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2 Hoofdartikel

«Wij verwachten je!» 
Beste deelnemers aan dit Burgerdebat over de Europese 
Ruimtevaart,
Toen ik door de 22 lidstaten tot algemeen directeur van de ESA 
werd verkozen, sprak ik de wens uit dat we de voortdurende dialoog 
met al onze stakeholders zouden verbeteren en de ruimtevaart voor 
een breder publiek toegankelijk zouden maken. 

Dit Burgerdebat zal mijn intentie in de 
praktijk omzetten, door die dialoog uit 
te breiden naar alle gelederen van de 
Europese samenleving. Dit is niet zomaar 
een onderzoek. Deze oefening is bedoeld 
om een   echte dialoog tot stand te brengen, 
waarbij we zullen luisteren naar de vragen 
en bezorgdheden, en misschien ook naar 
de verwachtingen, wensen en dromen van 
diegenen die aan het gesprek bijdragen.
Meer dan 2.000 van jullie zullen op 10 
september samenkomen in de 22 lidstaten 

van de ESA om deel te nemen.
Het wordt een unieke primeur. We zullen met bijzondere aandacht 
luisteren naar wat jullie ons te zeggen hebben over de ruimte in jullie 
dagelijks leven en de ruimte als een bron van inspiratie. Samen met 
al diegenen die betrokken waren bij de voorbereidingen voor dit 
evenement, kijk ik er persoonlijk erg naar uit om de gesprekken te 
volgen en de resultaten te zien.
Tot slot wil ik jullie bedanken om aan dit Burgerdebat deel te 
nemen, en daarmee jullie steentje bij te dragen aan het uitstippelen 
van de weg voor Europa's toekomstige inspanningen in de ruimte.

4. Gezamenlijk 
interview 
De avonturier 
Raphaël Domjan en 
de astronaut Jean-
François Clervoy

7. Spotlight 
Landen, industrieën, 
burgers... 10 spelers 
samen in de ruimte

11. Mens vs. machine
Rivalen of 
een winnende 
combinatie?

15. Schoonmaak: 
Hoe van de ruimte 
een schonere sector 
maken

22. De grote vraag  
Waarom gaan we 
naar de ruimte? Een 
deskundige antwoordt
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Wat is de ruimte precies?

"Ruimte" verwijst naar alles wat zich hoger 
dan 100 km boven de aarde bevindt. 
Het is een omgeving waarin de planeten, 
hemellichamen, donkere materie en andere 
kosmische materie in beweging zijn. De mens 
heeft zijn persoonlijke stempel gezet op deze 
immense wereld: sinds Spoetnik 1 in 1957 
werden ongeveer 6.600 satellieten gelanceerd. 
Ongeveer 3.600 bevinden zich nog steeds in 
een baan om de aarde, waarvan er nog 1.100 
operationeel zijn. Satellieten en sondes worden 

D
en

is
 E

sn
au

lt 
- S

ou
rc

es
 :

 E
S

A,
 U

S
 S

pa
ce

 S
ur

ve
ill

an
ce

 N
et

w
or

k.

1, die de buitenste delen van het zonnestelsel 
bestudeert, bevindt zich op een afstand van 
meer dan 20 miljard kilometer! Ondertussen 
vindt in de buurt van onze blauwe planeet een 
permanente controle van ruimtepuin plaats. We 
volgen ongeveer 17.000 "objecten" van meer dan 
10 cm, en men schat dat er rond onze planeet 
ongeveer 700.000 stukjes puin van meer dan 1 
cm cirkelen. Sinds Yuri Gagarin in 1961 hebben 
meer dan 550 mensen "voet" in de ruimte gezet. 
Helaas stierven 18 van hen op hun missie.

voor veel verschillende doeleinden gebruikt: 
voor de observatie van het heelal buiten ons 
zonnestelsel (Hubble), voor de verkenning van 
kometen in ons zonnestelsel (Rosetta), voor 
het scannen van de aarde (Meteosat), voor 
het leveren van communicatie- (Alphasat) of 
navigatiediensten (Galileo) en om te helpen bij 
het gravitatieonderzoek (LISA Pathfinder). De 
kunstmatige, d.w.z. door de mens gebouwde, 
ruimteobjecten die zich het verst van de aarde 
bevinden zijn de twee Voyager-sondes: Voyager 

Rosetta et sa sonde Philéa

Sinds Spoetnik 1: 4900 lanceringen,
550 astronauten tot nu toe (60 vrouwen, 490 mannen), 

1.100 satellieten nog steeds operationeel
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"Het ruimteavontuur: 
nog steeds in de 
kinderschoenen"

WAAROM ZOVEEL GELD UITGEVEN AAN 
RUIMTEMISSIES? ER ZIJN ZO VEEL BEHOEFTEN HIER 
OP AARDE.
Jean-François Clervoy: In tegenstelling tot wat de 
meeste mensen denken, zijn die bedragen veel lager dan 
de bedragen die worden geïnvesteerd in sectoren met 
meer direct voordeel voor de samenleving. Gemiddeld 
bedraagt het budget dat in Europa aan de ruimte wordt 
toegewezen 12 euro per burger per jaar. In Frankrijk 
ligt het nationale onderwijsbudget in de buurt van 
1.000 euro per burger per jaar. Bovendien erkennen 
onafhankelijke studies dat ruimtevaartactiviteiten 
directe en indirecte opbrengsten genereren die 
aanzienlijk hoger liggen dan de geïnvesteerde sommen. 
Het zijn eerder investeringen dan uitgaven.

Is de verkenning van de ruimte een kans 
voor de hele mensheid of een misleidende en 
kostbare aangelegenheid? Welke ruimte is er 
voor private spelers? Hoe zorgen we ervoor 
dat we van de ruimte geen vuilnisbelt maken? 
Moeilijke vragen die we hebben voorgelegd 
aan de astronaut Jean-François Clervoy en de 
avonturier Raphaël Domjan.

Raphaël Domjan: De verovering van de ruimte is een 
onderneming van groot nut, die ons bijvoorbeeld de 
mogelijkheid biedt om onze competenties, kennis en 
technologieën uit te breiden, en vervolgens "schonere" 
systemen op aarde te ontwikkelen. Daarnaast geeft 
de verkenning van de ruimte ons het overzicht, 
het uitkijkpunt van waaruit we onze beschaving in 
perspectief kunnen zien. We leven in een eindige 
wereld: onze voortdurende verovering van de ruimte 
helpt om ons bewust te worden van de ecologische 
vraagstukken waarmee we worden geconfronteerd.

HEEFT DE VEROVERING VAN DE RUIMTE NOG EEN 
TOEKOMST? IS NIET ALLES AL ONTDEKT?
Jean-François Clervoy: De ruimtevaartwetenschap 
staat nog steeds in de kinderschoenen, want ze is 
amper 60 jaar oud. Het potentieel is enorm. Op dit 
moment bevinden er zich slechts 1.100 operationele 
satellieten in een baan rond de aarde. Over ongeveer 
tien jaar zullen dat er verschillende duizenden zijn, 
die direct inspelen op de behoeften van de mens. 
Interplanetaire sondes dragen bij aan de exponentiële 
groei van onze kennis over onze oorsprong en de 
evolutie van ons universum. Die zoektocht naar kennis 
is een van de nobelste ondernemingen die er zijn. En 
hij steunt op internationale samenwerking. Hij draagt   
bij aan het onderhouden van vreedzame internationale 
betrekkingen en is een krachtige drijfveer voor het 
inspireren en motiveren van jongeren om zich met 
wetenschap in te laten. 

Raphaël Domjan: Onze verkenning van de geografie 
van de aarde heeft eeuwen geduurd. Laat ons even 
dromen: als we willen dat onze beschaving blijft 
bestaan, dan zullen we geen andere keuze hebben 
dan ergens anders naartoe te gaan, vooral omdat, vroeg 
of laat, onze ster, de zon, tekenen van verzwakking ES
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Jean-François Clervoy is lid van het ESA-astronautenkorps Raphaël Domjan, "eco-avonturier", leidt het SolarStratos-project
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zal vertonen... Dat zal niet in de nabije toekomst 
gebeuren! Maar als we langer dan dat willen leven, 
dan zullen we moeten vertrekken.

WE HEBBEN DE AARDE BEZOEDELD, ZIJN WE NIET 
PRECIES HETZELFDE AAN HET DOEN MET DE RUIMTE?
Jean-François Clervoy: De bewustwording van de risico's 
met betrekking tot ruimtepuin heeft een aantal spelers 
uit de ruimtesector ertoe aangezet geen puin meer te 
creëren. De uitdaging bestaat er nu in het puin, dat 
zich sinds het begin van het ruimtevaarttijdperk heeft 
opgestapeld, te beheren. 

GAAN DE MENSEN ZICH IN DE RUIMTE GEDRAGEN 
ZOALS ZE DAT HIER OP AARDE HEBBEN GEDAAN, 
EN ONS GEMEENSCHAPPELIJK ERFGOED IN GEVAAR 
BRENGEN DOOR ALLES WAT ZE ZIEN TE PROBEREN TE 
"COMMERCIALISEREN"?
Jean-François Clervoy: In de niet al te verre toekomst 
zal het winstgevender en ecologischer zijn om 
bepaalde buitenaardse hulpbronnen te exploiteren in 
plaats van die op aarde, of het nu voor terrestrische of 
ruimtevaarttoepassingen is. We moeten nog passende 
regels bepalen en de nodige technologieën ontwikkelen. 
Laten we hopen dat het ruimterecht, dat pas vrij recent 
is ontstaan, goede praktijken kan aannemen, gelijk aan 
de praktijken die nu al voor ruimtevaartactiviteiten in 
acht worden genomen.

