen, wat wijst op een extreem zware lading. De missie staat 
ook bekend als NROL-15.

1 juli 2012
De Soyuz TMA-03M, met de ruimtevaarders Oleg Kononenko 
(Rusland), André Kuipers (Nederland) en Don Pettit (VS) aan boord, 
ontkoppelt van de Rassvet module van het ISS. Na twee omlopen 
maakt de Soyuz een succesvolle parachutelanding in Kazachstan.
Hiermee komt een einde van de tweede ruimtevlucht van onze 
landgenoot en NVR-erelid André Kuipers. Kuipers heeft met deze 
vlucht van 193 dagen het Europese duurrecord ruimtevaren op zijn 
naam staan.
Aan boord van het ISS begint officieel Expeditie-32, bestaande 
uit de Russen Gennadi Padalka, Sergei Revin en de Amerikaan Joe 
Acaba.

Artistieke impressie astronomische röntgentelescoop NuStar. [foto: 
NASA/JPL]

Ruimtevaartkroniek Marco van der List

Artistieke impressie van de sonde Dawn welke met behulp van ionen-
aandrijving haar baan om de planetoïde 4 Vesta verlaat. [foto: NASA/
JPL]
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5 juli 2012 | 21:36 uur
Draagraket: Ariane-5ECA • Lanceerplaats: Kourou 
•	 Echostar-17 • COSPAR: 2012-035A

Amerikaanse commerciële communicatiesatelliet, gebaseerd 
op het Loral-1300 platform. In een geostationaire baan op 107 
graden westerlengte. 

•	 MSG-3 • COSPAR: 2012-035B 
Europese meteorologische satelliet, voluit Meteosat Second 
Generation-3. Massa is 2000 kg. In een geostationaire baan op 
0 graden westerlengte.

9 juli 2012 | 18:38 uur
Draagraket: Proton-M • Lanceerplaats: Baykonur
•	 SES-5 • COSPAR: 2012-036A 

Commerciële communicatiesatelliet voor het in Luxemburg ge-
vestigde SES World Skies. Massa 6008 kg. In een geostationaire 
baan op 5 graden oosterlengte.

15 juli 2012 | 02:40 uur
Draagraket: Soyuz-FG • Lanceerplaats: Baykonur 
•	 Soyuz TMA-05M • COSPAR: 2012-037A 

Russisch bemand ruimtevaartuig met aan boord de ruimtevaar-
ders Yuri Malenchenko (Rusland), Sunita Williams (VS) en Akihiko 
Hoshide (Japan). 

17 juli 2012
De Soyuz TMA-05M koppelt aan de Rassvet module van het ISS. 
Expeditie-32 bestaat hiermee weer uit zes astronauten.

21 juli 2012 | 02:06 uur
Draagraket: H-2B • Lanceerplaats: Tanegashima
•	 HTV-3 • COSPAR: 2012-038A 

Japans onbemand vrachtschip met aan boord bijna 4 ton aan 
voorraden voor het ISS. De voorraden zijn verdeeld over een 
drukmodule en een vrachtsectie welke aan het vacuüm van de 
ruimte is blootgesteld.

22 juli 2012 | 06:41 uur
Draagraket: Soyuz-FG/Fregat • Lanceerplaats: Baykonur 
•	 Kanopus-Vulkan-1 • COSPAR: 2012-039 

Russische aardobservatiesatelliet, met een grondoplossend ver-
mogen van 2 meter.

•	 BelKA-2 • COSPAR: 2012-039
Wit-Russische aardobservatiesatelliet met hetzelfde ontwerp als 
Kanopus-Vulkan-1.

•	 Tet-1 • COSPAR: 2012-039 
Duitse microsatelliet met experimentele zonnecellen, voortstu-
wingssysteem en infraroodcamera.

•	 exactView-1 • COSPAR: 2012-039
Canadese satelliet voor het ontvangen van AIS (Automatic Iden-
tification System) signalen van schepen.

•	 MKA-PN1 • COSPAR: 2012-039 
Russische wetenschappelijke satelliet voor het onderzoek van 
de magnetosfeer. Massa 156 kg. Ook bekend onder de naam 
Zond-PP.

