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spin-oﬀ: coronasneltest en slimme anti-snurkbedbodem
Niet alleen op Cape
Canaveral doen ze aan
‘space’. In Oost-Nederland
zijn er zeker twaalf bedrijven
die zich met ruimtevaart
bezighouden. Misschien
zijn er ook meer; de lijst die
de Stentor na uitgebreid
onderzoek maakte, kan
langer zijn. Een exact
overzicht bestaat niet.
,,Een hiaat”, zegt ruimtereiziger André Kuipers.
Exposure en zichtbaarheid
zijn volgens hem om veel
redenen cruciaal.

Ruimtevaart
is booming
Twaalf bedrijven uit het oosten
zoeken ‘de grenzen op van wat
mogelijk is en kan’. In de spin-off
ontdekken ze dat hun ruimtevaartactiviteiten ook onverwachte
nieuwe producten opleveren.

Nieuwe dimensies in NIJMEGEN
Marc Klein Wolt bereidt imposante missie naar de maan voor (en
wie weet daar vandaan naar Mars en de Nobelprijs).

LEX VAN KOOTEN

Zonder Oost-Nederland is het heelal een groot
zwart gat en Mars verder weg dan ooit? Dat misschien nog net niet. De Amerikaanse Marsmissie
Perserverance landde er in elk geval twee maanden
geleden zonder ons. Maar zeker twaalf Oost-Nederlandse bedrijven en twee universiteiten betekenen
wel veel voor de ruimtevaart. Eentje (T-Minus uit
Deventer) staat al op de rode planeet. Een ander
(Lionix uit Enschede) ontwierp een chip die sporen
van leven kan detecteren. En de Nijmeegse heelalonderzoeker dr. Marc Klein Wolt werkt aan een
spectaculaire missie die hem misschien wel de Nobelprijs op gaat leveren.
Hoe goed kennen we ‘die twaalf’? Of hoe slecht? En is
dat erg?
Nou ja, het is geen schande, maar het zou wel heel
goed zijn als we ruimtevaart op (economische)
waarde gaan schatten, zeggen experts. Ruimtevaart
is goed voor onze hightech-industrie (landelijk
11.000 banen, jaaromzet: 3 miljard euro) en levert in
de spin-off nieuwe producten op, zoals coronasneltests, snellere computerchips, een revolutionaire
warmtepomp en ‘slimme’ anti-snurkbedbodems,
allemaal uit Oost-Nederland.
En bedenk dat Oost-Nederland dan nog niet eens
echt heel veel voorstelt; de meeste Nederlandse
ruimtevaartbedrijven zitten in de Randstad. Het
nationale belang is nog veel groter.
Klein Wolt leidt Radio Lab van de Radboud Universiteit, dat onder andere studie doet naar zwarte
gaten en het ontstaan van het heelal. De wetenschapper (hij komt oorspronkelijk uit Enschede)
ziet die Oost-Nederlandse ruimtevaartexpertise
ook. Maar in de praktijk blijkt het lastig om elkaar te
vinden: er bestaat geen overzicht van bedrijven die
zich met ruimtevaart bezighouden of er onderdelen voor maken. De Stentor raadpleegde experts en
databanken van de Kamer van Koophandel, NL
Space, Netherlands Space Office en brancheorganisatie SpaceNed.

Heelalonderzoeker Marc Klein
Wolt van de Radboud Universiteit
bereidt een ongelooflijke missie
naar de maan
voor. Hij leidt voor
de Europese ruimtevaartorganisatie
een team.
Foto barbara kerkhoF

Nationaal belang
is nog veel groter
—
Lees verder op pagina 4

De ruimtevaart staat volgens heelalonderzoeker Marc Klein Wolt van
de Radboud Universiteit in Nijmegen op een scharnierpunt naar dimensies die je tot een paar jaar geleden nog niet voor mogelijk hield.
,,Als we het nu over bemande missies naar Mars hebben, is dat geen
sciencefiction meer. Mars was bij wijze van spreken nog nooit zo
dicht bij.” En dat doet de populaire wetenschapper goed.
Hijzelf is net bezig om voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA
een nieuwe, bijzondere missie naar de maan op te tuigen. Hij rekruteert de beste Europese wetenschappers voor die klus, die over
zeven jaar moet eindigen in het grootste en zwaarste interplanetaire
vrachttransport ooit.
,,Met ESA brengen we een large logistic lander van 1800 kilo naar de
maan”, zegt hij. ,,En de bedoeling is dat daarna nog meer van dat
soort vluchten volgen. Ja, dat is ook voor bemande Marsreizen een
belangrijke test. Het is enorm moeilijk om vanaf de aarde zware missies naar Mars te maken. Dat kost door
de zwaartekracht van de aarde vreselijk
veel energie. Het ligt veel meer voor de
hand om op de maan een hub in te richten. Dan ga je met een lijnvlucht naar de
maan en daar vandaan maak je de grote
sprong naar Mars.” En dat die hub – de
lunar gateway – er in kan zitten, laat Klein
Wolt straks zien met ESA’s large logistic
lander. De vracht die mee moet (radiotelescopen) gaat hij samenstellen. ,,Het is
onwijs leuk om hier mee bezig te zijn.”
Die trip heeft trouwens niets te maken
met Mars, wel met fundamenteel onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van
het heelal. Daar houdt Klein Wolt zich al
langer mee bezig. Op dit moment heeft
hij onderzoeksapparatuur aan boord van
een Chinese satelliet, die achter de maan hangt. Van daaruit zoekt
hij met speciale antennes naar signalen van de oerknal of zelfs nog
daarvoor. Dat gaat vanaf de maan beter. Want daar heeft hij geen
last van ruis van de aarde. Hij verwacht ieder moment de eerste
ruwe data. Die gaat hij met andere specialisten analyseren.
Het belang van dat onderzoek? ,,We weten van het bestaan van
de oerknal. Dat dat het ontstaan van het heelal betekende met zo’n
400 miljard sterrenstelsels (dat zijn er meer dan alle zandkorrels op
aarde). Maar heel veel meer nog niet. Het is alsof we over alleen een
babyfoto beschikken. En wij zouden graag ook zien hoe het daarna
verder ging. Tot en met peuter, kind, tiener. We willen niet alleen
daarvan foto’s, maar ook filmpjes maken. Als ons dat lukt, betekent
dat een enorme wetenschappelijke doorbraak.”
Die ontdekking, zegt Klein Wolt, zou ‘net zo enorm zijn als die van
het zwarte gat of het Higgs-deeltje’. En die waren goed voor een
Nobelprijs.
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‘Wij zijn goed in nieuwe, slimme, hoogtechnologische dingen.

