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COLOFON 
 

 

VERON afdeling A 41 – IJsselmeerpolders (Flevoland): 
 

Voorzitter Marcel Moerenhout PA3HEB via pa3heb@live.nl 

Vice-voorzitter Randall Tamminga PE1SDE 0320-280977 

Secretaris Jacob de Borst PA3GNE 0527-685619 

Penningmeester/PR André Romkes PD5URK 0529-462954 

Lid Arie van Bezooijen PE1AJ 0527-681024 

 

QSL-manager Henk van der Ley PA0LEY 0320-221475 

 

Secretariaat Wellerzand 19, 8321 PH  URK of e-mail: PA3GNE@VERON.NL 

 Mailadres bestuur a41@veron.nl 

 

Redactie Rondstraler Jacob de Borst PA3GNE@VERON.NL 

  PA3GNE@AMSAT.ORG 

 

 

Artikelen Overname van artikelen en schema’s uitsluitend na toestemming van de 

redactie en met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht voor 

om wijzigingen in de aangeboden artikelen aan te brengen. 

 

Verenigingsavond Eerste dinsdag van de maand in de Rostockzaal van gebouw ‘Hanzeborg’ 

aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad. In oktober is dat dinsdag 4 

oktober 2011. 

 

De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, 

opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het verenigingsregister 

van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139. 

 

Homepage www.ijsselmeerpolders.com of anders via www.veron.nl en dan naar 

afdeling IJsselmeerpolders (A41) 
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 Van het bestuur 
 
Het was even wennen in ons nieuwe onderkomen in gebouw Hanzeborg te Lelystad. Gaan we nu 
een biertje drinken in de Rostockzaal of toch aan de bar? Nu gebeurde het allebei. En daarin is 
iedereen vrij natuurlijk. Een inpraatstation bleek niet veel zin te hebben gehad, want niemand heeft 
zich ingemeld op 145,450 MHz. Aan de andere kant bleek dat diversen zich gelaafd hebben aan de 
vele keuzes die aan de bar te krijgen zijn. Wat dat ook zou mogen zijn en de prijzen zijn nog echte 
amateurprijzen! 
 
Net voor de sluitingsdatum voor deze Rondstraler hebben we eindelijk bericht gekregen voor de 
excursie naar de Camras radiotelescoop: zaterdag 5 november zijn we van harte welkom. Nadere 
details volgen in de Rondstraler van november. Zie ook het bericht elders in deze Rondstraler met 
het verzoek u op te geven indien u mee wil te gaan. 
 
De komende verenigingsavond dinsdag 4 oktober 2011 was gepland voor een lezing van buiten 
af. Zoals jullie weten hebben we op de jaarvergadering afgesproken dat we om en om de maand 
een lezing van buiten te zullen aantrekken. Oktober was daar voor de aangewezen maand. Helaas 
is dat ons niet gelukt. Excusus daarvoor. Het is niet anders. Soms lopen dingen zo. 
 
Wat gaan we dan doen? Vertel wat u aantrekkelijk vindt aan onze hobby. Amateurs benutten onze 
hobby op veel verschillende manieren. Enkele voorbeelden: 

• de één verzamelt boeken over de radiogeschiedenis; 

• een ander bouwt zelf heel veel. Breng dat eens mee en maak andere amateurs enthousiast; 

• een derde vindt QSO’en enig; 

• weer één is een echte contester; 

• breng uw verzameling met AWARDS eens mee om te laten zien; 

• SSTV plaatjes kunnen uitgewisseld worden; 

• Meetapparatuur; 

• wat is er terecht gekomen van de zelfbouwprojectjes zoals we die als afdeling ooit collectief 
hebben gemaakt? Een digitale veldsterktemeter van PE1IEE, een galvanische scheider voor 
digimodes, een SDR-ontvanger, een duplexfilter voor 2/70. Wat is daar van terecht gekomen. 
Heeft u ze nog en werken ze ook? Breng ze mee. 

• Indien u eens met een netwerkanalyser tussen 1 en 180 MHz wilt experimenteren: breng het 
te meten toestel mee. 

Mocht er weinig enthousiasme zijn, dan gaan we kijken naar de DVD FRTV Essay.  
 
Als we naar de rest van het kalenderjaar kijken, dan is het programma als volgt. 

 

• Dinsdag 4 oktober:  verenigingsavond. 