Kanopus-Vulkan-1, BelKA-2 en Tet-1 worden in een 505 km x 510 km 

x 97,5° baan geplaatst, terwijl exactView-1 en MKA-PN1 in een 
805 km x 821 km x 99,0° baan worden afgeleverd. Na het uitzetten 
van de satellieten voert de bovenste trap, Fregat, een de-orbitma-
noeuvre uit.

22 juli 2012
Het onbemande vrachtschip Progress M-15M ontkoppelt van de Pirs 
module van het ISS. Het was de bedoeling dat de Progress een dag 
later weer zou aankoppelen, dit als test van de nieuwe Kurs-NA an-
tenne. Helaas verhinderen technische problemen de koppeling, en 
de Progress M-15M wordt voorlopig in een parkeerbaan gebracht.

25 juli 2012 | 15:43 uur
Draagraket: Chang Zheng-3C • Lanceerplaats: Xichang 
•	 Tian Lian-1C • COSPAR: 2012-040A 

Chinese geostationaire communicatiesatelliet, bedoeld voor het 
ondersteunen van bemande ruimtevluchten. Gebaseerd op het 
DFH-3 platform dat ook voor commerciële communicatiesatel-
lieten gebruikt wordt.

27 juli 2012
Het zes dagen eerder gelanceerde bevoorradingsschip HTV-3 
bereikt het ISS. Terwijl het toestel op 10 meter afstand in formatie 
vliegt, wordt het vastgegrepen door de robotarm van het ruimte-
station en aan de Harmony module gekoppeld.

Het Amerikaanse militaire ruimtevliegtuig X-37B OTV-2 op de landings-
baan van de basis Vandenberg. [foto: Boeing]
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Communications Group in London. Gebouwd door Orbital Scien-
ces Corporation.

6 augustus 2012
De Amerikaanse Marswagen Curiosity landt met succes op de rode 
planeet. Omdat de rover met 899 kg te zwaar is om met alleen 
parachutes en airbags te landen, wordt gebruik gemaakt van het 
zogenaamde ‘SkyCrane’ concept; een platform dat zich met behulp 
van acht kleine raketten enkele tientallen meters boven de grond in 
de lucht houdt, waarna de rover aan kabels langzaam neergelaten 
wordt.
Curiosity komt vlakbij de geplande plaats neer; in de krater Gale, 
nabij de centrale berg welke Mount Sharp is gedoopt. 

6 augustus 2012 | 19:31 uur
Draagraket: Proton-M • Lanceerplaats: Baykonur 
De lancering mislukt als de motor van de bovenste rakettrap, de Briz-
M, tijdens de derde van vijf geplande manoeuvres faalt. Beide satel-
lieten stranden in een nutteloze overgangsbaan (266 km x 5015 km 
x 49,9°).
•	 Telkom-3 • COSPAR: 2012-044A 

Indonesische commerciële communicatiesatelliet, gebouwd 
door ISS-Reshetnev (voorheen bekend als NPO PM).

•	 Ekspress MD2 • COSPAR: 2012-044B 
Russische commerciële communicatiesatelliet, gebouwd door 
Khrunichev.

28 juli 2012 | 01:35 uur
Draagraket: Rokot • Lanceerplaats: Plesetsk 
•	 Cosmos-2481 • COSPAR: 2012-041 

Russische militaire communicatiesatelliet, gebaseerd op het 
Strela-3M platform.

•	 Gonets-M3 • COSPAR: 2012-041 
Russische civiele communicatiesatelliet, gebaseerd op het Strela-
3M platform.

•	 Gonets-M4 • COSPAR: 2012-041  
Russische civiele communicatiesatelliet, gebaseerd op het Strela-
3M platform.

•	 MiR • COSPAR: 2012-041 
Technologische satelliet van de Universiteit van Krasnoyarsk in 
Siberië.

Alle satellieten komen in bijna dezelfde baan: 1483 km x 1506 km x 
82,5° inclinatie.