Raphaël Domjan: De mensen willen dat de middelen 
van onze planeet aan de hele mensheid toebehoren. 
Maar we leven in een kapitalistisch systeem. Voor de 
financiering van onderzoeksprojecten of om naar de 
ruimte te gaan zijn enorme geldbedragen nodig. Men 
kan dit betreuren, maar economische perspectieven 
kunnen ook een drijvende kracht voor innovatie zijn.

IS HET TEGENWOORDIG NIET ZO DAT DE 
RUIMTE NOG STEEDS IS "VOORBEHOUDEN" AAN 
SPECIALISTEN, TERWIJL HET IN HET BELANG VAN DE 
HELE MENSHEID ZOU ZIJN DAT ER OPEN TOEGANG 
IS EN DAT ALLE VERZAMELDE DATA OPEN-SOURCE 
ZIJN?
Jean-François Clervoy: Terwijl het ontwerp en de 
implementatie van de ruimtesystemen een zaak voor 
specialisten blijft, is het gebruik ervan al grotendeels 
open-source. Iedereen heeft vrije toegang tot 
satellietnavigatie (GPS), weersvoorspellingen, tv-kanalen 
via satellietschotel, beelden van de aarde gezien vanuit 
de ruimte (Géoportail, Google Earth) en natuurlijk 
wereldwijde telecommunicatie. Bijna al die diensten 
maken gebruik van vanuit de ruimte opererende 
systemen.

Raphaël Domjan: Niemand ziet een probleem met 

iemand die in zijn jacht koers zet om de Atlantische 
Oceaan over te steken. Op een dag zullen we misschien 
op dezelfde manier toegang hebben tot de ruimte. Om 
op hoogtes boven de 100 km te vliegen, heb je al geen 
vergunning nodig. De limieten hier zijn technisch en 
financieel. Misschien zullen we wel een aantal basisregels 
nodig hebben om dit te doen.

WE ZIJN GETUIGE VAN EEN UITBREIDING 
VAN PARTICULIERE BEDRIJVEN GERICHT OP 
RUIMTEVAARTACTIVITEITEN. HEBBEN WE NOG (INTER)
GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES NODIG?
Jean-François Clervoy: Specialistische particuliere 
ruimtevaartbedrijven konden bijna allemaal 
ontstaan dankzij de kennis, technologieën en 
ruimtevaartprogramma's afkomstig van de 
ruimtevaartorganisaties. De risico's verbonden aan de 
krachtige aandrijfsystemen die worden ingezet en de 
extreme omstandigheden van de ruimteomgeving 
worden aanvankelijk door de ruimtevaartorganisaties 
genomen. Ook in de toekomst zullen die organisaties 

Selfie van de Rosetta! Een selfie op 6,4 miljard kilometer afstand van de aarde.

«Space exploration enables us to get 
an overview, to see our civilisation in 
perspective.» J.-F. Clervoy
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Cue the 
SolarStratos 
project: http://
www.solarstratos.
com
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voor alle nieuwe programma’s hun rol als pioniers 
en wegbereiders blijven spelen. Ze zullen pas dingen 
aan de private sector overdragen wanneer de risico's 
zijn overwonnen. Zo kon Arianespace ontstaan uit het 
Ariane-programma, opgezet door de Franse en andere 
nationale ruimtevaartorganisaties in Europa. SpaceX kon 
zich ontwikkelen dankzij het ISS-programma, dat door 
de NASA werd opgestart.

Raphaël Domjan: De ruimtevaartorganisaties spelen een 
belangrijke rol. Er zullen missies dicht bij de aarde, in een 
geostationaire of lage omloopbaan, zijn. In de nabije 
toekomst zullen private bedrijven dit doen. Maar buiten 
onze planeet en ons zonnestelsel zullen de organisaties 
een sleutelrol spelen met betrekking tot de verovering 
van de ruimte. Ook voor ons eigen project was de steun 
van de ESA voor de eerste haalbaarheidsstudies en het 
op ruimtevaarttechnologie gebaseerd onderzoek van 
batterijen van cruciaal belang.

DENKT U, ALS EEN "OP AARDE GEBASEERDE 
ONTDEKKER", DAT ONZE AVONTUREN IN DE RUIMTE 
NOG ZIN HEBBEN? WAT VERWACHT U DAT ER NOG 
UIT KAN VOORTKOMEN?
Raphaël Domjan: Natuurlijk hebben ze nog zin. Allereerst 
verwacht ik dat ze het voorwerp van dromen uitmaken, 
het streven naar niet-utilitaire doelen. Onze dorst naar 
kennis, onze nieuwsgierigheid, het verruimen van onze 
kennis... Dat heeft ons allemaal gemaakt tot wat we zijn, 
ons doen inzien dat we in een eindige wereld leven, ons 
ecologisch bewustzijn bevorderd.

WAT ONZE AVONTUREN IN DE RUIMTE TOT 
NU TOE BETREFT: WAT HEEFT U DE GROOTSTE 
VREUGDE GEGEVEN? EN WAT WAS DE GROOTSTE 
TELEURSTELLING?
Raphaël Domjan: Mijn grootste vreugde tot nu toe 
was een   avond mogen doorbrengen met Buzz Aldrin, 
Edgar Mitchell en Charlie Duke. Wanneer je de hand 
schudt van een man die op de maan heeft gelopen, 
verandert dat je kijk op de dingen. Die mensen zijn de 
Magelhaesen, de Christoffel Columbussen van de ruimte. 
Wat mijn teleurstellingen betreft? Wel, ooit reisden we 
naar de maan en hadden we spaceshuttles. Nu lopen 
we achter op het gebied van bemande vluchten. Maar 
er zijn redenen om te hopen dat de verovering van 
de ruimte, net zoals onze milieu- en klimatologische 
uitdagingen, de volkeren van de verschillende landen 
zal aanmoedigen om samen te werken.

Jean-François Clervoy: Mijn grootste vreugde is het 
perspectief op het eigen lot dat het ruimtevaarttijdperk 
de mensheid heeft geboden: we leven op een besloten 
en uniek ruimteschip, en zullen dat waarschijnlijk nog 
vele generaties doen. De beste kans om verder te kunnen 
leven is als we als een team op een internationale 
basis samenwerken, als we in harmonie leven met de 
biodiversiteit om ons heen; dat garandeert de beste 
kans op ons voortbestaan   hier op aarde, waar we met 
een veranderende omgeving worden geconfronteerd. 
Mijn grootste teleurstelling is de volgende: dat het zó 
moeilijk is om naar de ruimte te gaan, dat er te weinig 
mensen de bewustzijnsveranderende ervaring kunnen 
delen van het bewonderen van hun thuisplaneet vanuit 
het unieke uitkijkpunt dat de ruimte is.

WAT ZIJN UW BELANGRIJKSTE TWIJFELS?
Jean-François Clervoy: De moeilijkheid om de ruimte als 
een educatieve oefening uit te leggen. Het is ontastbaar, 
onzichtbaar, onhoorbaar... De uitdagingen ervan zijn 
moeilijk op een begrijpelijke manier aan het grote publiek 
over te brengen. Maar de informatietechnologieën van 
de toekomst (3D, 360°) verbonden aan fascinerende 
projecten, "tastbare" zoals de Solar Impulse, zullen 
dienen om ons allemaal te doen nadenken over 
mogelijke scenario's voor een duurzame toekomst, onder 
andere dankzij de diensten geleverd door in de ruimte 
gebaseerde systemen.

Raphaël Domjan: Ik twijfel er niet aan. Alles is gewoon 
een kwestie van tijd. Zolang we een beschaving blijven, 
zullen we ons organiseren om verder te gaan, grenzen te 
verleggen, verdere ontdekkingen te doen. Dat is één van 
onze essentiële eigenschappen, het is waar het "mens 
zijn" om draait.   
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Maanbasisproject gebouwd met 3D-printer

Jean-François Clervoy 
(57), een ingenieur, is lid 
van het ESA-astronauten-
korps, manager van 
het bedrijf Novespace 
en auteur. Hij heeft 
twee keer meegevlogen 
aan boord van de 
spaceshuttle Atlantis en 
één keer aan boord van 
de Discovery. Hij heeft 
in totaal 675 uur in de 
ruimte doorgebracht.

Raphaël Domjan (44) 
is een "eco-avonturier", 
auteur en docent. Hij 
gaf de aanzet tot en 
leidde de eerste reis 
rond de wereld in een 
door zonne-energie 
aangedreven boot 
(PlanetSolar). Hij staat 
aan het hoofd van een 
internationaal team en 
is momenteel bezig met 
de voorbereiding van het 
SolarStratos-project, dat 
de ruimte wil benaderen 
met behulp van een 
vliegtuig op zonne-
energie. De eerste tests 
zullen beginnen in 2017.



3. De Europese Unie. 
De Europese Commissie 
coördineert samen met de 
ESA een ruimtevaartbeleid 
met vier dimensies/focussen: 
Galileo, het wereldwijd 
satellietnavigatiesysteem; 
Copernicus, het civiele 
aardobservatieprogramma; 
de verkenning van de ruimte; 
onderzoek en innovatie binnen 
de ruimtevaartindustrie.

Wie ‘doet’ de ruimte ?
Bij de verovering van de ruimte zijn veel spelers betrokken. 
Boven onze hoofden zijn een groot aantal spelers uit de 
private sector van alle nationaliteiten aan de slag. Om hier 
een   duidelijker beeld van te krijgen, hebben we ze in tien 
categorieën ingedeeld.