• Zaterdag 5 november: excursie radiotelescoop Dwingeloo. 

• Dinsdag 6 december: eindejaarsbijeenkomst en EMC-lezing door PF0EMC. 
 
Met amateurgroeten en tot 4 oktober in Hanzeborg. 
 
Het bestuur. 
 
NB Vanuit de leden is gevraagd om een samenvatting van de lezing van PA3GNE van afgelopen 
maand in de Rondstraler op te nemen. Dat volgt nog. 
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Verenigingsavond dinsdag 4 oktober 
 
Dinsdag 4 oktober 2011 is de volgende verenigingsavond. Deze wordt gehouden in de 
Rostockzaal in gebouw Hanzeborg,  Koningsbergenstraat 201 te Lelystad. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
1. Opening en mededelingen 
2. Eigen ingebrachte onderwerpen (zie bestuursmededeling) 
3. Pauze aan de bar 
4. Eyeball QSO 
5. Sluiting 
 

 

Excursie zaterdag 5 november 
 
In de maand NOVEMBER is er GEEN verenigingsavond. Traditiegetrouw proberen we ieder jaar  
een excursie te organiseren. Dit jaar wordt het de CAMRAS radiotelescoop in Dwingelo. Details 
over de excursie worden in de Flevo Rondstraler van 
november (dus eind oktober) gepubliceerd. Deze 
vooraankondiging heeft drie doelen. 
a) Reserveer deze datum in uw agenda en thuis op de 

scheurkalender in de keuken o.i.d. 
b) Contracteer een vervanger voor uw zaterdagse 

werkzaamheden: oppas voor de kinderen, een 
uitlaatservice voor de hond, iemand die 
boodschappen voor u doet; bedenk het maar. 

c) De belangrijkste reden: als bestuur willen we graag 
weten op hoeveel personen we kunnen rekenen 
en hoeveel mensen er geen eigen vervoer hebben. Daarom zo spoedig mogelijk een berichtje 
naar onze secretaris via PA3GNE@VERON.NL met een opgave of u meegaat en of u eigen 
vervoer hebt dan wel met iemand al een afspraak voor vervoer hebt kunnen regelen. 

Omdat VRZA Flevoland ook deelneemt aan deze excursie, graag ook de VRZA leden een 
berichtje aan bovenstaand mailadres met een cc aan uw eigen secretaris pa7ray@online.nl. 
 
Bij voorbaat dank en details volgen in de volgende Rondstraler. Hieronder volgt de mail van Erik 
Hermelink van 27 september j.l.: 
 

Hallo Jacob, 
 
Zaterdag 5 november om 10:00 Zullen Simon Bijlsma en ikzelf of mijn vrouw Ria jullie bij de telescoop ontvangen. 
Met deze 2 begeleiders kunnen we maximaal zo’n 20 personen aan.  
Houd er wel rekening mee dat het laatste stuk autovrij is. De auto’s kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats 
van Staatsbosbeheer net voorbij camping de Olde Bargen. Vanaf hier is het een kilometer lopen. Het is het makkelijkst 
om de asfaltweg verder te volgen en dan voorbij het pand van ASTRON te lopen. Vervolgens op de kruising van de 
zandwegen naar rechts en dan zie je de telescoop na een paar honderd meter aan je rechterhand. 
 
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, Erik Hermelink 
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Internationaal Lighthouse Weekend met PA6URK 
door Arie, PE1AJ 

 