29 juli 2012
Vluchtleiders slagen erin de onwillige Kurs-NA antenne van de Pro-
gress M-15M weer operationeel te krijgen, en het toestel wordt met 
succes met de Pirs module van het ISS gekoppeld. Uit onderzoek 
blijkt dat de werking van de Kurs-NA nadelig werd beïnvloed door 
temperaturen die lager lagen dan voorspeld.

1 augustus 2012 | 19:55 uur
Draagraket: Soyuz-U • Lanceerplaats: Baykonur 
•	 Progress M-16M • COSPAR: 2012-042A 

Onbemand Russisch vrachtschip met voorraden voor het ISS. Voor 
het eerst wordt een nieuw rendez-vousprofiel gebruikt, waarna al 
na vier omlopen (6 uur na lancering) het toestel aan de Pirs module 
van het ruimtestation koppelt. Normaal nemen rendez-vous en 
koppeling van de Progress en Soyuz twee dagen in beslag.

2 augustus 2012 | 20:54 uur
Draagraket: Ariane-5ECA • Lanceerplaats: Kourou 
•	 Intelsat IS-20 • COSPAR: 2012-043A 

Commerciële communicatiesatelliet voor het in Luxemburg 
gevestigde Intelsat. De kunstmaan, gebaseerd op het LS-1300 
platform van Space Systems Loral, zal boven de evenaar op 68,5 
graden oosterlengte geplaatst worden.

•	 Hylas-2 • COSPAR: 2012-043B 
Commerciële communicatiesatelliet, eigendom van de Avanti 

Live televisiebeeld van de drie taikonauten aan boord van het ruim-
telaboratorium Tiangong-1, kort na de succesvolle koppeling met de 
Shenzhou-9. [foto: China News]

Zeven dagen voor de lancering wordt de Chang Zheng-2F raket met het ruimteschip           Shenzhou-9 naar het lanceerplatform gebracht. [foto: China Ministry of Defense]
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 19 augustus 2012 | 06:55 uur
Draagraket: Zenit-3SL • Lanceerplaats: Odyssey platform 
•	 Intelsat IS-21 • COSPAR: 2012-045A 

Commerciële Luxemburgse communicatiesatelliet, gebouwd 
door Boeing. De kunstmaan, met een massa van 5984 kg, wordt 
in een geostationaire baan op 58 graden westerlengte geplaatst.
 

20 augustus 2012
Ruimtevaarders Padalka en Malenchenko maken een 6 uur durende 
ruimtewandeling. Zij verplaatsen een kraan van de Pirs naar de 
Zarya module, en installeren enkele micro-meteorietschilden op de 
Zvezda woonmodule. Tevens wordt tijdens de ruimtewandeling een 
kleine satelliet uitgezet: de Sfera-53.
•	 Sfera-53 • COSPAR: 1998-067CM 

Russische wetenschappelijke satelliet, bedoeld om de dichtheid 
van de hoogste lagen van de atmosfeer te bepalen. Sfera-53 
komt in eenzelfde baan als het ISS: 401 km x 406 km x 51,6°. 
De Sfera-53 is door de Progress M-16M naar het ruimtestation 
gebracht.

22 augustus 2012
De Marswagen Curiosity rijdt haar eerste meters sinds haar lan-
ding op de rode planeet 16 dagen eerder. Het eerste doel zal een 
gebied zijn waar drie verschillende bodemsoorten bij elkaar aan het 
oppervlak zijn gekomen, op ongeveer 400 meter afstand van de 
landingsplaats.

25 augustus 2012
Neil Armstrong, die als eerste mens een voet op de maan zette in 
juli 1969, overlijdt op 82-jarige leeftijd.

30 augustus 2012 | 08:05 uur
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Cape Canaveral 
•	 RBSP-A • COSPAR: 2012-046A 

Amerikaanse wetenschappelijke NASA-satelliet. RBSP (Radia-
tion Belt Storm Probes) zal de interactie tussen de zonnewind en 
de stralingsgordels rondom de aarde bestuderen. RBSP-A (massa 
658 kg) komt in een 597 km x 30645 km x 10° baan.

•	 RBSP-B • COSPAR: 2012-046B 
Idem als RBSP-A, maar komt in een 601 km x 30709 km x 10° 
baan. 