2. De Verenigde Naties. De Verenigde 
Naties (VN) hebben een Bureau voor 
Ruimtezaken (UNOOSA). Dit bevordert 
de internationale samenwerking 
bij het vreedzaam gebruik van de 
ruimte en houdt een register bij 
van de objecten die sinds 1957 naar 
de ruimte werden gestuurd. De 
VN hebben ook een Space Debris 
Comité (binnen COPUOS) en een 
VN-SPIDER-programma dat uit 
de ruimte verkregen informatie 
voor rampenbestrijding en 
noodmaatregelen verstrekt.

5. Intergouvernementele organisaties. Voorbeelden 
zijn: de Europese Zuidelijke Sterrenwacht 
(ESO), een belangrijke speler in de Europese 
astronomie met 16 leden en drie sterrenwachten 
in Chili; de Internationale Telecommunicatie 
Satelliet Organisatie (ITSO), die openbare 
telecommunicatiediensten verleent; en de 
Europese Organisatie voor de Exploitatie van 
Meteorologische Satellieten (Eumetsat), die 
satellietgegevens en -beelden levert voor 
meteorologie en klimatologie.

4. Defensie. Legers, met 
name de Chinese, Franse, 
Russische en Amerikaanse 
legers, maken gebruik van 
verkenningssatellieten. Het 
Amerikaanse leger maakt 
gebruik van de X-37B, een 
spaceshuttle waarvan de missie 
geheim is. China testte in 2007 
een antisatellietraket.
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1. De ruimtevaartorganisaties. Bijna 70 landen hebben een nationale 
ruimtevaartorganisatie. De belangrijkste zijn: NASA (VS) en de Canadese 
(CSA), Chinese (CNSA), Franse (CNES), Duitse (DLR), Indiase (ISRO), 
Italiaanse (ASI), Japanse (Jaxa) en Russische (Roscosmos) organisaties. 
De Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), opgericht in 1975 door 11 
landen (België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, 
Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk), is het enige 
intergouvernementele orgaan: het telt op dit moment 22 lidstaten.
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9. Musea en themaparken. 
Het is hun doel om 
wetenschap en ruimtemissies 
bekender te maken bij het 
grote publiek. Hun rol is 
ontzettend belangrijk om 
de kennis over de ruimte en 
de toepassingen ervan te 
bevorderen, en toekomstige 
generaties wetenschappers te 
inspireren.

6. Universiteiten en 
onderzoekslaboratoria. Deze 
doen fundamenteel onderzoek 
en ontwikkelen de instrumenten 
en apparatuur die meevliegen op 
ruimtemissies.  Veel universiteiten en 
scholen over de hele wereld bieden 
cursussen in ruimtevaartdomeinen 
aan.

10. Verenigingen. Er zijn ontelbare 
verenigingen betrokken bij thema's die 
met de ruimtevaart te maken hebben, van 
lokale groepen van amateur-astronomen 
tot Universe Awareness (UNAWE), een 
internationaal project dat astronomie 
gebruikt om kinderen over de hele wereld 
in contact te brengen met wetenschap.

7. Overheidsinstanties. Op nationaal niveau 
deed de Luxemburgse regering begin 2016 
een oproep aan de bedrijven die actief zijn 
op het gebied van de commerciële exploitatie 
van asteroïden en aardscheerders*. Op 
regionaal niveau streeft het NEREUS-netwerk 
naar het benutten van de mogelijkheden 
van ruimtevaarttechnologieën ten behoeve 
van burgers en deelnemende regio's. 
Elders verenigen andere regio's zich tot 
concurrentieclusters, zoals de Aerospace Valley 
in Frankrijk.
*Zie verklarende woordenlijst p.18
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En niet te vergeten... burgers. Door zich te 
interesseren voor de ruimtevaartsector kunnen zij de 
toekomst ervan democratisch vorm geven.

8. Industriële spelers. De ruimte is ook een industriële en commerciële 
arena, van de bouw van lanceerinstallaties en satellieten tot de 
commerciële exploitatie van mineralen van asteroïden en satellietgegevens. 
Het is een sector in voortdurende ontwikkeling, met sterke 
groeivooruitzichten, die nieuwe spelers uit de private sector aantrekt.
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De ruimte: alomtegenwoordig 
in ons dagelijks leven
Onze levens zijn veranderd door de ontdekkingen en 
toepassingen afkomstig uit de verkenning van de ruimte.

 Personenvervoer  
Satellietnavigatie kende in de afgelopen jaren 
een enorme vooruitgang: het is een nuttig 
instrument voor automobilisten, wandelaars 
en toeristen. Het kan de wachttijd tot de 
volgende bus aangeven, of de veiligheid 
verbeteren door vliegtuigen informatie te 
verstrekken over de zichtbaarheid op de 
luchthaven van bestemming.

 Logistiek 
Op aarde helpen in de ruimte gestationeerde 
systemen bij de optimalisering van 
bezorgritten; op zee bij de bewaking van 
het scheepvaartverkeer.

 Landbouw
Navigatiesystemen zijn steeds meer 
aanwezig op landbouwmachines. Ze maken 
precisiewerk mogelijk om meer te oogsten 

en het verbruik te beperken (brandstof, water, 
natuurlijke hulpbronnen, chemicaliën).

 Diensten
De exploitatie van satellieten heeft diensten 
verbeterd voor de toegang tot het internet, 
televisie en weersvoorspellingen. Het heeft 
ook de ontwikkeling mogelijk gemaakt van 
activiteiten in de gezondheidszorg en het 
afstandsonderwijs. 

 Werkgelegenheid 
Volgens schattingen genereert de Europese 
ruimtevaartsector rechtstreeks 38.000 banen 
dankzij de samenwerking tussen de industrie, 
de nationale organisaties, de Europese Unie 
en de ESA. Dat cijfer wordt aangevuld met 
banen die voortkomen uit het verwerken 
van satellietgegevens voor terrestrische 
toepassingen. D
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Technologie met een 
beetje ruimtevaart 
De ruimtevaartorganisaties en 
-industrie zijn dag in dag uit gericht op 
het uitvoeren van hun programma's. 
Maar ze dragen hun technologieën ook 
over op bedrijven uit de civiele sector.

 W at hebben een airbag, 
een zonnepaneel en 
bodybuildingappa-

raten met elkaar gemeen? 
Het antwoord: ze hebben 
mogelijk allemaal gebruik 
gemaakt van de vooruitgang 
dankzij het ruimteonderzoek.
De technologische vooruit-
gang is een van de extra 
doelstellingen die de spe-
lers van de ruimtevaartsec-
tor nastreven. Nemen we 
het voorbeeld van de ESA. 
Hoewel het geen formele 

bevoegdheid heeft om zijn 
diensten te commercialise-
ren, kan het toch, zodra het 
onderzoek, de ontwikkeling 
en de kwalificatietests achter 
de rug zijn, de verantwoorde-
lijkheid voor projecten aan 
externe organisaties overdra-
gen. Dat kunnen intergou-
vernementele organisaties 
of organisaties uit de private 
sector zijn. Zij nemen dan de 
productie en exploitatie-ac-
tiviteiten op zich. Dat is het 
geval met Eumetsat voor 

meteorologie, Arianespace voor 
lanceringsdiensten en Eutelsat 
en Inmarsat voor telecommu-
nicatie.
Grote bedrijven als Airbus De-
fence & Space en Thales Ale-
nia Space blijven banen voor 
hoogopgeleide arbeidskrachten 
creëren. Maar er verschijnen 
ook veel zeer kleine, kleine en 
middelgrote bedrijven in de 
sector. De ESA moedigt onder-
nemersinitiatieven aan door te 
investeren in 12 "Centra voor 
Startende Ondernemingen", 
verspreid over heel Europa.

144 bedrijven  
800 banen
Dit initiatief stimuleert de 
oprichting en incubatie van 
start-ups, waarvan het bedrijfs-
model is gebaseerd op "spin-off" 
technologieën en systemen uit 
de ruimtevaartsector, bestemd 
voor niet-ruimtemarkten. In 
de afgelopen 10 jaar werden 
144 bedrijven "geïncubeerd", 
de sleutel tot het creëren van 
800 banen (2014). De start-up 
EATOPS, bijvoorbeeld, levert 
instrumenten en systemen voor 
de bewaking van olie- en gasins-
tallaties. Een andere start-up, 
GIAURA, wil de CO2 in de 
atmosfeer op dezelfde manier 
opvangen als waarop gas op 
ruimtevaartuigen wordt gere-
cycled.
Het programma is gebaseerd 
op een Europees netwerk van 
"technologiemakelaars" afkoms-
tig uit 14 lidstaten. Zij omvat-
ten met name Umbilical Design 
in Zweden, Tech2Market in 
Frankrijk en Tecnalia in Spanje.
Aan het eind van het verhaal 
worden de technologieën ge-
commercialiseerd op zeer 
uiteenlopende markten: van 
koolstofremmen in de autosec-
tor of apparatuur voor gehandi-
captensport tot hoogwaardige 
kleding, of instrumenten om de 
hartactiviteit te meten.  