Zoals al verscheidene jaren achtereen hebben we met volle overgave weer meegedraaid met het 
International Lighthouse and Lightship Weekend (ILLW) vanaf de vuurtoren van Urk. Het had 
deze keer echter nogal wat voeten in de aarde, daar ons vaste crewlid / leader (PA3GNE) niet 
aanwezig kon zijn door een reeds geplande vakantie. Toen dit echter ter sprake kwam was onder-
getekende vastbesloten om dit toch door te laten gaan. PA3GNE was gelukkig bereid om de hele 
papierwinkel in orde te maken zodat de vergunningen rond kwamen en ik als gemachtigde mocht 
optreden voor PA6URK. Vrijdag in de namiddag hebben we in goede samenwerking met Koert 
Bakker, de vuurtorenwachter, de antennes alvast in gereedheid gebracht; een dipool voor 40 m, 
een dipool voor 20 meter en een verticaal sprietje voor 2 meter. Deze laatst genoemde antenne 
hadden we op een mooi buisje van 6 m lengte tegen het lamphuis van de vuurtoren vastgezet, en 
deze stond hiermee op een respectabele hoogte van +/- 35 m boven zee niveau! Tevens was het 
voedingspunt van de dipool voor 20 meter net onder de antenne voor 2 vastgezet, en deze dipool 
hebben we afgespannen richting IJsselmeer aan de lantarenpalen die speciaal voor dit doel daar 
neergezet zijn HI. De dipool voor 40 meter hingen we zoals gebruikelijk aan de vlaggenmast net 
onder de Hollandse driekleur en de einden van deze dipool hebben we ook uitgespannen zodat de 
antenne ongeveer Noord / Zuid hing. In de avond van 19 augustus hebben Kees PD5KL en ik, 
PE1AJ alvast onze sets naar de toren gebracht en een beetje proef gedraaid. We kwamen er toen 
achter dat de set van Kees, een Kenwood TS 690 die we in eerste instantie in wilden zetten op 40 
m, niet gemodificeerd bleek te zijn. Dat zorgde ervoor dat we boven de 7,100 MHz niet konden 
zenden met deze set. We hebben deze set toen ingezet voor 20 m en een TS 950S van Kenwood 
voor 40 m. De set voor 2 m zou Marcel PA3HEB meenemen op zaterdagmorgen (TS 2000). 
Afgesproken was dat we om 6:00u lokale tijd zouden starten.  
 
Zaterdag 20 Augustus om 6:00u lokale tijd was het dan zover. Het was nu een kwestie van het 
hijsen van de vlag en het feest kon beginnen. Het liep echter niet direct storm, maar gaande weg 
maakten we toch al heel leuke verbindingen op 20 en 40. Verschillende VK7 (Tasmanië) en VK3 
stations (vuurtorens) en ook een station in Peru! Rond een uur of 7 kwamen Randall PE1SDE en 
Marcel PA3HEB het team versterken en waren we met 4 man. Marcel en Randall maakten het 
station in orde voor 2 m en Randall knutselde hierna nog een draad in elkaar om een beetje te 
kunnen pionieren op 17, 15 en 6 M met de door hem meegebrachte set. Rond een uur of 11 
hebben we nog even versterking gehad van PE7URK, Peter, die ook nog een paar verbindingen in 
het log gewerkt heeft. Verder maakte we ook nog een aantal verbindingen op 40 en 20 Mtr met 
PA3GNE die actief was vanaf zijn vakantie QTH Westkapelle. Hij heeft daar ook nog op de 
vuurtoren gekeken en een heel aantal foto´s gemaakt van hoe ze daar actief waren vanaf deze 
vuurtoren. Deze foto´s hebben we nog van hem te goed! Al met al hebben we weer een hele 
geslaagde dag gehad, en hebben we bijna 600 verbindingen in ons log staan. Zo rond de klok van 
17:00 u lokale tijd hebben we de hele zaak weer afgebroken en de balans opgemaakt van deze 
geslaagde dag. We hadden op 20 m 286 verbindingen, op 40 m 240 en op 2 m 50 verbindingen. 
Ook maakten we op 6, 15 en 17 M nog 12 verbindingen en dat brengt het log op 588 totaal. Ook 
kwam deze dag de lokale pers nog een kijkje nemen en heeft nog een aantal foto’s geschoten en er 
stond een leuk positief stukje in de plaatselijke krant in de maandag na het Lighthouse weekend. 
We hebben hiermee weer een positief stukje van onze hobby kunnen laten zien en er waren 
diverse belangstellenden, ook van lokale inwoners, waar we zo eens een praatje mee hadden. Een 
hiervan sprak ik later nog via de mail en deze was enthousiast hoe we hier bezig waren op de 
vuurtoren. Deze persoon heeft zijn lidmaatschap aangevraagd bij de VERON en een 
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luisternummer aangevraagd. Later vertelde hij dat hij vast van plan was om ook deze winter zich te 
verdiepen in de stof om zijn N-machtiging te gaan halen. Zo zie je maar weer als je enthousiasme 
uitdraagt brengt dit weer nieuwe radiovirussen tot leven. 
 
73’     Arie    PE1AJ. 
 