VERVOLG VAN PAGINA 3

Dat leverde een lijst van 24 Oost-Nederlandse bedrijven en universiteiten
op. Maar daarvan houden vier zich helemaal niet meer met ruimtevaart bezig.
Zes vallen onder de downstreamers. Dat
zijn bedrijven die zelf niets in de ruimte
doen maar wel data van (aardobservatie)satellieten betrekken voor bijvoorbeeld weersvoorspellingen, precisielandbouw, klimaatanalyses en navigatie.

Spacecluster

Star Wars uit HENGELO
Met radar van Thales traceer je ruimteafval en
vijandige raketten (tot diep in de ruimte).

Koning WillemAlexander toont
zijn belangstelling
voor de activiteiten van Thales tijdens een bezoek
aan de Hengelose
vestiging in 2018.
FOTO’ EMIEL MUIJDERMAN

Uit de Hengelose keuken van de Franse hightechreus Thales (80.000 medewerkers) komt een nieuwe
radar, die objecten tot 2000 kilometer in de ruimte
kan volgen. Je kunt er bijvoorbeeld botsingen tussen
ruimteafval en satellieten mee voorkomen. En ruimterommel is er al zo veel dat dat gemakkelijk kan. ,,Als
je dat op tijd kunt zien aankomen, kun je een satelliet
bij wijze van spreken een stapje opzij laten doen”,
zegt woordvoerder Job van Harmelen.
Diezelfde radar zit straks ook aan boord van het
luchtverdedigings- en commandofregat De Zeven
Provinciën en kan ballistische raketten detecteren.
Nederland nam de ontwikkeling ervan op zich in zijn
rol binnen de NAVO, weet Van Harmelen. Met hulp
van de radar kan de marine vijandige raketten
neerhalen. Dat ‘neerhalen’ kon al wel. Maar de
nieuwe Hengelose
radar is handzamer,
werkt sneller en kan
verder kijken, tot buiten
de dampkring. Oud-president Ronald Reagan
van de VS – die ooit jubelend met het Amerikaanse Star Wars-programma een nieuwe dimensie aan de wapenwedloop schonk – zou er vast jaloers op zijn geweest.
De eerste grote test – de radar volgde de bezorging
van onderdelen die Thales maakte voor het ruimtestation ISS – ging goed. Maar de echte vuurdoop is in
mei. Dan maakt het Hengelose ontwerp deel uit van
een internationale marineoefening.
Thales staat trouwens al op Mars met een laser die
de samenstelling van de bodem van de planeet analyseert. De laser maakte het Franse moederbedrijf en
is onderdeel van Perseverance, de jongste Marsmissie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie
NASA. De bodem kan elementen bevatten die wijzen
op vroeger leven op de rode planeet. De laser van
Thales zou dat buitenaardse bestaan kunnen aantonen.
Op aarde is Thales bekender als producent van
onder andere ov-poortjes, simkaarten voor mobiele
telefoons, het Nederlandse rijbewijs, creditcards en
bankpassen.

Klein Wolt zou graag zien dat er een
Spacecluster Oost-Nederland komt met
een zuiver overzicht van ruimtevaartondernemers. Zeker nu de ruimtevaart ook
meer in de publieke belangstelling staat
is het goed dat die zichtbaarheid er
komt, zegt hij. ,,Dat is goed voor ons eigen netwerk, goed voor de economie en
we mogen natuurlijk ook best wat trotser zijn op wat wij doen in
Oost-Nederland.”
Dat een overzicht
ontbreekt geldt
niet alleen voor
Oost-Nederland
en is regelrecht
‘een hiaat’, zegt
ruimtereiziger
André Kuipers.
Veel namen op de
Stentor-lijst van OostNederlandse ondernemers die actief zijn in de ruimtevaart
kent zelfs hij niet. ,,Het is best belangrijk
om dat op te pakken. Zo’n netwerk kan
handig zijn. Als je toeleveranciers nodig
hebt, wil je weten wat er op de markt is
en hoe het staat met de kwaliteit.”
Hoe groter dat netwerk hoe beter,
vindt hij. Bij een ruimtereis zijn al gauw
duizenden bedrijven betrokken en –
heel frappant – vaak weten ze dat zelf
niet eens, zegt Kuipers.
Nou ja, zo raar is dat niet. Want de weg
van klinknagel tot raket voert dwars
door landen, bedrijven en organisaties.
,,Het kan zijn dat Europese ruimtevaartorganisatie ESA een contract geeft aan
een bedrijf dat op zijn beurt weer onderdelen betrekt bij leveranciers die zelf
weer boodschappen doen bij toeleveranciers.” De toeleverancier heeft dan niet
altijd meer zicht op zijn bijdrage aan de
wetenschap.
Zonde want ruimtevaart is populair,
bedrijven kunnen zich er mee onderscheiden en – heel welkom –
het wakkert bovendien de belangstelling voor een technisch
beroep aan.
Nederland speelt opgeteld
een zeer bescheiden rol in de
ruimtevaart. Dat komt ook omdat ons land weinig financieel
bijdraagt: er gaat jaarlijks ongeveer

Alles gaat via
satellieten en de
ruimte. Dat wordt
alleen maar meer
—

We mogen best
wat trotser zijn op
wat we doen in
Oost-Nederland
—
100 miljoen euro naar ESA en daarmee
bungelt Nederland ergens onderaan in
Europa. België besteedt bijna drie keer
zoveel. Kleine spelers mogen rekenen op
ook een kleinere geographical return: opdrachten gaan eerder naar landen die
meer doneren.

Grote industrieën
Dat is jammer, zegt Kuipers. Want Nederland verandert in hoog tempo in een
hightech-land. ,,We hebben bijna geen
grote industrieën meer. Wij zijn
goed in nieuwe, slimme, hoogtechnologische dingen. En daar is de
ruimtevaart uitermate geschikt
voor. Wil je daar meer kansen
krijgen, moet Nederland meer
bijdragen.”
Dat levert altijd wat op, niet in
de laatste plaats omdat ruimtevaart
economisch snel meer terrein wint,
zeggen ook experts en onderzoekers van
Netherlands Space Office (adviesorgaan
van de regering), het centrum voor strategische studies HCSS en onderzoeksbureau Dialogic. Zij ervaren de roep van
Kuipers om meer ruimtevaartgeld als
‘uit het hart gegrepen’. Voor een dubbeltje zitten we zeker niet op de eerste rang.
In de ruimtevaart werken bijna 11.000
mensen; er gaat jaarlijks 3 miljard euro in
om. De branche groeit met 5 tot 10 procent per jaar. Het is een van de hardst
groeiende delen van onze economie.
,,Ruimtevaart is overal. Van tv-reportages en navigatiesystemen tot en met
weersvoorspellingen, alles gaat via satellieten en de ruimte. Dat wordt alleen
maar meer”, zegt Kuipers.
Patrick Bolder van HCSS adviseerde
de regering eerder dit jaar al om met een
visie op ruimtevaart te komen. ,,Er liggen heel veel kansen voor Nederland.
Maar ook bedreigingen, zoals cyber-aanvallen.”
Een van die kansen
zou zijn om een internationaal ‘ruimtegerechtshof’ op te
zetten. Dat zou
heel erg bij ons
land passen: we
hebben al het internationaal gerechtshof en beschikken over
experts op het gebied van
‘ruimterecht’. ,,Er bestaat nog
geen wet- en regelgeving. Terwijl de
kans op conflicten gaat toenemen. Kijk
alleen al naar de risico’s op botsingen
tussen satellieten of resten daarvan.”
Nederland beschikt over veel expertise, maar moet die wel verzilveren,
waarschuwt HCSS. Of zoals wetenschapsjournalist en Zwolse tv-presentator Anna Gimbrère zegt: ,,Het belang
van ruimtevaart wordt zo onderschat.”
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En daar is de ruimtevaart uitermate geschikt voor’