Civiel of militair?
NASA is de grootste nationale 
ruimtevaartorganisatie ter 
wereld en het Amerikaanse 
Ministerie van Defensie is de 
grootste satellietoperator. 
De Amerikaanse 
ruimtevaartindustrie profiteert 
hiervan, want meer dan 90% 
van haar jaaromzet wordt 
gerealiseerd voor de overheid.
In schril contrast daarmee 
realiseert de Europese 
industrie meer dan 
40% van zijn omzet uit 
contractuele deals met 
commerciële partners. 
Gezamenlijke Europese 
ruimtevaartprogramma's 
worden uitgevoerd voor 
"uitsluitend vreedzame 
doeleinden". Frankrijk, Italië, 
Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk beschouwen 
ruimtesystemen echter als 
onderdeel van hun defensie-
infrastructuur. De twee Pléiade-
aardobservatiesatellieten van 
Frankrijk zijn dus bedoeld voor 
zowel civiel als militair (d.w.z. 
tweeërlei) gebruik.

ES
A
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Mens of robot:   
Wie zal als eerste lanceren?
Zal de verkenning van de ruimte in de toekomst door mensen 
of machines gebeuren? Het debat hierover, dat zo oud is als de 
sciencefictionliteratuur zelf, is een echt probleem dat nu moet 
worden aangepakt.

 I n minder dan 60 jaar tijd heeft de mens 
zo'n 150 sondes en robotverkenners ver 
het zonnestelsel in gestuurd. De Voyager 1 

sonde, gelanceerd door de NASA (1977), is 
het ruimteobject dat zich het verst van de aarde 
bevindt en in gebruik is, op een afstand van 20 
miljard kilometer. Vier verkenningsvoertuigen, 
"rovers" genaamd, landden met succes op 
Mars. Twee zijn nog steeds operationeel: 
de Opportunity en de Curiosity. Inmiddels 
hebben ongeveer 550 mannen en vrouwen 
van 41 verschillende nationaliteiten van de 
geneugten van bemande ruimtevluchten 
geproefd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen 
zijn 18 van hen helaas nooit teruggekeerd: 
de verovering van de ruimte heeft het leven 
gekost van de astronauten van de Apollo 1, 
de spaceshuttle Challenger bij het opstijgen in 
1986 en de Columbia bij zijn terugkeer naar 
de aarde in 2003.

De menselijke factor: kwetsbaarheid gekoppeld 
aan kracht 
Niettemin is het menselijk oog van belang. 
De ervaring van de Amerikaanse astronaut 
Harrison H.Schmitt bleek van onschatbare 
waarde bij het identificeren en verzamelen 
van 110 kg geologische monsters op de Apollo 
17-missie naar de maan. Wij mensen zijn 
flexibel, efficiënt, aanpasbaar en ondernemend, 
maar hebben toch een grote zwakte in de ruimte, 
nl. onze fysieke kwetsbaarheid. De ruimte is 
een omgeving die het menselijk leven vijandig 
gezind is: extreme druk en temperaturen, 
straling, afwezigheid van zwaartekracht, gebrek 
aan zuurstof, enz. Om er te wonen en werken, 
hebben we  een speciaal ruimtevaartuig nodig, 
levensondersteunende overlevingssystemen 
en herbevoorradingen zoals proviand, water, 
brandstof en reserveonderdelen. De kosten 
van die logistieke noodzaak liggen veel hoger 
dan die voor het zenden van een robotachtige 
verkenningssonde, hoewel het op de menselijke 
factor moet kunnen rekenen om, indien nodig, 

dingen recht te zetten.
Die harde feiten wijzen op de noodzaak van 
samenwerking. Zoals ESA-astronaut Thomas 
Pesquet benadrukt: "Robotachtige sondes zijn 
vitale voorlopers voor het sturen van mensen 
naar een planeet. Maar het rendement van 
een bemande missie voor wetenschappelijk 
onderzoek zou veel waardevoller zijn 
dankzij de vaardigheden van de mens om 
snel beslissingen te nemen."  We hoeven 
niet zo ver te gaan om ons te vestigen op 
Mars, maar de voordelen van astronauten aan 
boord van een satelliet, bijvoorbeeld, zouden 
al aanzienlijk zijn. Ze zouden dan, vanuit 
hun ruimtevaartuig, in real-time, en zonder 
communicatievertraging, op afstand een rover 
kunnen besturen die op het oppervlak van de 
Rode Planeet beweegt.  

Hallo Houston! 
Hawaï hier!
"Analoge"-missies willen op 
aarde de omstandigheden 
simuleren van een echte 
buitenaardse missie in de 
ruimte: d.w.z. zich afzonderen 
van de buitenwereld, een 
afgelegen regio kiezen en 
de binnenkant van een 
ruimtevaartuig of een station 
op Mars nabootsen.
In 2010-11 bootste Mars500 
een ruimtereis naar Mars na: 
520 dagen, waarvan 30 op 
het oppervlak van de planeet, 
met een multinationale 
Russische-Chinese-Europese 
bemanning. De NASA van haar 
kant financiert HI-SEAS, een 
simulatie van een analoge 
ruimtemissie op de hellingen 
van een vulkaan in... Hawaï. 

Ook op Antarctica
De ESA is een partner op de 
Concordia-basis op Antarctica, 
een gezamenlijk Frans-
Italiaans onderzoeksstation 
gelegen op het zuidelijkste 
continent van de aarde. 
Hoogte: 3200 m. Gemiddelde 
buitentemperatuur: -50°C. 
Geen zon tijdens de 4 
maanden durende winter. 
"Ideale" omstandigheden 
voor het bestuderen van de 
effecten van afzondering op 
de multiculturele bemanning 
(psychologisch, gezondheid, 
slaap), als voorloper van het 
uitvoeren van langdurige 
ruimtevluchten later.

ES
A

Tim Peake (boven) aan het bedieningspaneel van de Bridget rover (onder).

Lees op de website van de Cornwell 
University een fascinerend artikel 
van Ian A. Crawford, over "het 
weerleggen van de mythe van 
de robotachtige efficiëntie" in de 
verkenning van de ruimte. Volgens 
deze onderzoeker zal de mens altijd 
beter presteren dan robots (pfd 
downloaden):
http://bit.ly/1UARWz0 
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Doe mee aan ons gesprek 
over de ruimte! 
Op 10 september kun jij een van de 2000 deelnemers zijn 
aan het Burgerdebat over de Verkenning van de Ruimte. 
Iedereen is uitgenodigd, en als je graag wilt deelnemen, 
moet je het volgende doen.
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 D it is een primeur. Deze uitwisselingen zullen 
gelijktijdig plaatsvinden in de 22 landen die lid 
zijn van de Europese Ruimtevaartorganisatie 

(ESA). Elk debat zal ongeveer 100 mensen een 
volledige dag samenbrengen. Om deel te nemen is 
er geen specialistische kennis vereist - elke burger 
heeft een mening die hij of zij kan delen.
Om de discussies mogelijk te maken en te stimuleren, 
zullen de deelnemers worden verdeeld in kleine 
groepen, zodat je niet voor 100 mensen hoeft te 
spreken. Vergeet niet dat het niet de bedoeling is 
om te overtuigen of overeenstemming te bereiken. 
Het resultaat van het debat moet "de mening van 
de burger" zijn en de verschillende standpunten 
weerspiegelen. De dag wordt georganiseerd door 
de ESA met de steun van het agentschap Missions 
Publiques (Parijs).
Dit magazine bevat de informatie die je nodig hebt 
voor het debat. Op de dag van het debat zelf zullen 
er ook video's worden getoond om de gesprekken 
op gang te brengen. De vragen voor de deelnemers 
werden samengesteld door een interdisciplinaire 
commissie van ESA-deskundigen.
De burgers van verschillende landen de kans 
bieden om te spreken is een nieuwe benadering. 
Ze werd in 2009 opgestart door de DBT - de 
Deense Technologieraad (World Wide Views). 
Missions Publiques startte en coördineerde samen 
met de DBT het Burgerdebat in de aanloop naar 
de COP21 internationale klimaatconferentie 
in Parijs in december 2015. In totaal hebben 
10.000 deelnemers uit 76 landen, verspreid over 
vijf continenten, bijgedragen aan de mening van 
de burgers die aan de onderhandelaars van 196 
overheden werd voorgelegd.

"De ruimte is voor mij de ontwikkeling en 
ontdekking van nieuwe horizonten." 
Jan (Tsjechië) 

"Ik zie de ruimte als iets verontrustends, en 
daarom wil ik er graag meer over weten." 
Julie (Noorwegen)

"De ruimte betekent eindeloze 
mogelijkheden."
Lilána (Hongarije) 

"Ik maak me zorgen dat ruimtevaartprogramma's 
voor militaire doeleinden kunnen worden 
ontwikkeld."      Thor Oona (Zwitserland)

"De ruimte: ontwikkeling, de toekomst en 
elkaar helpen." 
Sabine (Denemarken) 

"Ruimte? Daar weet ik niets vanaf."
Chiara (Italië)

"De ruimte exploiteren? Waarom niet, als het 
legaal is. We leven in een vrije wereld." 
Martin (Zweden)

"Als we de ruimte op dezelfde manier exploiteren als 
waarop we de aarde hebben geëxploiteerd, zullen we 
uiteindelijk het hele universum vernietigen." 
Helena (Spanje)