Contact maken met Peru 
 

Uit het Urkerland van maandag 22 augustus 2011  

Peter Bakker kijkt toe terwijl medezendamateur Kees Loosman verbinding legt tijdens het 
internationale Lighthouse Weekend, waarbij zaterdag ook de Urker vuurtoren een rol speelde. 
Zendamateurs uit de hele wereld probeerden zo veel mogelijk verbindingen te leggen met 
collega’s op andere 
vuurtorens. ,,En daarbij is 
het vooral de kunst om zo 
ver mogelijk te komen”, 
zegt Bakker. 

,,Vroeg in de ochtend, dan 
zijn de condities het beste, 
hebben we al diverse 
contacten kunnen leggen 
met Australië. Verder lukte 
het om Peru te bereiken. 
Na afloop sturen liefhebbers 
elkaar briefkaarten als 
bewijs van de gemaakte 
verbinding. Voor Peter 
Bakker ( alias pe7urk) is het ‘werken’ van zoveel mogelijk landen de grootste uitdaging: ,,Inclusief 
alle tropische eilanden zijn er 341 landen. Ik heb er inmiddels 187 gehad.” Toch draaide het 
zaterdag niet alleen om de eigen hobby. ,,Doel van de dag is om wereldwijd aandacht te vragen 
voor monumentale vuurtorens.” 

 

 

Zou hij echt kunnen morsen? 
 
Twisk – Met een druk op een honderd jaar oud 
telegrafie-apparaat opende commissaris van de Koningin 
Remkes gisteren het eerste stuk spoorlijn van de 
Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Toen de 
commissaris vanuit Opperdoes groen licht kreeg, 
vertrok hij per stoomtram naar deze plaats. 
Commissaris der Koningin Remkes telegrafeert het 
eerste bericht over de Authentieke Kilometer.  
 
22 oktober 2010 - De commissaris van de Koningin van 
Noord-Holland, de heer J.W. Remkes, heeft zojuist de 
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‘Authentieke Kilometer’ lokaalspoorweg tussen Twisk en Opperdoes geopend. Hierbij is het eerste stuk 
spoorlijn van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik tot in detail ingericht, zoals het er 100 jaar geleden 
uit zag. De heer Remkes opende de verbinding door vanuit Twisk een bericht te seinen via de 
heraangelegde telegraafverbinding naar Opperdoes. Inhoud van het bericht was de vraag of de volgende 
tram richting Opperdoes mocht vertrekken. Na een bevestigend antwoord van de telegrafist in Opperdoes 
reisde de Commissaris der Koningin vervolgens per stoomtram over het historisch ingerichte baanvak. Nog 
tot 31 oktober kan in het kader van het herfstvakantieprogramma per stoomtram over de ‘Authentieke 
Kilometer’ worden gereisd. 

 

 

Wonderantennes 
 
Vlak voor de vakantie zitten we op een doordeweekse dag aan de koffie, toen er plotseling een voor mij 
onbekende plaatsgenoot binnenstapte. Hij had een beer van een ontvanger gekocht. Als ik me goed 
herinner een R8500 van Icom. En hij kwam om advies want hij wilde een antenne hebben die alle banden 
aan kom. Mijn eerste vraag was: “Waar wil je naar luisteren? Hf, VHF, UHF?” “Alles”, was zijn antwoord. 
Mijn antwoord zal hem wel gedesillusioneerd hebben, want ik zei: “Die bestaan niet”. Maar goed, na wat 
heen en weer gepraat waar zijn interesses lagen en wat hij voor de kost deed, vertrok hij weer.  
 
Deze kleine geschiedenis schoot door mijn hoofd toen we op de laatste verenigingsavond (de eerste in 
Hanzeborg in Lelystad) een beetje aan het discussiëren waren over antennes op de flipover. Raymond had 
van de zomer op een radioactieve camping gestaan ergens in onze zuidelijkste provincie en was daar een 
OM tegen gekomen die in zijn vrije tijd niets anders op die camping deed dan experimenteren met 
antennes. OM Nico PE1KQP had een antenne gevonden die werkelijk een voortreffelijk DX-resultaat 
boekte. Raymond heeft hem nagebouwd en zijn ervaringen zijn verbluffend te noemen. Nu is het van 
vertikale antennes bekend dat ze een hele lage opstralingshoek hebben. Niet voor niets worden ¼-lambda 
stralers ook Marconi-antennes genoemd. Was hij het juist niet die grote afstanden wilde overbruggen? Nu 
heb ik van Marconi alleen maar plaatjes gezien met veel houten palen en nog veel meer draden die als een 
spinnenweb uitgespannen waren, maar deze vertikale zal wel een latere ontwikkeling zijn geweest van de 
Marconi Wireless Telegraph Company. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu is 10,5 m vertikaal op een camping niet zo eenvoudig te realiseren. Maar met een draad langs 
of in een stel in elkaar geschoven kunststof buizen die we heden ten dage veel op radiomarkten 
tegenkomen, is het een leuk experiment en goede resultaten.  73 de PA3GNE, Jacob 
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Boeken, heel veel boeken 
door PA3GNE 