Ruimterevolutie in
MARKNESSE en
ENSCHEDE
NLR en DEMCON houden satellieten op
temperatuur (anders gaan ze kapot).
Een doorbraak in de ruimtevaart speelt
zich soms af in een doosje van 10 bij 10
centimeter. Meer is niet nodig voor een
bijzonder koelsysteempje dat sensoren
en chips aan boord van satellieten en –
misschien later – ruimtevaartuigen op
kamertemperatuur moet houden. Nou ja,
het kan een paar graden schelen.
Omdat sensoren en chips nu eenmaal
‘bij die temperatuur het beste werken’,
weten Sander Elvik, senior system engineer en business developer bij DEMCON kryoz in Enschede (zevenhonderd
medewerkers) en Kees de Waal van het
Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR, zeshonderd medewerkers) in Marknesse.
De temperatuur regelen in de ruimte is
best lastig. Tussen ‘in de volle zon’ en ‘in
de schaduw’ zit gemakkelijk een paar
honderd graden verschil en daar houdt
elektronica niet van; satellieten raken
gemakkelijk oververhit of onderkoeld,
doen hun werk dan niet meer goed of
geven er (te) snel de brui aan, zegt Elvik.
En een reparatie in de ruimte is al helemaal een dingetje. Anders gezegd regelt
‘zijn’ multi parallelle micropomp de
warmtehuishouding op satellieten. En
dat is een heuse doorbraak. Er bestaan
al wel koelers. Maar deze is compacter,
robuuster, betrouwbaarder en kan ‘veel
grotere warmtefluxen afvoeren’, weten
Elvik en De Waal. Het patent rust trouwens bij NLR, een toegepast wetenschappelijk onderzoekscentrum dat
door de overheid wordt betaald. Dat
centrum deed de vinding, DEMCON
neemt de verdere ontwikkeling en productie voor de commerciële ruimtevaart
op zich. Klaar: over ongeveer twee jaar.
Het vizier staat in eerste instantie op
producenten van nano-satellieten, hele
kleine kunstmaantjes die in een baan om
de aarde cirkelen. Maar, zegt Elvik, er
bestaat ook belangstelling voor toepassing verder weg, in ‘deep space’: ruimtevaartmissies naar asteroïden en wie
weet ook Mars of verder.

Een ‘spijkerboor’ uit DEVENTER
T-Minus staat allang op Mars (en boorde zich stuk op de bodem
van de rode planeet).

De InSight lander
streek al weer een
paar jaar geleden
neer op Mars en
doet er onder andere bodemonderzoek met een Deventer boor. Dat is
op de foto het
langwerpige deel
iets rechts van het
midden.
FOTO NASA

Het Deventer bedrijf T-Minus heeft zijn visitekaartje voor interplanetaire missies al afgegeven. Op Mars staat een boor (Hein Olthof van
T-Minus spreekt van ‘een zelfhamerende spijker’) die tot 3 meter de
bodem in gaat. Alles bij de NASA-missie InSight leek goed te gaan.
Tot de boor bleef steken… Die 3 meter haalde de zelfhamerende
spijker by far niet.
Epenaar Olthof: ,,Zon en straling bakten de Marsbodem tot een
korst. Ons apparaat heeft tegendruk van zand er omheen nodig.
Maar in een massieve plak lukt dat niet.” Teleurgesteld? ,,Het doel
was: grondstructuren analyseren, want daar weten we nog niet zoveel van op Mars. Dat je dat van die korst vaststelt, is heel belangrijk.
Bij een nieuwe missie kun je daar wat mee. En InSight deed natuurlijk meer onderzoek. Met andere apparaten van andere bedrijven. Er
ging een heel arsenaal sensoren mee. De missie ontdekte bijvoorbeeld dat er zich aardbevingen voordeden.”
De Duitse ruimtevaartorganisatie DLR, die de Marsmissie samen
met NASA organiseerde, ontwierp de boor. T-Minus, dat trouwens
ook vaste raketbrandstof maakt, vervolmaakte die in opdracht van
DLR.
,,Zo’n apparaat moet enorme trillingen bij de lancering verdragen en
moet natuurlijk ook bij straling, extreme temperaturen en in een vacuüm omgeving goed z’n werk blijven doen. Wij leidden de tests op
namaak-Marsbodem (nou ja, zo goed als dat ging dan), ontwikkelden, verbeterden, integreerden alle systemen en deden de assemblage.” Daar zat 3,5 jaar werk in. Een beetje sneu blijft het wel dat je
dat dan zo ziet eindigen. Maar Olthof ziet dat anders: ,,Bij nieuwe interplanetaire missies zullen ze ons weten te vinden.”
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‘Er zijn miljarden sterrenstelsels en

Nut van ruimtevaart
is ruimtevaart zelf
Buurman schrijft deze week over ruimtevaart.

