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Scherpkiezenvoor technologiediegeld
oplevert, subsidiesbinnenslepenuit
Brussel en talent vasthouden.Vlak voor
de verkiezingenkomtdeNederlandse
ruimtevaartsectormet eenplanom‘we-
reldkampioen’ teworden ineensnel-
groeiendebedrijfstak.

De ruimtevaartsector wil een ‘banenmo-
tor’ worden voor deNederlandse econo-
mie. Veel geld is er niet eens voor nodig,
wel scherpe keuzes. Want in de nieuwe
racenaarde ruimte,waar landenén tech-
bedrijvenaanmeedoen, looptNederland
nunogvooraanmetcommunicatietechno-
logieenaardobservatie. ‘Wehebbenvooral
eenoverheidnodigdie zich voor jarenwil
committeren aan bepaalde keuzes’, zegt
Jeroen Rotteveel, voorzitter van branche-
vereniging Spacened.
Samenmet bijna elke organisatie die

ietsmetdeNederlandseruimtevaartdoet,
vandeTUDelft totdeNederlandsetakvan
AirbusDefense and Space, schaart Rotte-
veel zichbij eenmanifest dat oproept om
groot te denken. Amerika, China en Rus-
landinvesterenmiljardeninhuneigenin-
dustrie, SpaceX vanElonMusk schudt de
satellietbusinessop, endesnelgroeiende
AI-sector (kunstmatige intelligentie) jaagt
steedsmeerdatadoorde atmosfeer.
Ruimtevaartmoet daarom ‘toppriori-

teit’ zijnvoorhetnieuwekabinet,aldushet
manifest.Bijdeondertekenaarsstaanook
de vier coalitiepartijen.
‘Met allerlei baanbrekende techno-

logieën heeft Nederland een voet tus-
sen de deur’, zegt initiatiefnemer Den-
nisWiersma, Tweede Kamerlid voor de

VVD. ‘Zonnepanelen uit Leiden zijn op
de nieuwstemaancapsule vanNasa geïn-
stalleerd.LasertechnologieuitDelftwordt
gebruiktvoorcommunicatiemetsatellie-
ten.Wehebbenvanalles inhuisomvoor-
op te lopen.Maar we verliezen terrein op
landendienuveelambitieuzer investeren.
Amerika enChina richten zelfs een ruim-
teleger op.’

FrancoOngaro, researchdirecteur van
de Europese ruimtevaartorganisatie ESA
inNoordwijk, ondertekent hetmanifest
ook.HijwaarschuwtdatEuropaookbijde
‘spacerace’weerachterhetnetkanvissen.
Net als inhet internettijdperk kunnende
winnaarsvanderuimtevaartbusinessaan
onze neus voorbijgaan, zegt hij, doelend
op Amerikaanse techreuzen als Amazon
enGoogle, die nude onlinewereld domi-
neren.

‘Maar de gevolgen zoudendit keer nog
groter zijn’, voegt hij er onmiddellijk aan
toe. ‘Tegenwoordig draait alles omdata.
Alsdatadeolie is indenieuweeconomie,
dan zijn satellieten de boorinstallaties,
de pijpleidingen, de raffinaderijen en de
pompstations van de nieuwe economie.’
WilEuropaeenserieuzerolblijvenspelen
in dewereld, dan heeft het continent vol-
gens hem eigen diepgaande technische
kennisnodig.

Neemaardobservatie,zegtOngaro.We-
reldwijdediscussies gaannuoverhet ver-
delen van grondstoffen, schone lucht en
hetbeheersenvanklimaatverandering.Al
diezakenkunnenhetbestvanuitderuim-
te worden onderzocht. ‘Het waren nu de
Europese satellieten, die in Amerika lek-
kages hebben ontdekt van het broeikas-
gasmethaan, terwijl de Amerikanen zelf
nog niets in de gaten hadden. Als jemet
Amerikanen,ChinezenenRussenserieus
wilt blijven onderhandelen, danmoet je
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niet afhankelijk zijn vanhun technologie
enkennis.’
De ruimtevaartboodschapmoet er bij

dekomendekabinetsformatie inworden
gehamerd door eenHaagse gezant. Het
manifestpreektvaneen‘specialegeneraal
voor de ruimtevaart’. Hoewel oud-com-
mandant der strijdkrachtenDick Berlijn
hetmanifest ook ondertekent, is de kan-
didaat vooreenaanvoerder vanhet ruim-
tevaartmanifest nogniet gevonden.