 
Sommigen weten het wel, ik heb iets met boeken. Ik zal geen boekwinkel voorbij lopen, zonder 
even gesnuffeld te hebben. En het liefst, antiquariatisch. Wat ik zoek? Maritiem, radio en de 
combinatie daarvan. Zo liepen wij op de 37e Day that de Music died (jawel, 31 augustus) in 
Zierikzee door de winkelstraten. En jawel, Boekhandel De Vries aan het Havenplein: een begane 
grond en een kleine verdieping met boeken, heel veel boeken. Ik was al uitgekeken en juist toen ik 
van plan was mijn gezin weer eens op te zoeken was het HEBBES !!! Een prachtig fotoboek met 
354 foto’s over 100 jaar radio. Voor de somma van € 29,95 wisselde het heel snel van eigenaar. 
Het heet ‘Goed afgestemd, 100 jaar radio’. Het is samengesteld door Hans Pars. Het ISBN 
nummer staat op de foto van de achterkant. Wat we daar zien is overigens een medewerker van 
de toenmalige RadioControleDienst bezig met het opsporen van illegale zenders. De transistor 
moest nog worden uitgevonden, zo te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verder ben ik geabonneerd op de nieuwsbrief van het OmroepZenderMuseum, waar we op 
excursie naar toegeweest zijn. Afgelopen week kwam er een extra nieuwsbrief uit omdat het boek 
’90 jaar goed ontvangen’ bijna gereed is. Snelle beslissers kunnen dit boek met € 5,-- korting 
bestellen op www.omroepzendermuseum.nl. Voor degene die mee op excursie geweest zijn, is de 
voorkant herkenbaar. Het is het kunstwerk dat in de entreehal van het Nozema-gebouw in Lopik 
te zien is. Het boek '90 Jaar Goed Ontvangen' richt zich geheel op de historie van het uitzenden 
van radio- en televisie-signalen in Nederland en de hierbij gebruikte technieken. In ruim 250 
pagina's op A4 formaat wordt in een achttal hoofdstukken het ontstaan van de radio-omroep 
belicht, de politieke besluitvorming hieromtrent besproken, het werk van de pioniers benoemd en 
de rol van een paar spelers in dit veld getoond. Dit alles wordt omlijst met meer dan 500 
afbeeldingen en vele wetenswaardigheden. De volgende onderwerpen komen na de inleiding 
uitgebreid aan bod : 
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• Het omroepwezen in Nederland 
• Het wel en wee van NOZEMA 
• PTT Als technische dienst van NOZEMA 
• Doorgeven alstublieft ! 
• Het mysterie van de ether 
• Landschapselementen 
• Wordt er nog gezonden ? 

In de loop van november 2011 is het boek '90 Jaar 
Goed Ontvangen' te verkrijgen in het Omroep Zender 
Museum voor de prijs van € 24,95. Tot 1 oktober 
aanstaande is het echter mogelijk uw exemplaar bij 
voorinschrijving te bestellen. Uw interesse wordt dan 
beloond met een korting van € 5,--. Toezending 
behoort natuurlijk tot de mogelijkheden. 
 

 
SATELLIET stort neer 

Aangeleverd door Raymond PA7RAY 
 

NASA voorspelt dat een kapotte satelliet binnen enkele weken ongecontroleerd gaat neerstorten. 
De satelliet heeft na jaren van trouwe dienst in 2005 al de geest gegeven. Sinds dat moment heeft 
het stukje technologie aan hoogte verloren en het moment waarop deze in de atmosfeer van de 
aarde terechtkomt, komt steeds dichterbij. NASA voorspelt dat het in de laatste week van 
september of de eerste week van oktober zal gaan plaatsvinden.  
 