uimtevaart is mij met de paplepel ingegoten. Zo
hoorde ik mijn moeder zaliger regelmatig ‘loop naar
de maan’ zeggen, onder meer tegen ‘ome Hendrik’
die na het overlijden van mijn vader opvallend vaak
langskwam. De maan leek mij, als ik uit mijn slaapkamerraam keek, een prima plek voor ‘ome Hendrik’. Hij stonk
ook nog ’s ontiegelijk uit zijn bek. Bij ons in de familie werd
trouwens ook vaak iemand aangeraden ‘naar de pomp’ te lopen.
Een van mijn tantes riep dat vaak tegen de tv, met Wiegel of
Van Agt er op. Maar dit geheel terzijde.
Helaas was ‘ome Hendrik’ niet aan boord van de Apollo 11 die
in 1969 naar de maan vloog. Sterker nog, hij zat bij ons naar de tv
te kijken toen Neil Armstrong de
eerste mens was die er voet zette.
Leuke beelden, best wel historisch, ze namen stenen en stof
mee, gefeliciteerd, joepiedepoepie. Voor de rest heeft de ruimtevaart mij nooit een meter geboeid. Astrologie. Zelfde laken
een pak. Is er weer ergens een
zwart gat ontdekt, gefeliciteerd.
Komt er een astroloog vertellen
dat we weer deeltje aan onze
kennis over het ontstaan van het
heelal is toegevoegd. Nou, geweldig. En wat wil je dan met die
kennis? Wat hebben we aan al
dat weten?
De stelling van deze week
luidt – iemand zal wat tegengas
moeten geven in deze ruimtevaartspecial: ‘het nut van ruimtevaart is de ruimtevaart zelf,
verder hebben wij er niks aan’.
Ja..., ik hoor u heus wel sputteren: ‘Buurman, simpele ziel..,
hoe krijg jij dit stukje vanuit je
thuiskantoortje naar de krant?
Nou? Heb jij een mobieltje, kijk
je internet-tv in je recreatiewoninkje, zet je op afstand je verwarming aan als je ’s winters
naar huis rijdt, gebruik jij een
navigatiesysteem in je auto, wil
jij weten wat voor weer het
wordt morgen? Jazeker. Ik vergat
te melden dat je ruimtevaart en
ruimtevaart hebt. Dat zijn twee
verschillende vaarten. De eerste
– die van de satellietjes – is wel
degelijk nuttig voor ons allen, al leiden steeds meer toepassingen tot luiheid, zwaarlijvigheid en geestelijke afstomping. Dat
ziet u niet direct aan de foto die bij dit stukje staat, maar De Allerliefste Vriendin wijst mij er af en toe fijntjes op. Gelukkig testen ze in het internationaal ruimtestation ISS nieuwe medicijnen, voedsel en technologieën die deze symptomen moeten bestrijden.
Mijn stelling over het nutteloze van de ruimtevaart gaat over
de tweede soort. Ruimtemissies. Op zoek naar leven op andere
planeten. Die we dan kunnen koloniseren en waar we eventueel
de menselijke soort kunnen laten voortwoekeren als we de
aarde onleefbaar hebben gemaakt en totaal hebben uitgewoond.
Afgelopen weekeinde hebben we mijn zwager helpen verhuizen van ons dorp naar een appartement een dorp verderop. Hij
liet zijn oude huis opgeruimd, schoon en zonder gebreken achter.
U snapt wat ik betoog. Nu Elon Musk, de Russen, Amerikanen, de Chinezen, Indiërs en al die andere hemelbestormers
nog. Die schieten ‘ons’ belastinggeld in absurde hoeveelheden
en miljarden privégeld naar andere planeten, terwijl dat geld
moet worden besteed aan het uitmesten en repareren van de
onze. Maar ja..., ze horen me niet daar boven op die prestigeladder.

R

Is er weer
ergens
een
zwart gat
ontdekt,
gefeliciteerd

‘Ruimtevaart
niet ver weg,
maar overal
om ons heen’
Als 12-jarig jongetje kreeg André Kuipers (62)
sciencefictionboekjes van zijn oma. En daarna
koerste hij in een rechte streep naar de
ruimtevaart. Hij was de eerste Nederlander die
twee keer de ruimte inging en die iedereen die
het maar horen wilde – terug op aarde gaf hij
honderden theatershows – vertelde hoe hij
genoot van ‘het zweven’.
LEX VAN KOOTEN

In een eerder interview zei hij: ‘De
aarde is onder, boven, naast je. Je
ziet Venus of Mars opkomen, een
komeet, de maan de zon. Je beseft
dat je onderdeel bent van iets veel
groters. Een kosmisch gevoel.’
Ineens zag hij hoe de aarde ‘kwetsbaar is als een baby’. Het is niet
voor niets dat hij daar zo onophoudelijk op wijst en als ambassadeur
van het Wereld Natuurfonds aandacht vraagt voor de natuur, ontbossing en luchtvervuiling. Want
voor je het weet ‘hebben we het
verprutst’.
Ruimtevaart kan juist een
bijdrage leveren om die
grote thema’s op te lossen.
En dat kan maar zo ook beginnen in Oost-Nederland.
Het komt, zou je kunnen
zeggen, goed uit dat de
ruimtevaart nu net ‘een versnelling’ doormaakt, zoals
Kuipers dat noemt. Ontwikkelingen gaan ineens een tandje hoger en sneller. Dat komt, zegt hij,
door de commerciële bedrijven die
zelf raketten bouwen en bemande
missies lanceren. Maar ook omdat
landen als China en India meedoen.

Ruimtetoeristen
,,Commerciële bedrijven als SpaceX laten zien dat naar de ruimte
gaan efficiënter en goedkoper kan,
ze treden naar buiten, bieden
ruimtevluchten voor toeristen
aan... Dat zorgt ervoor dat het publiek meer geïnteresseerd raakt en
ja, dat is heel belangrijk.” Niet in de

laatste plaats telt het economisch
belang en de spin-off van nieuwe
technieken die de ruimtevaart omgeven. Dat bijvoorbeeld Oost-Nederlandse hightech-bedrijven door
hun ruimtevaartactiviteiten allerlei
nieuwe producten ontwikkelen,
zoals coronasneltests, verbaast hem
niet. ,,Ontwikkelingen staan niet
stil. We kunnen misschien straks
met kwantumcomputers zonder
tijdverlies over grote afstanden
communiceren. Nu duurt het soms
20 minuten voor we een signaal
vanaf Mars ontvangen. Dat reduceer je dan tot net zo snel als op
aarde.”
,,En er staan meer nieuwe, spectaculaire technieken en mogelijkheden op stapel. Wetenschappers
ontwikkelen laser-voortstuwing
waarmee je miniatuur ruimtescheepjes met 20 procent van de
lichtsnelheid kunt laten reizen.
Nee, niet met mensen. Dat kan
vanwege de enorme versnelling
niet. Maar daarmee komt het
dichtstbijzijnde sterrenstelsel wel
binnen bereik. Een reis naar
Proxima Centauri – en die heeft
een aardachtige planeet – kost je
dan ‘maar’ twintig jaar.”
Er komen, zegt hij, meer nieuwe
technologieën die we nu nog niet
kunnen bedenken omdat die buiten ons voorstellingsvermogen liggen. Hij voorspelt dat de mensheid
zich zal gaan verspreiden in het
zonnestelsel en ver daarbuiten. Dat
we misschien wel honderden planeten gaan bemensen. ,,Het is een
logische ontwikkeling dat de mens
op verschillende biotopen gaat leven. Diersoorten die verspreid le-
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nog meer planeten, meer dan zandkorrels op de wereld’
Superchip uit ENSCHEDE
Vindt LioniX sporen van leven op Mars? (als ze mee mogen op een
missie)?