Moeten we hulpbronnen in de ruimte 
exploiteren? Ik vind dat OK."
Andrezj (Polen)
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22 landen voor 23 debatten
 1. Greece - Athens (Corallia & si-Cluster) www.1. 
Griekenland - Athene (Corallia & si-Cluster) 
www.corallia.org & www.si-Cluster.gr
2. Roemenië - Roemeense Space Agency
(ROSA)
3. Estland - Tõravere (Enterprise Estonia - EAS)  
www.eas.ee
4. Estland  - Tallinn (Enterprise Estonia – EAS) 
www.eas.ee  
5. Finland - Helsinki (Kupla Productions Oy Ltd) 
- www.kupla.com
6. Noorwegen - Oslo (Norwegian Space Centre) 
www.romsenter.no
7. Zweden - Göteborg (Pernilla Warberg 
Consultant Limited Company) www.
pernillawarberg.se
8. Denemarken - Odense (Coworking Odense) 
www.coworkingodense.dk
9. Polen - Rzeszów (Technology Transfer Centre 
Cracow University of Technology) www.transfer.
edu.pl
10. Hongarije - Boedapest (ORION Space 
Generation Foundation) 
www.spacegeneration.hu
11. Oostenrijk - Wenen (ICCR FOUNDATION) 
www.iccr-foundation.org
12. Tsjechië - Praag (Technology Centre CAS) - 
www.tc.cz
13. Italië - Rome (ISINNOVA - Institute of 
Studies for the Integration of Systems)  www.
isinnova.org
14. Zwitserland - Luzern (Swiss Space Center - 
SSC) - www.space.ethz.ch
15. Duitsland - Darmstadt (nexus Institute for 
Cooperation Management and Interdisciplinary 
Research)
www.nexusinstitut.de
16. Luxemburg - Luxemburg (4motion) 
www.4motion.lu
17. Frankrijk - Parijs (Missions Publiques) www.
missionspubliques.com
18. België - Brussel (Missions Publiques) www.
missionspubliques.com
19. Nederland - Noordwijk (LEI Wageningen 
UR) - www.wageningenur.nl/nl/Expertises-
Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/LEI.htm
20. Verenigd Koninkrijk - Edinburgh 
(Keep Scotland Beautiful)  
www.keepscotlandbeautiful.org
21. Ierland - Cork (Camden Palace Hotel 
Community Arts Centre)
www.camdenpalacehotel.org
22. Spanje - Madrid 
(Knowledge Innovation Market - KIM)
www.kimglobal.com
23. Portugal  - Lissabon (Ciência Viva)www.
cienciaviva.pt

"Ik hoop dat 
ruimtevaartprogramma's ons 
gaan helpen om ons leven op 
aarde milieuvriendelijker te 
maken."
Doris (Oostenrijk)

"Het zou een goed idee zijn om kunstenaars 
de ruimte in te sturen, ze zouden de dingen 
op een nieuwe manier bekijken."
Luis (Portugal)

"Ik ben bang dat sommige mensen de ruimte 
kunnen controleren zonder ons echt te 
vragen wat wij daarvan vinden."
Dimitri (Griekenland)
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De ruimte vergroot 
onze kennis

Breed scala aan 
onderzoeken
Aan boord van het 
International Space Station 
(ISS) worden allerlei 
onderzoeken uitgevoerd. Op 
het gebied van geneeskunde 
en biologie: osteoporose, 
gezichtsvermogen, de ziekte 
van Alzheimer; in de sociale 
wetenschappen, studie van de 
persoonlijke boorddagboeken 
van de astronauten; 
in de natuurkunde, de 
studie van vloeistoffen en 
verbranding van gassen; in 
de aardwetenschappen, het 
meten van windsnelheden 
op het oppervlak van de 
oceanen; op het gebied van 
milieu, foto's van uitbarstingen, 
ongewone meteorologische 
verschijnselen, natuurrampen; 
om nog maar te zwijgen van 
kosmische stralingen, robotica 
en landbouwkundig onderzoek.

Columbus, Europees 
laboratorium
Het Columbus-laboratorium 
(lengte 7m, diameter 4,5 
m) is een module die wordt 
gecontroleerd en bewaakt 
door het Columbus Control 
Centre van de ESA, gelegen 
in het German Space 
Operations Center (DLR) 
in Oberpfaffenhofen. In 
de eerste vijf jaar van zijn 
bestaan werden aan boord, 
op verzoek van meer dan 500 
Europese wetenschappers, 
meer dan 110 experimenten 
uitgevoerd. Het belangrijkste 
doel van Columbus is het 
doen van wetenschappelijke 
ontdekkingen en het 
ontwikkelen van toepassingen 
die nuttig zijn op aarde.

Het International Space Station (ISS), dat 
op 400 km boven ons hoofd in een baan 
om de aarde cirkelt, is een permanent 
onderzoekslaboratorium. 

 H et station (lengte 109m, 
breedte 73m) is met het 
blote oog zichtbaar vanaf 

de aarde. Er zijn altijd zes 
astronauten aan boord. Het is 
een plek waar vijftien landen 
(1) samenwerken en het is een 
permanent wetenschappelijk 

onderzoekslaboratorium. 
Om de drie maanden wordt 
de helft van de bemanning 
vervangen met behulp 
van het Russische Sojoez-
ruimtevaar tuig. Sinds 
het Europese Columbus-
laboratorium begin 2008 aan 

het ISS werd gekoppeld, stuurt 
de ESA jaarlijks een of twee 
astronauten op missie.

Gedeelde bevindingen
Aan boord brengen de 
astronauten het grootste deel 
van hun tijd door met het 
werken aan de wetenschappelijke 
experimenten waarvoor ze 
verantwoordelijk zijn en 
waarvoor ze vóór hun aankomst 
in het ruimtestation zijn 
opgeleid. In het station bevindt 
zich allerlei apparatuur om hen 
daarbij te helpen.
Het uitgevoerde onderzoek 
heeft betrekking op langdurige, 
bemande ruimtevluchten 
(menselijke fysiologie, het 
leven aan boord, onderhoud 
en reparatie van het 
ruimtevaartuig), of op het 
leven op aarde. De bevindingen 
verkregen aan boord van het 
ISS komen via programma's 
voor technologieoverdracht 
alle inwoners van de wereld ten 
goede. Bij medisch onderzoek 
zijn de astronauten vaak zowel de 
operatoren als de onderwerpen 
van de experimenten, die 
beginnen vóór hun vlucht naar 
het ruimtestation en verdergaan 
na hun terugkeer op aarde (het 
meten van botdichtheid, het 
volgen van de veranderingen 
in het cardiovasculair systeem 
enz.). 

(1) Het intergouvernementele akkoord 
over het Internationaal Ruimtestation, 
waarin het juridische kader voor het 
gebruik van het station is vastgesteld, 
werd in 1988 ondertekend door de 
Verenigde Staten, Rusland, Canada, 
Japan en tien ESA-lidstaten (België, 
Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden 
en Zwitserland). 

Samantha Cristoforetti (ESA) aan het lopen … op een hoogte van 400 km. ES
A–

G
ro

th
ue

s 
 /

 E
S

A 
/ 

N
AS

A

Luca Parmitano (ESA) en Karen Nyberg (NASA) aan boord van het ISS.

Ga naar de website van de ESA 
om het Europese Columbus-
laboratorium te bekijken, te 
begrijpen hoe het werkt en om de 
soorten onderzoeken te zien die er 
worden uitgevoerd: 
http://bit.ly/29qgE6w
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Wat is dit puin?
Er zijn honderden stukken puin die potentieel gevaarlijk 
zijn voor het International Space Station (ISS). De 
stukken waarvan het traject binnen de "veiligheidszone" 
valt, worden bijzonder nauwlettend gevolgd. Wanneer 
ze naderen, kan een ontwijkingsmanoeuvre worden 
uitgevoerd. Als dat niet mogelijk is, gaat de bemanning 
schuilen in het Sojoez-ruimtevaarttuig.

Verklarende woordenlijst
De "stroomlijnkap" is de aërodynamische punt van een 
draagraket, die in twee delen wordt afgeworpen op een 
hoogte van ongeveer 110 km. "Afgedankt" beschrijft een 
satelliet die buiten dienst is gesteld. De "lage omloopbaan 
om de aarde" is het deel van de baan om de aarde, dat 
onder een hoogte van 2000 km ligt. De "geostationaire 
baan", ongeveer 36.000 km boven de evenaar, is erg 
gewild (voor telecommunicatie en meteorologische 
satellieten).

Ruimtepuin: de grote 
lenteschoonmaak
De ruimtevaartspelers erkennen dat hun activiteiten 
inherent vervuilend zijn. In 2012 gaf Europa de aanzet 
tot het Clean Space-initiatief, dat zich richt op drie 
gebieden om een schonere ruimtevaartsector te helpen 
realiseren.

 EEr is een huiveringwekkende 
scène in de film "Gravity" 
waarbij twee satellieten in 

hun baan om de aarde botsen en 
een wolk van puin produceren. 
Het puin raakt een spaceshuttle 
en het Internationaal Ruimtes-
tation, waardoor de twee astro-
nauten die bezig waren met de 
reparatie van de Hubble-ruimte-
telescoop in de ruimte stranden. 
Toch is dit niet helemaal fictief, 
want er is momenteel geen inter-

nationale regelgeving die een land 
verplicht om het ruimtepuin dat 
het produceert te verwijderen of 
te vernietigen. Er bevinden zich 
naar schatting meer dan 29.000 
objecten van meer dan 10 cm in 
een   baan om de aarde. Het be-
treft volledig operationele satellie-
ten, maar ook de oude bovenste 
trappen van draagraketten, de 
lanceringsadapters, en allerlei 
soorten ander puin. Omdat elk 
stuk een ruimtemissie in gevaar 

kan brengen, moet het puin in 
kaart worden gebracht en moeten 
er technologieën worden ontwik-
keld om de situatie te verhelpen.