30 augustus 2012
De Amerikaanse Sunita Williams en de Japanner Akihiko Hoshide 
maken een ruimtewandeling. Dit is, sinds de laatste shuttlevlucht in 
juli 2011, de eerste ruimtewandeling vanuit de Amerikaanse lucht-
sluis van het ISS.
Hoofddoel is het vervangen van een van de vier Main Bus Switching 
Unit (MBSU), welke de elektrische energiedistributie in het Ame-
rikaanse Segment verzorgen. Nadat ze de defecte MBSU hebben 
verwijderd van de S0-Truss, lukt het niet om de vervangende unit te 
installeren als een van de interfacebouten niet volledig aangedraaid 
kan worden. Door de tegenslag duurt de ruimtewandeling uiteinde-
lijk bijna 8,5 uur, en zal een tweede uitstapje noodzakelijk zijn om de 
MBSU problemen op te lossen.

5 september 2012
De Amerikaanse sonde Dawn verlaat haar omloopbaan om plane-
toïde 4 Vesta, en komt in een baan om de zon terecht. In februari 
2015 zal Dawn de dwergplaneet 1 Ceres bereiken.

5 september 2012
Williams en Hoshide beginnen aan hun extra ingelaste ruimtewan-
deling. Nu lukt het ze wel om de schroefdraad van de problema-
tische interfacebout schoon te maken en de MBSU te installeren. 
Hiermee wordt de energievoorziening van het ISS weer grotendeels 
hersteld (een op 1 september gefaalde gelijkstroomtransformator 
zal tot een latere ruimtewandeling moeten wachten).

Sunita Williams aan het werk buiten het ISS tijdens haar tweede, ex-
tra ingeplande ruimtewandeling. De vervangende MBSU is de witte 
doosvormige structuur rechtsonder, welke met een grijze band tijdelijk 
op haar plaats wordt gehouden. [foto: NASA]

Zeven dagen voor de lancering wordt de Chang Zheng-2F raket met het ruimteschip           Shenzhou-9 naar het lanceerplatform gebracht. [foto: China Ministry of Defense]
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9 september 2012 | 04:23 uur
Draagraket: PSLV • Lanceerplaats: Sriharikota 
•	 Spot-6 • COSPAR: 2012-047A 

Franse commerciële aardobservatiesatelliet. Massa 712 kg. In een 
640 km x 647 km x 98,2° zonsynchrone baan.

•	 Prioteres • COSPAR: 2012-047B 
Japanse technologische satelliet (15 kg) met een pulsed plasma 
thruster experiment.

12 september 2012
Het Japanse onbemande vrachtschip HTV-3 wordt ontkoppeld van 
de Harmony module van het ISS en door de robotarm in een eigen 
omloopbaan uitgezet. Twee dagen later verlaat de HTV-3 haar baan 
en verbrandt in de atmosfeer boven de Grote Oceaan.

13 september 2012 | 21:39 uur
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Vandenberg
•	 USA-238 • COSPAR: 2012-048A 

Amerikaanse elektronische afluistersatelliet. In een 1010 km x 
1200 km x 63.4° baan.

•	 SMDC-ONE 1.2 • COSPAR: 2012-048B 
Cubesat van de US Army and Missile Defence Command.

•	 Aeneas • COSPAR: 2012-048C 
Cubesat van de University of California.

•	 CSSWE • COSPAR: 2012-048D 
Cubesat van de University of Colorado.

•	 CXBN • COSPAR: 2012-048E 
Cubesat van de Morehead State University.

•	 CP5 • COSPAR: 2012-048F 
Cubesat van de California Polytechnical State University.

•	 CINEMA-1 • COSPAR: 2012-048G 
Cubesat van de University of Berkeley.

•	 Re/STARE • COSPAR: 2012-048H 
Cubesat van de Lawrence Livermore National Laboratory.

•	 SMDC-ONE 1.1 • COSPAR: 2012-048J 
Cubesat van de US Army and Missile Defence Command.

•	 Aerocube-4.5A • COSPAR: 2012-048K 
Cubesat van de Aerospace Corporation in El Segundo.