André Kuipers.
Het Enschedese LioniX International ontwierp een chip waarmee je
leven op Mars – als dat er zou zijn – als eerste onomstotelijk zou
kunnen vaststellen. De Life Marker Chip zou meegaan op een Europese (ESA)-Amerikaans (NASA) ruimtemissie naar de rode planeet.
Maar die ging niet door omdat president Obama midden in de kredietcrisis de geldkraan voor ruimtevaartprogramma’s een stuk dichtdraaide. NASA trok de stekker uit ExoMARS, de naam van de gemeenschappelijke missie. Henk Leeuwis, vice-president strategie en
innovatie bij LioniX, had de pest in. Zijn stemming verbeterde niet
toen ESA samen met de Russen ExoMARS overnam en ‘herdeﬁnieerde’. Ze bouwden een eigen Marsrover (lancering in 2022). Maar
die is veel kleiner. Dat moet het risico op een mislukte landing – ESA
en Rusland zijn nog nooit op Mars geland – verminderen. De rover
had geen plek meer voor ‘het meest geavanceerde instrument’,
zoals Leeuwis dat noemt, en dat was voor hem heel zuur.
Overigens ontstond de Life Marker Chip in het lab van de Britse Universiteit van Leicester. LioniX ontwierp en bouwde een prototype
van de chip ervoor. ESA, de Britse en Nederlandse overheid investeerden er samen miljoenen in. Verloren geld? Nee hoor. LioniX ontwikkelde de chip de afgelopen jaren door. ,,We zijn nu bij versie 4.0.
Die is geschikt om covid en allerlei andere ziektes vast te stellen.
Daarop waren we zonder de ruimtevaartervaringen nooit zo snel gekomen.” Ziekenhuizen testen binnenkort prototypes. ,,Voor deze
pandemie hebben we er nog niet zo veel aan. Maar daarna wel. En je
kunt hetzelfde systeem voor allerlei andere ziektes toepassen, zoals
bij de vroegontdekking van kanker. De ambitie is dat je met een urinedruppeltje heel snel weet waar je aan toe bent.”
Met die ontwikkeling wacht er misschien een herkansing in de ruimtevaart. LioniX en ESA tekenden een nieuw contract om LMC4.0 ‘te
onderzoeken voor een nieuwe Marsmissie’.

FOTO WALTER KALLENBACH

ven over meerdere gebieden hebben grotere kans op voortbestaan.
Maar dat is geen oplossing voor de
problemen op aarde. We groeien
met 200.000 mensen per dag. Dat
geeft enorme druk op de natuur en
grondstoffen. We moeten in evenwicht komen met de planeet en als
we het niet voor die tijd verprutsen, kunnen we ons langzaam door
het heelal verspreiden.”
,,De vraag is wat we dan tegenkomen. Er zijn miljarden sterrenstelsels en nog meer planeten,
meer dan zandkorrels op de wereld. Dat daar ergens ook vormen
van leven voorkomen of mogelijk
is, is zeer waarschijnlijk. Het moet
er krioelen van het leven. De volgende stap is dat je ook intelligent
leven vindt. Wetenschappers in
het Amerikaanse Californië zijn
daar al heel lang mee bezig.”
Ter geruststelling voor wie het
nu duizelt en beklemt: onze uittocht naar nieuwe werelden kan
nog wel duizenden jaren gaan duren. En in eerste instantie zullen
onze ruimtereizen zich vooral
richten op onderzoeksexpedities
en het winnen van grondstoffen
en zeldzame metalen die je op
aarde niet of heel moeilijk – en tegen grote milieuschade – kunt
winnen, maar die op asteroïden en
de maan voor het oprapen liggen,
denkt Kuipers. Dat kan ook onze
energievoorziening helpen.
,,Neem kernfusie. Dat is een vorm
van kernenergie, maar je hebt veel
minder afval dan bij kernsplijting.
En als je helium 3 gebruikt, zelfs
helemaal niet. Helium 3 ligt in
overvloed op de maan.”

Mensenwerk
Nou is kernfusie technisch extreem ingewikkeld en nog een hele
kluif, weet Kuipers. ,,We zijn bezig
om dat onder de knie te krijgen.
Maar ook dat gaat ons nog een keer

Het moet er
krioelen van
het leven
—

lukken. De techniek staat niet stil.
Het is bij al die hightech-ontwikkelingen: vallen, opstaan, opnieuw
beginnen; het blijft wat dat betreft
mensenwerk.”
Interplanetaire mijnbouw is, wil
hij zeggen, helemaal niet meer
verre sciencefiction. Nu al werkt
bijvoorbeeld heelalonderzoeker
Marc Klein Wolt van de Radboud
Universiteit aan een maanmissie
met een zware vracht. Die is bedoeld voor heelalonderzoek. Maar
geldt tegelijk ook als een mooie
testcase: de missie laat zien, dat
‘we’ zwaar transport aan kunnen.
Trouwens... wat heet zwaar. Sommige wetenschappers beweren dat
je aan een halve spaceshuttle al
voldoende helium 3 hebt om de
aarde een jaar lang van stroom te
voorzien.

Chip uit de keuken
van LioniX. Met de
chip zou het bedrijf leven op Mars
kunnen aantonen.
Het apparaat blijkt
nu ook goed te
werken als coronasneltest.
FOTO LIONIX

Nog verder
Pas in een volgende etappe gaat de
mens dan ook echt nog verder het
heelal in. Naar planeten rond andere sterren.
Tienduizend, honderdduizend
jaar van nu... Veelschrijver van
sciencefiction Isaac Asimov beschrijft in zijn vijfdelige boekenserie Foundation hoe de mens miljoenen planeten in de Melkweg koloniseert en bewoont. In het laatste
deel gaat een groep wetenschappers op zoek naar waar het allemaal begon. Want dat herinnert
niemand zich meer. Ze komen uit
bij ‘de planeet van de oorsprong’,
de aarde. En zien hoe André Kuipers op zijn twaalfde verjaardag
sciencefictionboeken van zijn oma
kreeg, op tv naar Thunderbirds keek
en helemaal in de ban raakte van
de ruimtevaart.
En dat is geen sciencefiction. Er
is bijna niets zo aards als de ruimtevaart.
Ze zien hoe hightech-bedrijven
in onder andere Oost-Nederland
bezig zijn om ‘de grenzen van wat
mogelijk is’ op te zoeken, zoals
Henk Leeuwis van het Enschedese
LioniX dat noemt. Kuipers:
,,Ruimtevaart is overal. Van tv-reportages en navigatiesystemen tot
en met weersvoorspellingen, alles
gaat via satellieten en de ruimte.
Dat gaat alleen maar verder.”