‘Sommige landen zetten heel zwaar in
op ruimtevaart’, zegt Jeroen Rotteveel.
‘Wij hebben al nationale programma’s
voor kunstmatige intelligentie en kwan-
tumtechnologie. Dat moet ook voor de
ruimtevaart komen.’

Nederlandwisselt volgensRotteveel te
snel van strategie. Zo was hetmeten van
fijnstof vanuit de ruimte in 2019 ineens
een prioriteit, omdat de ESA toen een in-
strument nodig had en daar budget voor
beschikbaar had.Maar toenNederland

“
‘Watwe vooral
moeten voorkomen, is
datwe alles eenklein
beetje doen’
Jeroen Rotteveel
voorzitter Spacened

Juist geen geld
voor toepassing

Vaak is het indewe-
tenschap lastig om
geld te vinden voor

fundamenteel onderzoek
waar geen toepassing voor
is.Maarbij de ruimtevaart
is het net andersom. ‘We
kunnenmet satellieten
heel veelmeerdoen,maar
het gebeurt opkleine
schaal bijnaniet’, zegtBas
vanderHoeven, vicepresi-
dent ruimtevaart bij IT-be-
drijf CGI.
Zijn afdelingonderzoekt
onder anderehoededata
die satellieten verzamelen,
kunnenworden vertaald
inbruikbare gegevens. ‘Je
kuntdiedataniet zomaar
gebruiken,wantwat jeme-
tingenprecies betekenen
hangt bijvoorbeeld af van
of er eenwolkendek is.’
VanderHoevendenktdat
satellietdata veel vaker
kunnenwordengebruikt.
‘Wekunnenbijvoorbeeld
heel precies bekijkenof er
verzakkingen zijn.Daar-
meekun je voortijdig op-
sporenof eengebouwon-
derhoudnodigheeft.Maar
wekunnenookopbinnen-
water en zeebekijkenhoe
helderhetwater is.Dat
soortmetingenwordtnu
—endat iswettelijk ver-
plicht—met inspecteurs
enbootjes gedaan.’

de inschrijving voor dit ene instrument
nietwon,washetonderwerpmeteenweer
van de agenda af. Bedrijven hebben vol-
gens hemmeer langetermijnperspectief
nodig,willenzezelf investerenofgeldaan-
trekken.
Hetmanifest noemt geen bedragen.

Eerst een gerichte strategie, aldus initi-
atiefnemerWiersma (VVD), dan pas een
begroting.

Wiersma: ‘Onsinnovatiebeleidkentnu
nogteveelambitiesenregelingen.Erzijn
teveelmissiesentopsectorenopgetuigd.
Daardooriserteweinigpokonomnieuwe
plantjes te latengroeien.Zoalskunstma-
tige intelligentie of ruimtevaart.’
‘Wat we vooralmoeten voorkomen, is

dat we alles een klein beetje doen’, zegt
Rotteveel, die ook directeur is van satel-
lietbedrijf ISISpace. Juistbijmissies,zoals
hetEuropeseruimtevaartuigdatonlangs
opMars landde,moetNederlandvolgens
hemkritisch zijn. ‘Machtigmooi nu, en

ook belangrijk voor demensheid,maar
jekunt jeafvragenofNederlandhiermee
straksgeldgaatverdienenof impactgaat
maken in dewetenschap.’Meer kansen
zijn er volgens hembijvoorbeeld bij het
bestuderenvandewereldvanuitderuim-
te.
Als er dan toch een bedrag genoemd

moet worden, dan blijft hij bescheiden.
‘Ikdenkaan zo’n€50mlnextraper jaar.’
Groterebedragenkandesector tochniet
investeren,denkthij. ‘IndeVerenigdeSta-
tenkunjemensenmakkelijkontslaanals
hetslechtergaat.Hierzijnwemeervande
geleidelijke opbouw.’
Voor de samenleving betalen investe-

ringenzichsowiesoterug,volgensESA-di-
recteur Ongaro: ‘Zonnepanelenwerden
voorheteerstgebruiktbuiteneenlab,om-
datzevoorderuimtevaartwareningezet.
EntenniscomplexRolandGarrosrecyclet
nuwatermet een systeemdat ESA heeft
ontwikkeld.’
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