•	 Aerocube-4.5B • COSPAR: 2012-048L 
Cubesat van de Aerospace Corporation in El Segundo.
Aerocube-4 • COSPAR: 2012-048M 
Cubesat van de Aerospace Corporation in El Segundo.

17 september 2012
De Soyuz TMA-04M landt in Kazachstan met aan boord de ruimte-
vaarders Gennadi Padalka, Sergei Revin en Joe Acaba. Het ruimte-
vaartuig is enkele uren eerder ontkoppeld van de Poisk module van 
het ISS.
17 september 2012 | 16:28 uur
Draagraket: Soyuz-2.1a • Lanceerplaats: Baykonur
•	 METOP-B • COSPAR: 2012-049A 

Europese meteorologische satelliet, geëxploiteerd door Eumet-
sat. In een 805 km x 809 km x 98,7° zonsynchrone baan.

18 september 2012 | 19:10 uur
Draagraket: Chang Zheng-3BE • Lanceerplaats: Xichang
•	 Beidou-2 M2 • COSPAR: 2012-050A 
•	 Beidou-2 M5 • COSPAR: 2012-050B 

Chinese navigatiesatellieten, onderdeel van het Chinese Beidou-
netwerk. De satellieten worden in een cirkelvormige baan op 
21.500 km met een inclinatie van 55 graden gebracht.

24 september 2012
De Russische militaire optische spionagesatelliet Cosmos-2480 
maakt een landing op Russisch grondgebied. Aan boord zijn belich-
te films welke op aarde ontwikkeld zullen worden. De Cosmos-2480 
is op 17 mei 2012 gelanceerd. 

28 september 2012 | 21:18 uur
Draagraket: Ariane-5ECA • Lanceerplaats: Kourou
•	 Astra-2F • COSPAR: 2012-051A 

Commerciële geostationaire communicatiesatelliet voor het in 
Luxemburg gevestigde SES. De satelliet is een Eurostar 3000 
model gebouwd door Astrium.

•	 GSAT-10 • COSPAR: 2012-051B 
Indiase geostationaire communicatiesatelliet, gebouwd door 
en geëxploiteerd door de Indian Space Research Organization 
(ISRO) .

29 september 2012 | 04:12 uur
Draagraket: Chang Zheng-2D • Lanceerplaats: Jiuquan
•	 Francisco de Miranda • COSPAR: 2012-052A 

Venezolaanse aardobservatiesatelliet, gebaseerd op het Chinese 
CAST-2000 platform. In een 621 km x 654 km x 98,0° zonsyn-
chrone baan.

De neuskap wordt over de Europese meteorologische satelliet METOP-
B geplaatst. [foto: ESA]

Een drietal nanosatellieten zweven weg van het ISS, kort na hun lance-
ring vanuit de Kibo luchtsluis. [foto: NASA]
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4 oktober 2012 | 12:10 uur
Draagraket: Delta-4 • Lanceerplaats: Cape Canaveral
Tijdens de lancering bereikt de RL-10 motor van de tweede trap 
niet haar nominale stuwkracht. Het verlies aan stuwkracht wordt 
gecompenseerd door de motor langer te laten branden, waarna de 
satelliet alsnog in de geplande baan geplaatst wordt.
•	 GPS SVN-65 • COSPAR: 2012-053A 

Amerikaanse militaire navigatiesatelliet, onderdeel van het Navstar 
GPS-netwerk. Komt in een 20.426 km x 20.481 km x 55,0° baan.

4 oktober 2012
Vanuit de experimentenluchtsluis van de Japanse Kibo module wor-
den een vijftal nanosatellieten uitgezet:
•	 RAIKO • COSPAR: 1998-067CN 

Cubesat van de Wakayama University in Japan.
•	 We Wish • COSPAR: 1998-067CS 

Cubesat van Meisei Electric in Tokyo, Japan.
•	 F-1	•	COSPAR: 1998-067CR 

Cubesat van de University of Hanoi, Vietnam.
•	 Niwaka • COSPAR: 1998-067CP 

Cubesat van de Fukuoka Institute of Technology, Japan.
•	 TechEdSat • COSPAR: 1998-067CQ 

Cubesat van de San Jose State University in de VS.
De satellietjes zijn eerder door de HTV-3 naar het ISS gebracht, 
maar krijgen een COSPAR-nummer behorend bij de lancering 
van de eerste ISS module (Zarya).