Neerstorten: een groot deel van de satelliet zal in de atmosfeer verbranden. Maar het is niet 
ondenkbaar dat brokstukken toch nog min of meer heelhuids door de atmosfeer komen zetten en 
op aarde neerstorten. En dat baart sommige mensen zorgen. Maar NASA blijft erbij dat de kans 
dat zo'n brokstuk voor ellende gaat zorgen, uiterst klein is.  
 
Kansen: de kans dat een mens gewond raakt door een brokstuk van de satelliet is 1 op 3200. 
Bovendien komen er regelmatig brokstukken van satellieten terug naar de aarde zetten en dat 
heeft nog nooit voor problemen gezorgd, zo benadrukt NASA.  
 
Waar? Het is onduidelijk waar de satelliet neer gaat komen. Het gaat namelijk om een 
ongecontroleerde actie. De Amerikanen houden het brokstuk wel heel goed in de gaten, maar 
zelfs twee uur voordat deze terug op aarde valt, is nog niet exact te voorspellen waar de 
brokstukken neerkomen. Ook is nog onduidelijk wanneer de satelliet precies op aarde landt. 
 
Dat er op deze manier met een satelliet wordt omgegaan, is heel uniek. Tegenwoordig wordt 
ervoor gezorgd dat satellieten voldoende brandstof aan boord hebben om aan het eind van hun 
werkzame leven op een gecontroleerde manier terug naar de aarde te komen of zich te 
verplaatsen naar een plek in de ruimte waar ze niemand in de weg zitten. Die maatregelen werden 
echter nog niet genomen toen de UARS-satelliet de lucht inging en dus moet NASA zich op deze 
manier van de satelliet ontdoen. 
 
Videoverslag van International Business Times http://www.youtube.com/watch?v=pRF93Nlem8E 
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SATELLIET stort neer (vervolg) 
aangeleverd door Raymond PA7RAY 

 
Onderzoekssatelliet UARS  
De restanten van de Amerikaanse onderzoekssatelliet UARS zijn zaterdag 24 september 2011 in 
Canada op aarde neergestort. Dit meldt persbureau Reuters. 
Inwoners in het plaatsje Okotoks beweren ruimteafval te hebben gevonden. Dit is logisch, want de 
satelliet vloog tijdens de terugkeer in de dampkring boven de werelddelen Afrika, Australië en 
Noord-Amerika. De UARS-satelliet verdween tussen 5:45 en 6:45 uur van de kaart. 
 
Duitse röntgensatelliet ROS 
Het volgende grote brok ruimteschroot dient zich alweer aan. Eind oktober is het de beurt aan de 
succesvolle Duitse röntgensatelliet ROSAT. Met een gewicht van 2,4 ton mag ROSAT dan een 
stuk lichter zijn dan UARS, de verwachting is dat er grotere brokstukken van op aarde 
terechtkomen. De röntgensatelliet is namelijk veel degelijker van constructie en daardoor beter 
bestand tegen de hitte die bij de terugkeer in de aardse atmosfeer optreedt. Het Duitse 
ruimteonderzoekslab DLR gaat ervan uit dat dertig brokstukken met een totaal gewicht 1,6 ton 
het aardoppervlak kunnen bereiken - drie keer zo veel als de geschatte overblijfselen van 
UARS. Ook de kans dat brokstukken schade of slachtoffers in dichtbewoonde gebieden zullen 
maken, is bij ROSAT groter dan bij UARS: 1 op 2000 tegen 1 op 3200. De komende jaren zullen 
waarschijnlijk een toename in het aantal terugvallende satellieten laten zien. Door het actiever 
worden van de zon zwelt de aardatmosfeer enigszins op, waardoor objecten in lage aardbanen 
meer luchtwrijving ondervinden. 
 
Status 
Momenteel is de satelliet nog steeds een baan om de aarde aan het maken op een afstand van 500 
kilometer. Er zijn geen plannen om de satelliet te vernietigen voordat het aardoppervlak zal 
bereiken. Een dergelijke poging zou andere risico's met zich mee brengen, waaronder het gevaar 
dat puin van Rosat andere belangrijke satellieten kunnen beschadigen in de buurt. Men verwacht 
dat de komende jaren nog meer ruimte afval op aarde zal neerstorten.  
  

 

 

 

 

 

 

 