Het "vangen" van een satelliet
Verschillende nationale organi-
saties hebben hun eigen initia-
tieven opgezet. Dat van Europa 
heet "Clean Space".  De eerste 
van de drie maatregelen, Clean-
sat, streeft naar het verminde-
ren van puin vanaf de lancering. 

Aangezien de hoofdtrap en de 
vleugelkleppen van de draagraket 
terug op aarde vallen, worden 
bewoonde regio's vermeden 
en vertrekken draagraketten, 
indien mogelijk, over zee. Een-
maal gelanceerd worden satellie-
ten in een lage of geostationaire 
baan om de aarde gebracht (zie 
Woordenlijst). Aan het einde van 
hun operationele leven zouden 
geostationaire satellieten naar 
een kerkhofbaan moeten wor-
den gestuurd om plaats te maken 
voor "nieuwkomers".
Als een logisch vervolg op het 
Cleansat-programma wil e.deor-
bit de toename van de hoeveel-
heid ruimtepuin beheersen door 
de grootste stukken te "verwij-
deren" voordat ze met andere 
botsen. Indien succesvol zal de 
e.deorbit missie in 2023 een 
afgedankte ESA-satelliet probe-
ren te "vangen". Dat zou een pri-
meur zijn. Ten slotte zijn bij het 
Clean Space-initiatief spelers be-
trokken die voorafgaand aan een 
missie aan het ecoDesign-pro-
gramma werken. Dit bevordert 
het gebruik van materialen en 
processen die milieuvriendelij-
ker zijn. 

Artist view of a robotic arm capturing a large space debris.

ES
A 

/ 
M

ix
ed

-R
ea

lit
y 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

G
m

bH

Richtlijnen voor de 
Vermindering van het 
Ruimtepuin (VN, pdf ): http://
bit.ly/1UAcE60 
Clean Space-programma (ESA, 
pdf ): http://bit.ly/1P5LsY2 
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De ruimte in dienst van de mensheid

Het lokaliseren van de getroffen bevolkingsgroepen, de meest efficiënte manieren van vervoer kiezen om hen te helpen 
- dat is het doel van het Internationale Handvest Ruimtevaart en Grote Rampen, dat in 2000 werd opgesteld. De vijftien 
ruimteorganisaties die het Handvest hebben ondertekend verbinden zich ertoe hun ruimtegegevens kosteloos ter 
beschikking te stellen aan landen die door grote natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen worden getroffen.

De uitstoot van 
broeikasgassen 
meten en 
beperken, grote 
veranderingen 
in het klimaat 
voorspellen, 
aanpassen aan 
die veranderingen 
... De klimaatve-
randering is een 
van de grootste 
uitdagingen voor 
de mensheid. 
Van de vijftig 
internationaal 
erkende klimaat-
variabelen kunnen 
er zesentwintig 
alleen vanuit de 
ruimte worden 
waargenomen.

Bossen

Oceanen

Ontbossing, moeilijk te detecteren vanaf de grond, wordt via de satelliet gevolgd, vooral in het kader van het internationale 
REDD+ initiatief. Dit is bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen die verband houdt met ontbossing en bosdegradatie te 
verminderen. De inspanningen van de betrokken landen om ontbossing te voorkomen kunnen met behulp van satellieten 
worden geëvalueerd.

Rampen
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Telegeneeskunde, verbeteren van de telecommunicatie op de grond, helpen met het uitroeien van ziektes... 
Middelen die gebruik maken van de ruimte zijn vooral effectief als het gaat om de gezondheidszorg, met 
name in ontwikkelingslanden. Het vermogen om met behulp van satellietbeelden geïsoleerde bewoonde 
gebieden te identificeren maakt het ook mogelijk om preventieve vaccinatieprogramma's uit te voeren of 
te anticiperen op de risico's van epidemieën die door insecten worden overgedragen.

Vanuit de ruimte 
onderzoeken de 
Sentinel-satellieten 
in het kader van 
het Europese Co-
pernicus-program-
ma voortdurend 
de oceanen van de 
planeet en meten 
ze de temperatuur, 
het zoutgehalte, 
de stromingen, 
het zee-ijs, het 
waterniveau, de 
oppervlaktewin-
den en zelfs de 
watersamenstel-
ling en biologie 
(concentratie van 
plankton), en het 
chlorofylgehalte. 
Ook sommige 
zeedieren worden 
via satelliet ge-
volgd, bijvoorbeeld 
door middel van 
Argos-zenders.

Het Europees programma voor aardobservatie Copernicus kan gegevens 
en beelden leveren aan de verschillende organisaties die werkzaam zijn op 
het gebied van migratie. Die kunnen worden gebruikt om te evalueren hoe 
ver vluchtelingenkampen zich uitbreiden en hoe ze zich ontwikkelen of bij 
voorbeeld om de grenzen en het maritieme verkeer te helpen controleren.

Klimaatverandering

Gezondheid

Migratie

Overheden moeten moeilijke beslissingen nemen over zaken van groot belang. Zij kunnen 
daarbij worden geholpen door het gebruik van ruimtegegevens. De toepassingen en diensten 
die voortkomen uit ruimtevaartactiviteiten kunnen dienen om de levensomstandigheden op 
veel manieren te verbeteren, vooral in ontwikkelingslanden, en zo bijdragen tot het halen van de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
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Korte ontmoeting met een 
asteroïde
Het risico van een botsing tussen een asteroïde en 
de aarde wordt door ruimtespecialisten heel ernstig 
genomen. Zitten wachten op een hypothetische 
ontmoeting staat niet op de agenda.

 "D e  d inosaur ussen z i jn 
uitgestor ven omdat ze 
geen ruimteprogramma 

hadden." Zo grapte Arthur C. 
Clarke, de sciencefiction-schrijver 

die beroemd werd met zijn roman 
"2001: A Space Odyssey". Zullen 
onze ruimtevaartprogramma's ons, 
arme aardbewoners, kunnen redden 
van een mogelijke en misschien wel 

fatale ontmoeting met een meteoriet?
Ruimtevaartorganisaties pakken het 
probleem aan. Tegen begin 2016 waren 
al 14.412 aardscheerders geïdentificeerd, 
bijna allemaal asteroïden, plus ongeveer 
honderd kometen. 1.696 objecten 
daarvan werden beschreven als "potentieel 
gevaarlijk", omdat hun traject hen op 
minder dan 7,5 miljoen kilometer van de 
aarde zal brengen, en hun diameter naar 
verwachting groter dan 150 meter is. Nog 
een laatste cijfer: van de asteroïden die als 
potentieel gevaarlijk worden beschouwd, 
hebben er 157 een diameter van meer dan 
1 kilometer.

Hoe zit het met het afbuigen van asteroïden?
Bedrijven en ruimtevaartorganisaties over 
de hele wereld werken momenteel aan 
dit aspect om de aarde te beschermen. 
Het NEOShield-2 consor tium, 
gefinancierd door de Europese Unie, 
verenigt elf Europese bedrijven en 
onderzoeksinstellingen. Het ontwikkelt 
technologieën en doet onderzoek naar 
aardscheerders. 
Ook de ESA werkt aan drie projecten: ten 
eerste, aan een systeem dat elke nacht de 
hemel kan scannen om ongecatalogiseerde 
aardscheerders (NEO's - near-Earth 
objects) te detecteren en alarm te slaan; 
ten tweede, aan de risicobeperkende 
maatregelen van toepassing op kleine 
objecten; en ten slotte, aan een manier 
om de grootste objecten af   te buigen. Een 
ruimteschip naar een asteroïde sturen om 
die af te buigen is een van de scenario's 
die worden onderzocht. Daartoe wordt 
een gezamenlijke ESA-NASA-missie, 
AIDA genaamd, bestudeerd. 

Wat voor weer is het daar?
De verschillende lagen van de atmosfeer van de aarde zijn 
onderworpen aan de invloed van de zon, zonnewinden en 
kosmische straling. Dit staat bekend als ruimteweer, en het 
kan navigatiediensten, telecommunicatie, tv-uitzendingen en 
meteorologische diensten ernstig verstoren.

Verklarende woordenlijst
Een aardscheerder kan een asteroïde of een komeet in het 
zonnestelsel zijn die door zijn baan rond de zon dicht bij de 
aarde komt. De AIDA-missie bestudeert de kans op en de 
eventuele maatregelen tegen een impact van een asteroïde 
op aarde.
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Illustratie van een aardscheerder. 

Meer informatie
Het NEOShield-2 programma: 
www.neoshield.net 
NEO-statistieken: 
http://neo.ipl.nasa.gov/stats/ 
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Een rit van 
250,000 dollar

Is een ruimtetoerist een astronaut? 
Moet hij of zij over een volledige 
verzekeringsdekking beschikken? 
Is het mogelijk om een   stuk grond 
op de maan te kopen? Krijg de 
(geheel serieuze) antwoorden van 
een deskundige door te klikken op:  
http://bit.ly/28SE9UQ

In het verleden was de verkenning van de 
ruimte het domein van nationale organisaties. 
Met de zegen van die laatstgenoemde 
beginnen commerciële bedrijven nu aan een 
geheel nieuw hoofdstuk. Het doel: mensen als 
jij en ik in een baan om de aarde brengen, of 
toch ongeveer.

 "Tot nu toe zijn er niet 
meer dan 555 mensen 
in de ruimte geweest. 