8 oktober 2012 | 00:35 uur
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Cape Canaveral
Tachtig seconden na de lancering valt een van de negen motoren 
in de eerste trap uit. Desondanks weet de Falcon-9 een baan om de 
aarde te bereiken.
•	 Dragon CRS-1 • COSPAR: 2012-054A 

Amerikaans onbemand vrachtschip met voorraden voor het ISS. 
Twee dagen later arriveert de Dragon bij het ISS, en wordt door 
de robotarm van het station aan de nadir-poort van de Harmony 
module gekoppeld.

•	 Orbcomm OG2-1 • COSPAR: 2012-054B 
Amerikaanse commerciële communicatiesatelliet, prototype van 
de tweede generatie Orbcomm satellieten. De satelliet komt in 
een lager dan geplande baan, en valt na twee dagen terug in de 
atmosfeer en verbrandt.

12 oktober 2012 | 18:15 uur
Draagraket: Soyuz ST-B • Lanceerplaats: Kourou
•	 Galileo IOV-3 • COSPAR: 2012-055A 
•	 Galileo IOV-4 • COSPAR: 2012-055B 

Twee Europese civiele navigatiesatellieten. Nadat ze hun opera-
tionele 23.616 km x 23.616 km x 56° baan bereikt hebben, zullen 
ze worden gebruikt voor de In-Orbit Validation (IOV) fase van de 
ontwikkeling van het Galileo-navigatiesysteem.

14 oktober 2012 | 03:25 uur
Draagraket: Chang Zheng-2C • Lanceerplaats: Taiyuan
•	 Shi Jian-9A • COSPAR: 2012-056A 
•	 Shi Jian-9B • COSPAR: 2012-056B 

Chinese technologische satellieten, welke o.a. in formatie zullen 
vliegen. De satellieten worden in een initiële 623 km x 650 km x 
98,0° zonsynchrone baan gebracht.

14 oktober 2012 | 08:37 uur
Draagraket: Proton-M • Lanceerplaats: Baykonur
•	 Intelsat-IS-23 • COSPAR: 2012-057A 

Commerciële geostationaire communicatiesatelliet, voor het in 
Luxemburg gevestigde Intelsat. Gebaseerd op het Star-2.4 ont-
werp van Orbital Sciences.

23 oktober 2012 | 10:51 uur
Draagraket: Soyuz-FG • Lanceerplaats: Baykonur
•	 Soyuz TMA-06M • COSPAR: 2012-058A 

Russisch bemand ruimtevaartuig met drie ruimtevaarders aan 
boord: Oleg Novitsky, Evgeny Tarelkin en de Amerikaan Kevin 
Ford. Twee dagen later koppelt de Soyuz aan de Poisk module 
van het ISS.

25 oktober 2012 | 15:33 uur
Draagraket: Chang Zheng-3C • Lanceerplaats: Xichang
•	 Beidou-2 G6 • COSPAR: 2012-059A 

Chinese geostationaire navigatiesatelliet, onderdeel van het 
Chinese Beidou-netwerk.

28 oktober 2012
Het Amerikaanse onbemande vrachtschip Dragon CRS-1 wordt ont-
koppeld van de Harmony module van het ISS en door de robotarm 
in een eigen omloopbaan uitgezet. Later die dag verlaat de Dragon 
CRS-1 haar baan en maakt een succesvolle landing in de Grote Oce-
aan.

31 oktober 2012 | 07:41 uur
Draagraket: Soyuz-U • Lanceerplaats: Baykonur
•	 Progress M-17M • COSPAR: 2012-060A 

Onbemand Russisch vrachtschip met voorraden voor het ISS. Na 
een verkort rendez-vousprofiel koppelt de Progress al 5 uur en 54 
minuten na de lancering aan de Zvezda module van het station.

Astronaute Sunita Williams voert in de Cupola een inspectie uit aan de 
End Effector van de ISS robotarm Canadarm2. [foto: NASA]