Paspoort
André Kuipers
Geboren: in Amsterdam.
Woont: in Warder (NoordHolland).
Leeftijd: 62 jaar.
Opleiding: André Kuipers
studeerde geneeskunde aan
de Universiteit van Amsterdam.
Loopbaan: Hij werkte als
onderzoeker aan het Academisch Medisch Centrum in
Amsterdam en bij de Koninklijke Luchtmacht.
In 1991 begint hij bij de Europese ruimtevaartorganisatie

ESA. Sinds 1998 is hij lid van
het Europese astronautenteam.
Hij vliegt als enige Nederlander twee keer met een missie naar de ruimte (2004 en
2011/2012) en verblijft 204
dagen in het internationale
ruimtestation ISS.
Lintjes: André Kuipers is onderscheiden als Oﬃcier in
de Orde van Oranje-Nassau
en Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.
Idee: Het internationale
ruimtestation ISS laat zien
hoever je komt met interna-

tionale samenwerking. Als
het aan André Kuipers ligt
krijgt ISS de Nobelprijs voor
de Vrede.
Activiteiten: Hij verzorgde
honderden theatervoorstellingen en geeft presentaties
over de ruimtevaart en de
kwetsbaarheid van de
aarde.
Hij is ambassadeur van het
Wereld Natuurfonds en zet
zich in voor een groot aantal
andere goede doelen via de
André Kuipers Stichting.
Privé: Getrouwd, vier kinderen.

ZATERDAG 17 APRIL 2021

8

GO

Nadenken over de toekomst: ‘Wat is mijn rol hier op aarde,

Anna wil ook
als astronaut
de ruimte in

Wetenschapscommunicator, ruimtevaartdeskundige en tv-presentatrice
Anna Gimbrère (35) zou haar agenda
met lezingen en presentaties over
ruimtevaart kunnen vullen. Want
space is hot, merkt ze. Een nieuwe
ruimtewedloop en de zoektocht van
ESA naar astronauten jagen de
populariteit op. En nu wil de in Zwolle
opgegroeide Gimbrère ook zelf als
astronaut de ruimte in.
LEX VAN KOOTEN

...3, 2, 1 and lift oﬀ met onderdelen
uit DEDEMSVAART en HENGELO
PM Aerotec helpt satelliet op weg naar Jupiters maan Europa (en
daar is de kans op sporen van leven misschien wel groter dan op
Mars).

PM levert ook onderdelen voor een
satelliet die volgens planning van
de Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie NASA over
drie jaar vertrekt
voor een missie
naar Jupiters
maan Europa.
Daar zou de kans
om er sporen van
leven te vinden
groter zijn dan op
Mars.
FOTO’ NASA/JPL-CALTECH/
SETI INSTITUTE

,,Ruimtevaart is onze competentie”,
zegt Dominic Horenberg van PM Aerotec in Hengelo en dat is niets te veel
gezegd. PM maakt onder andere onderdelen voor de motoren en de romp
van de Ariane 5 en 6, raketten van Europese ruimtevaartorganisatie ESA die
satellieten in een baan om de aarde
brengen. Maar het bedrijf levert ook onderdelen voor Europa Clipper, een satelliet die volgens planning van het
Amerikaanse NASA over drie jaar vertrekt voor een interplanetaire missie.
De satelliet bestudeert straks Jupiters
maan Europa.
Jupiter heeft 79 manen. Daarvan lijkt
Europa het interessantst. Volgens ruimteonderzoekers zou de kans groter zijn
om sporen van leven te vinden op de (ijskoude) maan Europa dan op
de rode planeet Mars. Bij een eerdere missie ontdekte NASA er een
ondergrondse oceaan. Delen van het frame van de zonnepanelen
die de satelliet van stroom moeten voorzien, komen uit de keuken
van PM.
Horenberg noemt het bedrijf, met ook vestigingen in Dedemsvaart
en Almere, een ‘hightech machinefabriek met jarenlange ervaring in
space, aerospace en defensie’. PM Aerotec is toeleverancier van onderdelen voor onder andere Airbus en Boeing en werkte bijvoorbeeld ook mee aan de JSF-straaljager en Apache-helikopter. ,,Wat
wij maken voldoet aan de allerhoogste kwaliteitsstandaard. Dat
moet natuurlijk. Als er een Boeing neerstort wil je niet dat dat komt
omdat wij steken lieten vallen.”
Dat PM Aerotec vaker ruimtevaartonderdelen mag leveren, ligt voor
de hand: het bedrijf staat op de Approved suppliers list en dan sta je
bij opdrachtgevers bovenaan.

,,Je ziet meer documentaires en
films die heel realistisch – vaak samen gemaakt met wetenschappers – laten zien hoe we zouden
kunnen leven op Mars. Niet zomaar een ruimtesonde om de planeet, maar bemande missies. Ja,
dan gaat het leven”, verklaart ze de
publieke honger naar de ruimtevaart.
,,En vergeet niet wat de commerciële ruimtevaart daar in doet.
Zo’n Elon Musk die roept dat hij
naar de maan en Mars gaat en er
een kolonie wil vestigen. Commerciële bedrijven zoals Space X,
Virgin Galactic en Blue Origin
zoeken altijd naar investeerders en
de slimste mensen die deel willen
zijn van hun spannende verhaal.”
Dan helpt het als je de massa prikkelt met mooie vergezichten, zegt
ze.
,,Marketing. Daar zijn ze heel
goed in. De commerciële ruimtevaart maakt mensen vertrouwd
met het idee van een reis naar
Mars.”

Tikkeltje snel
Ze snapt die fascinatie voor de
ruimte helemaal. Gimbrère solliciteert niet voor niets naar de
functie van astronaut bij ESA. Ze
lijkt zelf het perfecte reclameaffiche voor de ruimtevaart: een
jonge, mooie, slimme vrouw die
op televisie opvalt omdat ze haar
verhaal aanstekelijk, vol vuur en
een tikkeltje te snel vertelt en alles
begeleidt met enthousiaste handen armgebaren.
,,Na afloop, als ik mijn ouders
bel, zegt mijn vader altijd dat ik
wel adem moet blijven halen en
mijn moeder dat ik wat rustiger
moet praten.” Ze lacht. ,,En dan
zeg ik dat ik daar aan werk.” Want
ja, dat klopt. Maar het is ook haar
handelsmerk.
Gimbrère groeide op in de
Zwolse wijk Aa-landen. ,,Vanuit
mijn slaapkamerraam keek ik naar

de sterren als ik niet kon slapen.
Dat fascineerde me zo dat
mijn moeder het hele plafond vol wolkjes en sterretje hing en boekjes van
Chriet Titulaer cadeau
deed. Op mijn twaalfde
ging André Kuipers als
eerste Nederlandse astronaut de ruimte in
en dacht ik: O, dat
kan ook nog, echt de
ruimte in.’’
Op het Thorbecke College ontstond haar liefde
voor beta-vakken, ze
hield van wiskunde, natuurkunde en scheikunde.
En nu wil ze zelf de ruimte in.
Gimbrère is bezig met haar sollicitatiebrief en moet haar cv nog
even bijschaven, zoals ze dat zegt.
,,Ik zie het als een unieke kans.
ESA gaat gemiddeld eens in de 10
jaar op zoek naar astronauten. Dan
moet ik er nu bij zijn.”
Ze wil heel graag ‘vanwege het
avontuur en het ultieme gevoel
van leven’, zegt ze. ,,Ik stel mij erbij voor dat... het zijn alle extremen bij elkaar. Het is superspannend, je moet er onwijs hard voor
werken, je leert superveel, je leert
jezelf kennen, je leert de aarde op
een andere manier kennen als je er
omheen zweeft en dan ga je er ook
anders over nadenken. Ik denk dat
het me als mens enorm verandert.