Virgin Galactic maakt de 
ruimte nu ook voor de rest 
van ons toegankelijk." Nogal 
een belofte, maar wat is ze 
waard? Het bedrijf dat door 
de enthousiaste ondernemer 
Richard Branson werd 
opgericht biedt 2 tot 3 
uur in de ruimte aan - op 
een hoogte van minstens 
100 kilometer - aan boord 
van een ruimtevaartuig 
ontworpen voor 6 passagiers 
en twee piloten, voor de 
bescheiden som van 250.000 
dollar... Maar Virg in 
Galactic is niet alleen. Zo 
zal het ruimteveerproject 
van Airbus Defence 
and Space bijvoorbeeld 
ten vroegste rond 2024 
zijn eerste commerciële 
ruimtevluchten kunnen 
aanbieden.

Dennis Tito, de pionier
Toeristische vluchten op 
grote schaal zijn er nog niet 
vandaag op morgen, gezien de 
grote technische uitdagingen 
die nog moeten worden 
overwonnen. Tegelijkertijd is 
het idee van ruimtetoerisme 
niet meer zo vergezocht. In 
april 2001 was Dennis Tito de 
eerste "gewone aardbewoner" 
die naar de ruimte reisde; hij 
reisde aan boord van een 
Sojoez en verbleef op het 
International Ruimtestation 
(ISS). 
Ruimtetoerismeprojecten, 
die heel wat media-aandacht 
krijgen, markeren een nieuw 
en veel breder fenomeen, 
nl. de openstelling van de 
verkenning van de ruimte 
voor bedrijven uit de private 
sector. Tot voor kort was dit 
het domein van landen, via 
hun nationale organisaties 
en/of  de Europese 
Ruimtevaartorganisatie. Maar 

Testvlucht van Virgin Galactic's SpaceShipTwo.

Dennis Tito (links) was de eerste ruimtetoerist. In 2001 reisde hij naar het Internatio-
naal Ruimtestation ISS aan boord van een Sojoez, in het gezelschap van de Russische 
kosmonauten Talgat Musabayev (midden) en Yuri Baturin (rechts).

nu, vooral in de VS, investeren 
ondernemers miljoenen 
dollars aan de ontwikkeling 
van technologieën om de 
ruimtedroom waar te maken 
of starten ze projecten op 
kleine schaal op, zoals de 
CubeSats of de ballonnen die 
naar de grenzen van de ruimte 
worden gestuurd.

"Space 4.0"
De NASA heeft altijd zijn 
ruimtevaartuig in eigen huis 
ontwikkeld, maar wijzigde 
in 2010 van koers, door 
een oproep te doen tot het 
indienen van voorstellen voor 
de ontwikkeling en levering 
van een ruimtevaartuig 
om astronauten naar het 
ISS te brengen.  De NASA 
selecteerde en steunt nu 
drie voorstellen (Boeing, 
SpaceX en Sierra Nevada). In 
Europa meent Jan Woerner, 
de algemeen directeur van de 
ESA, dat we nu het "space 
4.0"-tijdperk zijn ingegaan. 
Dit betekent dat de ruimte nu 
een integraal onderdeel is van 
ons dagelijks leven en als een 
bron van inspiratie kan worden 
beschouwd. In dat kader 
worden nieuwe uitdagingen 
steeds duidelijker. Ze houden 
verband met de interacties 
met de samenleving, de 
commercialisering van de 
ruimte, de veranderende 
rol van de industrie en een 
toenemende samenwerking. 
We staan op het punt een 
nieuw hoofdstuk in de 
geschiedenis te schrijven. 

2
0
1
3
 M

ar
sS

ci
en

tifi
c.

co
m

 /
 V

irg
in

 G
al

ac
tic

 - 
W

ik
ip

ed
ia

 /
 N

AS
A



Citizens’ Space 201620 Terug naar...

De fenomenale avonturen van 
Rosetta & Philae
Het publiek is vaak erg geïnteresseerd in het volgen van grote 
ruimtemissies. Maar niet veel mensen zijn zich bewust van wat 
erbij komt kijken en wat de uitdagingen zijn. Neem bijvoorbeeld 
de Rosetta-missie. De spectaculaire resultaten ervan staan voor 
minstens 23 jaar hard werk en inspanning achter de schermen door 
teams van wetenschappers.

 De voorbereiding van Rosetta duurde minstens elf jaar. De missie 
werd in 1993 "geselecteerd". Het oorspronkelijke doel was om de 
komeet 46P/Wirtanen te bereiken, maar nadat de lancering van 
Rosetta een jaar werd uitgesteld, werd uiteindelijk voor de komeet 67P/
Churyumov-Gerasimenko gekozen.

 In de vroege ochtend van 2 maart 2004 werd Rosetta gelanceerd 
met een Ariane 5 vanaf de Europese ruimtehaven in Kourou, Frans-
Guyana. Rosetta woog 2,9 ton, inclusief 1,7 ton brandstof, en was 
over een lengte van 32 meter met zonnepanelen uitgerust. Aan boord 
van Rosetta bevonden zich de lander Philae en 11 meetinstrumenten. 

 Rosetta bleef de komeet observeren tot september 
2016, toen ze op de komeet moest landen. Die laatste 
fase betekende het einde van Rosetta, na meer dan 
twaalf jaar trouwe dienst.

 De resultaten van de observaties van de kern van de 
komeet 67P wekken grote verwachtingen: het mysterie 
van de oorsprong van ons zonnestelsel achterhalen en 
een beter begrip van de mechanismen die ten grondslag 
liggen aan de vorming van planetaire systemen rond an-
dere sterren. De samenstelling van kometen is dezelfde 
als die van het zonnestelsel in zijn beginfase, meer dan 
4600 miljoen jaar geleden, toen het nog in zijn kinder-
schoenen stond.
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 Voordat Rosetta dicht bij 67P kwam, vloog ze 
drie keer voorbij de aarde en één keer voorbij 
Mars, en kwam ze in de buurt van de asteroïden 
Steins en Lutetia. Ze vloog vijf keer in de nabi-
jheid van de zon, en reisde in totaal 6,4 miljard 
kilometer.

  In totaal werkten 50 onderaannemers en 
2.000 mensen uit 14 landen aan de missie. De 
totale kosten van de operatie bedroegen 1,4 
miljard euro, waarvan 200 miljoen alleen al aan 
de Philae-module werd besteed. De missie werd 
geleid door de ESA, dankzij de bijdragen van zijn 
lidstaten en van de NASA.

 Rosetta spendeerde twee maanden aan het 
uitvoerig in kaart brengen van het oppervlak van 
de komeet, en aan het maken van zwaartekracht-, 
massa- en vormmetingen. Ze bestudeerde ook de 
stoffige gasvormige atmosfeer van de komeet, 
coma genaamd, en analyseerde de plasmaomge-
ving en de interacties met de buitenste atmos-
feer van de zon, de zonnewind.

Bekijk opnieuw de 
fenomenale avonturen van 
Rosetta & Philae: http://bit.
ly/1tADJw8

 De Philae-lander is vernoemd naar een eiland in de 
Nijl waarop de obelisk werd gevonden waarvan de ins-
cripties hebben geholpen om de Steen van Rosetta te 
ontcijferen. Rosetta kwam op 6 augustus 2014 aan op 
67P, en na een eerste onderzoek en selectie van een 
plaats van landing, maakte de Philae zich los van de 
ruimtesonde en landde op het oppervlak van de komeet 
op 12 november 2014.
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"De ruimteautoriteiten moeten een 
ethische houding aannemen"
Waarom gaan we naar de ruimte? Wat gaan we daar doen ? Zijn er 
ethische grenzen aan de verkenning van de ruimte? We hebben die 
vragen voorgelegd aan een specialist, Jacques Arnould.

VOOR HIJ NAAR DE RUIMTE GING, WERD DE MENS 
AANGETROKKEN DOOR DE RUIMTE EN WAS HIJ 
ER TEGELIJKERTIJD BANG VOOR. WAAROM?
Alle culturen voelen zich aangetrokken tot 
de hemel en zijn er tegelijkertijd bang voor. 
Dat zien we in de eerste artistieke voorstel-
lingen, in de mythologie, in kosmogonieën 
[theorieën of mythen over de oorsprong van 
het universum] ... Volgens de Europese tradi-
tie was, tot de 17e eeuw, alles wat zich boven 
ons bevond een onbereikbare kosmos, die de 
perfectie benaderde en quasi-goddelijk was. 
Maar toen liet Kepler ons zien dat de kosmos 
en de aarde één geheel vormden, en dat we 
dat geheel op een dag zouden verkennen.

MOETEN WE NIET STOPPEN MET HET VERVUILEN 
VAN DE RUIMTE?
Onze visie van de hemel is die van een per-
fecte en heilige plaats. Wanneer we satellieten 
lanceren, doen we dat niet om de ruimte te 
bezoedelen, maar vanuit een dorst naar ken-
nis. Het zenden van de Hubble om beelden 
van het heelal te nemen is een buitengewone 
onderneming. Satellieten die naar de aarde 
zijn gericht helpen ons om beter samen te 
leven. Heilig betekent niet dat we niets mogen 
aanraken, maar eerder dat we niets “om het 
even hoe” mogen doen. 

MOETEN WE DE RUIMTE KOLONISEREN?
Mensen stellen die vraag al sinds het begin van 
het ruimtevaarttijdperk. Sommigen zijn heel 

erg tegen. Anderen zeggen dat de verkenning 
van de ruimte de zoektocht naar leven is. Echt, 
de vraag is niet of we het recht hebben om 
de ruimte te koloniseren, maar of we onszelf 
mogen toestaan   om dat recht te hebben.