Ik kan niks
bedenken wat
daar, aan die
ervaring, ook
maar enigszins
kan tippen
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wat geeft mij voldoening, wat is de zin van het leven?’
Paspoort
Anna Gimbrère
Geboren: in Utrecht,
maar ze groeide op in
Zwolle (woonde er
vanaf haar vierde tot
haar negentiende, zij
noemt zichzelf een ‘volbloed blauwvinger’).
Woonplaats: Amsterdam.
Leeftijd: 35 jaar.
Opleiding: bachelor
Natuur- & Sterrenkunde, master Theoretische Natuurkunde aan
de UvA.

Loopbaan: Anna Gimbrère begon als stagiaire bij de Nationale
Wetenschapsquiz van
tv-omroep VPRO. Daar
ging zij aan de slag als
redacteur/researcher
en werkte mee aan
onder andere de docuserie The mind of the
universe. Ze deed de
presentatie en research
voor de serie De wilde
Ruimte (VPRO) en
Bodem in Zicht (NTR)
en was tafeldame
DWDD (BNN Vara).
Ze komt nu regelmatig

in beeld als wetenschapsdeskundige bij
Tijd voor Max en de
Vooravond, is medepresentator van het tvprogramma Pointer
(KRO NCRV) en jurylid
bij Tik M Aan.
Prijs: mediatalent van
het jaar in 2019.
Ambitie: als astronaut
wetenschappelijk onderzoek doen in de
ruimte.
Privé: vaste relatie.

Anna over haar
fascinatie voor
de ruimte
Ga naar destentor.nl/
podcast en beluister
haar verhaal.

Artificial intelligence uit DEVENTER
Superslimme chips van Technolution verzamelen alleen data die
echt belangrijk is (en dat maakt satellieten veel ‘sneller’).

,,Ik denk dat het je spiritueler maakt. Dat zeggen ze allemaal, al die
astronauten. Dat je anders naar de aarde kijkt, de kwetsbaarheid
ervan ziet, de manier waarop mensen met elkaar samenleven…”,
zegt Anna Gimbrère over reizen in de ruimte.
FOTO DINGENA MOL

Ik kan niks bedenken wat daar,
aan die ervaring, ook maar enigszins kan tippen.’’

Spiritueler
,,Ik denk dat het je spiritueler
maakt. Dat zeggen ze allemaal, al
die astronauten (zij sprak onder
meer met Apollo-astronauten,
LvK). Dat je anders naar de aarde
kijkt, de kwetsbaarheid ervan ziet,
de manier waarop mensen met elkaar samenleven.”
,,Misschien is het te vergelijken
met een kind krijgen. Zo van
wow, met dit inzicht zie ik de
menselijke interacties, onze toekomst anders, of vind ik bepaalde
dingen waardevoller dan ik vroeger vond. Ik heb geen kinderen,
maar ik zie mijn vriendinnen heel

erg veranderen op het moment
dat ze een kind hebben en dat ze
er meer door verbonden raken
met de toekomst, meer gaan nadenken: wat doen we de planeet
aan, wat is mijn rol hier op aarde,
wat geeft mij voldoening, wat is
de zin van het leven?’’
,,Dat soort thema’s komen bij
hen opborrelen. Ik heb dat van nature al heel erg. Maar die transformatie stel ik mij voor als je de
aarde vanaf een afstandje ziet. Dat
je opeens beseft hoe uniek deze
plek in het universum is, dat wij er
kunnen leven. Ik kan dat al voelen
als ik er alleen al over lees. Maar
als je dan die aarde ziet met die
grote leegte erachter en dat dunne
atmosfeertje eromheen... Ik denk
dat je dat dan pas echt voelt.”

Een Galileo-satelliet observeert de
aarde. Technolution ontwikkelt
een chip die, in
combinatie met
kunstmatige intelligentie, in staat is
grote hoeveelheden data te filteren. FOTO ESA

Ze maken sensoren, chips en software voor bijvoorbeeld meetlussen in de weg. Of apparatuur waarmee je verontreinigingen in rivieren kunt ‘zien’. Technolution levert hightech aan Rijkswaterstaat en
netbeheerders. Verkeerscentrales en energiebedrijven betrekken er
hun chips. En straks staat ook Europese ruimtevaartorganisatie ESA
in het klantenbestand van Technolution.
,,Over twee jaar zie je ‘slimme chips’ van ons in de ruimte”, voorspelt
Gerard Rauwerda van het Deventer softwarebedrijf. ,,Wij zijn geen
grote speler in de ruimtevaart, maar we hebben wel die ambitie. Van
huis uit zijn wij een hard- en softwarebedrijf.” Ontwerpen van chips
en software voor satellieten is een heel stuk ingewikkelder, want die
moeten in de ruimte bijvoorbeeld straling kunnen verdragen.
Ze waren al eens heel dicht bij een mooie ESA-opdracht. Maar op
het laatste moment koos de ruimtevaartorganisatie voor een Franse
leverancier. Nu werkt Rauwerda aan een nieuwe gooi naar de ruimte
met een superslimme chip. ,,Dat is er eentje die we combineren met
kunstmatige intelligentie. Je moet je voorstellen dat chips aan boord
van satellieten in staat
zijn om steeds meer
data te verzamelen. Om
die enorme hoeveelheid
informatie door te seinen naar de aarde kost
steeds meer tijd. Onze
chips kunnen een voorselectie maken; informatie die er niet toe
doet, filteren ze er alvast uit.”
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Smartphone, zachte zool van Nike Air Max, kruimeldief en

Veldlaser uit
’S HEERENBERG
ESA en NASA staan voor hem in
de rij (op zoek naar het ontstaan
van het heelal).