HOE ZIT HET MET DE EXPLOITATIE VAN DE 
RUIMTEMINERALEN?
De projecten van de VS en Luxemburg zijn 
een kans om het ruimterecht, dat in het verle-
den landen veel speelruimte heeft gegeven, te 
herzien. Tegenwoordig bieden bedrijven uit 
de private sector efficiëntere en goedkopere 
diensten aan, omdat ze menen dat de ruimte 
winstgevend is, iets wat deel uitmaakt van een 
liberale grondgedachte. Wat gaan we doen met 
de geest van de ruimtepioniers, die wilden dat 
de ruimte een   gemeenschappelijk goed voor 
de mensheid was? Het debat is nog maar net 
begonnen.

ZOU U ZEGGEN DAT HET RUIMTERECHT EEN 
SOORT VAN BURGERSCHAP VAN DE WERELD 
BIEDT?
In zekere zin wel, ja. We zien dit concept 
van een gemeenschappelijk erfgoed van de 
mensheid toegepast op de zeebodem en op 
Antarctica. Maar zelfs vanuit de lucht kun je 
natuurlijke grenzen, zoals bergen en oceanen, 
zien. We moeten niet alleen nadenken over wat 
ons bindt, maar ook over wat ons uniek maakt.

MOETEN MENSEN NAAR DE RUIMTE GAAN?
Ik heb nog geen goede verkenningsfiloso-
fie gevonden. De vraag of we de ruimte 
moeten verkennen zal altijd aanwezig zijn. 
Ethiek maakt het mogelijk om een licht te 
werpen op de situatie en ze te verrijken, om 
de besluitvorming te vergemakkelijken. Het 
antwoord zal afhangen van het tijdperk en 
de beschikbare middelen. Op dit moment 
meent Europa dat de mens naar de ruimte 
moet gaan, in een samenwerkingsverband, 
want dit vraagt zeer aanzienlijke middelen.

Aan wie behoort de 
ruimte toe?
Een aantal ondernemers, 
van wie sommigen 
beroemd en velen schatrijk 
zijn, waren de afgelopen 
jaren om verschillende 
redenen betrokken in 
ruimtevaartavonturen. De 
SpaceX draagraket (Elon 
Musk), Virgin Galactic's 
bemande ruimtevlucht 
(Richard Branson) en Blue 
Origin's New Shepard 
(Jeff Bezos) behoren tot 
de honderden projecten 
die worden aangeduid als 
"NewSpace". Bovendien 
wil Luxemburg bedrijven 
aantrekken die zijn 
gespecialiseerd in de 
exploitatie van hulpbronnen 
op asteroïden.

Het Overview-effect
We reisden naar de ruimte, 
en ontdekten... de aarde 
en werden ons bewust van 
haar schoonheid, haar 
kwetsbaarheid. Dat is 
het Overview-effect. "Eén 
tekst die verwijst naar de 
ruimtevaart vóór de 17e 
eeuw is die van Lucien de 
Samosate (ongeveer rond 
120 na Christus), vertelt 
Jacques Arnould. Zijn held 
neemt de vleugel van een 
gier en gaat naar de maan. 
En het eerste wat hij doet 
is naar de aarde kijken. De 
eerste woorden van Gagarin 
waren: "Ik zie de aarde! Ze 
is zo mooi!" Het zal nog lang 
onze referentie zijn."
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DE BURGERS MAKEN GEBRUIK VAN DE VELE GE-
GEVENS AFKOMSTIG VAN SATELLIETEN, MAAR 
WIE CONTROLEERT DAT? IS ER GEEN BIG BRO-
THER-RISICO?
Ja, toch wel. De technische expertise moet een 
onderdeel van een meer algemene discussie 
zijn, waarbij alle spelers van de samenleving 
zijn betrokken. Naar mijn mening is het niet 
zozeer de privacy die op het spel staat. Belan-
grijker is de verantwoordelijkheid die de ken-
nis van die gegevens oplegt aan wie ze bezit.

IK MOET BENADRUKKEN DAT DE GESCHIEDENIS 
TOT NU TOE NOOIT DE MOGELIJKHEID HEEFT 
"GEBODEN" AAN TOTALITAIRE REGIMES OM MET 
ZULKE INDRINGENDE, GEAVANCEERDE TECHNO-
LOGIEËN OM TE GAAN...
Het risico van een Big Brother die veel groter 

Jacques Arnould is een ethisch 
deskundige bij het CNES, de Franse 
ruimtevaartorganisatie, en auteur 
van het boek"Demain l’espace".

"Zelfs vanuit de lucht kun je natuurlijke grenzen, 
zoals bergen en oceanen, zien. We moeten niet 
alleen nadenken over wat ons bindt, maar ook 
over wat ons uniek maakt." J.Arnould

Je kunt meer lezen over 
de kwesties vermeld in dit 
artikel in het boek"Demain 
l’espace" van Jacques Arnould 
(uitgegeven in het Frans door 
Cherche-Midi). Voor meer info: 
https://spacegate.cnes.fr/fr/
demain-l-espace

is dan die van Orwell bestaat inderdaad. Dat 
is een fundamenteel probleem. En het gaat 
niet alleen om landen. Google weet op dit 
moment heel veel over mij. Dit is nog maar 
het begin. De ethiek geeft geen antwoord op 
die vragen, maar stelt ons in staat om ze te 
stellen en te delen.

IS HET NIET BELANGRIJK OM DERGELIJKE VRA-
GEN IN DE TECHNISCHE BESLUITVORMINGSPRO-
CESSEN OP TE NEMEN?
Als we niet weten waar we heen gaan, dan 
verdwalen we. De eerste vraag die we ons 
moeten stellen is: waarom doen we dit en voor 
welk doel? Mijn conclusie is dat de ethische 
inbreng expliciet aanwezig moet zijn in de 
besluitvormingsorganen met betrekking tot 
de ruimte. 
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Radio's geven 
het ongeloof- 

lijke nieuws door dat alle 857 
satellieten rond de aarde de-
finitief zijn uitgevallen.

Grote steden 
in Azië, Rus-

land en dan Europa ervaren 
enorme files. Rond de belang- 
rijkste Europese logistieke 
centra in Rotterdam (Ne-
derland), Hamburg (Duits-
land), Barcelona (Spanje) 
en Rungis (Frankrijk), lig-
gen vloten vrachtwagens stil. 
Zonder satellietsignalen lig-
gen de GPS-systemen plat, 
maar auto- en vrachtwagen-
chauffeurs zijn het niet meer 
gewend om goede, oude pa-
pieren kaarten te lezen. 

De meteorolo-
gische diensten 

in de Verenigde Staten zijn in 
paniek. We zitten midden in 

Brusselse tijd
Het ESA-team 

in functie is verbijsterd: meer-
dere schermen zijn plotseling 
helemaal zwart geworden. 
Het lijkt erop dat de beelden 
van talloze aardobservatie-
satellieten niet meer worden 
doorgegeven. Er wordt een 
crisiseenheid opgericht.

Er wordt contact 
gemaakt met 

collega's van het team bij de 
NASA, die hetzelfde hebben 
waargenomen. Alle satelliet- 
verbindingen lijken "opge-
blazen".

Mijn "helse" dag zonder 
satellieten
Een complete, massieve uitval van alle satellieten leidt tot 
een ongekende chaos over de hele planeet. Beschrijving van 
een ongelooflijke dag. (Dit is fictief.)

het orkaanseizoen, maar de 
meerdaagse prognoses kun-
nen op zijn minst vaag wor-
den genoemd. De informatie 
verstrekt door weerballonnen 
en luchtvaartmaatschappijen 
in afwezigheid van satellieten 
is weinig zeggend. Het Witte 
Huis roept een spoedvergade-
ring bijeen om de preventieve 
evacuatie van verschillende 
grote steden in Florida te 
overwegen.

De lijst van 
bedrijven die 

zich gedwongen zien hun 
werknemers te ontslaan - in 
ieder geval voor een paar da-
gen - wordt langer en langer. 
Zonder op GPS aangesloten 
instrumenten liggen de 
graafwerkzaamheden en 
bouwplaatsen voor bruggen, 
tunnels, gebouwen, enz. stil. 
Het zal nodig zijn om terug te 
vallen op 20e-eeuwse meetins-
trumenten. Gepensioneerde 
werknemers worden gevraagd 
om te helpen.
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De Olympische 
Spelen zijn in 

volle gang, maar er zijn geen 
live-uitzendingen mogelijk. 
De prijzen van tickets schieten 
de hoogte in. Naar het stadion 
gaan is de enige manier om de 
Spelen te volgen. 

F i n a n c i ë l e 
diensten kun-

nen niet synchroniseren en 
worden stilgelegd, geldauto-
maten werken niet meer, olie-
pijpleidingen zijn opgehouden 
met het transporteren van het 
zwarte goud, en de boeren 
kunnen hun tractors niet 
meer nauwkeurig besturen/ 
Een groot deel van de econo-
mische sfeer lijkt verlamd.

 De ruimtevaart- 
o r g a n i s a t i e s 

van de wereld brengen een 
gezamenlijk persbericht uit. 
De oorzaak van de storing is 
gevonden. Alle satellieten zijn 
getroffen. De oorzaak van het 
incident was een kolossale, 
onverwachte zonne-uitbars-
ting. Het zal een week duren 
vooraleer de situatie weer nor-
maal is.

Volgens de tv-journaals zijn 857 satellieten uitgevallen.

Bekijk een nep tv-
nieuwsbericht over het 
uitvallen van de satellieten
http://bit.ly/28W3iNy