Aardobservatiesatelliet Sentinel 1.
,,Het mooie van
ruimtevaart is dat
je werkt op de
grenzen van wat
mogelijk is”, zegt
Marcel in ’t Veld
van Veldlaser.
FOTO ESA/ATG MEDIALAB

Met zijn opnameplaten kun je geluiden opvangen uit de ruimte. Je
zou er misschien signalen van
heel lang geleden, van de oerknal
of nog
langer
geleden
kunnen
opvangen. Zegt
Marcel in
’t Veld
van Veldlaser
(zeven
medewerkers)
in ’s Heerenberg. Nee, zijn platen
gingen niet mee op de missie van
Marc Klein Wolt van de Radboud
Universiteit die vanaf een satelliet
bij de maan studie doet naar het
ontstaan van het heelal. Eigenlijk
weet hij helemaal niet wie zijn apparatuur gebruikt. Hij kent alleen
de opdrachtgevers en dat zijn alle
grotere (ruimtevaart)organisaties.
De opnameplaten maakt In ’t Veld
met een frees van laserstralen.
Ruimtevaart vormt maar 5 procent van het werk van Veldlaser.
Maar In ’t Veld kan daar wel erg
van genieten. ,,Het mooie van
ruimtevaart is dat je werkt op de
grenzen van wat mogelijk is.”

Wat levert de
ruimtevaart op?
De ambities zijn groot, maar wat levert
de ruimtevaart ons eigenlijk op? Zes
vragen en antwoorden.
■ Wat hebben we aan de missies naar
Mars?
Perserverance is de 49ste missie naar
Mars. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA was zeker niet de eerste.
De Russen deden oktober 1960 voor de
eerste keer een gooi naar de rode planeet, maar die mislukte. Van de 49 missies gingen er 26 de mist in, soms al bij
de lancering, soms omdat er onderweg
iets misging en soms omdat de boel gewoon te pletter sloeg op de Marsbodem.
Er is bij alle missies nooit onomstotelijk
aangetoond dat er zich leven op de rode
planeet bevond. Perseverance zou dat
bewijs misschien wel kunnen leveren. Die
missie doet bodemonderzoek. De monsters komen als alles goed gaat in 2030
met een vervolgmissie mee terug naar de
aarde.
■ Wat levert ruimtevaart ons op?
Veel producten die we nu heel gewoon
vinden, komen ‘uit de ruimtevaart’. Van
smartphone en de zachte zool van Nike
Air Max – zodat astronauten de rotsbodem van de maan zouden verdragen – tot
kruimeldief en klittenband. Oost-Nederlandse bedrijven die onderdelen voor
ruimtevaartmissies maken, doen er nog
een paar bij. Een chip die leven op Mars
moet gaan aantonen, blijkt bijvoorbeeld
ook geschikt als sneltest voor corona en
allerlei andere ziektes.
■ Wat doet de Europese ruimtevaartorganisatie ESA precies in Nederland?
Het hoofdkantoor van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA zit in Parijs, maar
het technische en administratieve hart
bevindt zich in Noordwijk: het European

Space Research and Technology Centre
(ESTEC). Dat bedenkt en begeleidt bijna
alle ruimtevaartprojecten van ESA. Er
werken drieduizend mensen.
■ Hoeveel mensen werken er in of voor
de ruimtevaartbranche?
De hele ruimtevaartbranche telt ongeveer 11.000 banen en dat worden er elk
jaar meer. De jaaromzet van alle ruimtevaartactiviteiten bij elkaar schommelt
rond 3 miljard euro. Hoeveel (banen en
omzet) precies in Oost-Nederland is niet
bekend. Maar het zwaartepunt zit wel in
de omgeving van ESTEC in Noordwijk,
het grootste ruimtevaarttechnologiecentrum van Europa.

Scalys is bezig
met de beveiliging
van digitaal verkeer van onder andere satellietnavigatiesystemen. De
ruimtevaart moet
even wachten,
weet Hans Klos,
ceo van Scalys.
FOTO LIZET BEEK

■ Wat geeft Nederland aan ruimtevaart
uit?
Nederland betaalt 387,5 miljoen euro
mee aan ruimtevaartprogramma’s van
ESA voor de periode 2020 tot 2022. Gemiddeld besteedt Nederland zo’n 150 miljoen per jaar. Het grootste deel (70 procent) gaat naar ESA. Met die bijdrage
bungelt Nederland ergens onderaan de
Europese ranglijst.
■ Wat doen ‘downsteamers’?
Er zijn veel bedrijven – vooral in Wageningen (Eleaf, HiView, Water Insight en Sarvision), eentje in Lelystad (HKV) – die niet
zelf in de ruimte zitten, maar wel data van
aardobservatiesatellieten downstreamen
en verwerken. Ze maken gebruik van
onder andere kunstmanen die ESA en de
Europese Unie de ruimte in stuurden. De
bekendste is misschien wel het aardobervatieprogramma Copernicus, dat
zeven satellieten in de lucht houdt. De
data kunnen de bedrijven gebruiken voor
bijvoorbeeld weersvoorspellingen, precisielandbouw, klimaatanalyses en navigatie.

Ruimtetelescoop
uit ENSCHEDE
Micronit tuurt met speciale spiegels het heelal af (op zoek naar
zwarte gaten en stervende sterren).
Het Enschedese Micronit levert
hele speciale spiegels voor de
ruimte-telescoop Athena. Die
gaat volgens plan in 2031 de
ruimte in en observeert vanaf ongeveer 1,5 miljoen kilometer van
de aarde sterrenstelsels, zwarte
gaten en stervende sterren. Micronit maakt voor de telescoop
silicium spiegels. De spiegels zijn
volgens woordvoerder Willy-An
Silvius revolutionair. ,,Ze leveren
gedetailleerdere beelden en ‘zien’
bijvoorbeeld ook gassen.” En wie
weet ontdekken ze ook ‘aardachtige planeten’, zoals astronaut
André Kuipers dat noemt.

Superkoelers uit ENSCHEDE
Warmtepomp van Cooll komt uit de ruimtevaart (en deze kun je gewoon binnen
neerzetten).
Johannes Burger van Cooll doet bijna niets meer met ruimtevaart. Nou ja, soms
‘nog wat advieswerk’ voor de Universiteit Twente dat zich met superkoelers bezighoudt. Die moeten bij ruimtemissies het hoofd van allerlei elektronica koel houden
met – in vaktermen - ‘trillingsvrije cryogenen’ die tot bijna 300 graden onder nul
gaan. En daar weet Burger alles van. Hij kan er vol vuur over vertellen. ,,Ik sluit niet
uit dat we in de toekomst weer meer met ruimtevaart gaan doen, maar nu ligt
onze core business er niet.” Die zit meer in een bijzondere warmtepomp die je niet
buiten maar gewoon binnen neerzet en in alle stilte het gasverbruik in je huis gemakkelijk 30 procent omlaag brengt.
Bijzonder (1): De pomp werkt ook op waterstof. Dat past helemaal in de energietransitie (van het aardgas af). De eerste praktijkproeven die Cooll deed zien er zo
veelbelovend uit, dat er binnenkort een nieuwe en grotere test in vijf woningen
volgt. Bijzonder (2): de techniek die het bedrijf voor de warmtepomp gebruikt,
danken Burger en zijn compagnon Stefan van Uffelen aan hun ruimtevaartverleden en de superkoelers. ,,Daarom heten we ook Cooll.”

