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In maart 2021 hebben wij het nieuwe kabinet 
opgeroepen een Nationaal Programma Ruimtevaart 
op te stellen. Met dit document vullen we onze 
belofte in om namens de NL Space Alliantie 
met een breed gedragen Nationale Agenda 
Ruimtevaart te komen. Deze agenda bevat onze 
toekomstvisie en de contouren voor een Nationaal 
Programma Ruimtevaart. Wij willen graag samen 
met de overheid en NSO verder werken aan de 
uitwerking van deze agenda tot een langjarig en 
toekomstbestendig ruimtevaartbeleid. 
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De ruimte is een van mijn grootste inspiratiebronnen. Een blik op 
de sterrenhemel en het besef dat wij ons samen bevinden op een 
piepklein kruimeltje in een onmetelijk heelal stelt mij in staat om het 
grootste leed te relativeren. Mijn hele leven al, droom ik ervan om 
ooit eens boven de dampkring uit te reizen en omlaag te kijken naar 
onze planeet. Het zogenaamde ‘overview effect’ - dat astronauten 
ervaren als ze zich buiten de aardatmosfeer bevinden-, schijnt 
levens veranderend te zijn. Om het in de woorden van Nederlands 
eerste astronaut Wubbo Ockels samen te vatten: “Daarboven besef 
je dat we allemaal ruimtevaarder zijn op een klein ruimteschip: de 
aarde.” 

De technologieën die het mogelijk maken om te overleven 
op een plek die zó uitdagend is, voedt mijn vertrouwen in de 
wetenschap en menselijke capaciteiten. Niet alleen op het gebied 
van technologie, maar ook op het gebied van internationale 
samenwerkingen. Het International Space Station is één van 
mijn favoriete voorbeelden als het gaat om wetenschappelijk en     
politiek overstijgend samenwerken. Ruimtevaart is dan ook een 
dankbaar onderwerp om als wetenschapsjournalist over te praten 
en te schrijven. Het inspireert en verbindt!

Maar tegenwoordig is ruimtevaart ook een enorme groeimarkt. 
Vier jaar geleden reisde ik naar Austin, Texas, om ondernemers en 
techneuten te interviewen die grootse plannen hadden in de ruimte. 
Hier werd mij voor het eerst duidelijk hoe groot de ontwikkelingen 
zijn die momenteel plaatsvinden boven onze dampkring. De 
zelfbenoemde spacecowboys legden ons in geur en kleur uit 
wat er allemaal stond te gebeuren als gevolg van de mondiale 
ondernemingsdrang in ‘earths orbit and beyond’. 

Terug in Nederland, genoot ik na van de fascinerende figuren die 
we hadden ontmoet en de fantastische toekomstperspectieven 
die mensen hadden geschetst. Maar ik was ook benieuwd naar de 
rol die Nederland van plan was te gaan spelen in deze groeiende 
markt. Wij Nederlanders lopen immers altijd voorop als het gaat om 
nieuwe technologie en het veroveren van nieuwe markten. Toch?

Dat bleek tegen te vallen.

Vier jaar geleden legde mijn collega alle politieke partijplannen 
naast elkaar en het woord ruimtevaart bleek vrijwel niet voor te 
komen. Persoonlijk vind ik dat moeilijk te begrijpen. Nederland heeft 
als technologie koploper een enorme hoeveelheid kennis op het 

Voorwoord
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gebied van zonne-energie, optische communicatie, aardobservatie, 
aerodynamica en meer. We hebben fantastische technische 
universiteiten, wereldberoemde wetenschappelijke instituten, we 
hebben nota bene Estec, het technologische hart van ESA in huis. 
En toch investeren we weinig in ruimtevaart. In tegenstelling tot de 
rest van Europa en de wereld. 

Ik vind dat niet alleen jammer om wetenschapsjournalistieke 
redenen, het baart mij ook zorgen. In het huidige ruimterecht is er 
nog weinig wetgeving om te voorkomen dat commerciële partijen 
straks wetenschappelijke belangen in de weg gaan staan. Daar 
komt bij, dat het mij onverstandig lijkt om je als land afhankelijk 
te maken van commerciële partijen en politieke grootmachten als 
het aankomt op het gebruik van dataverkeer via satellieten. Het 
grootste deel van ons telefoon- en internetverkeer loopt immers 
via satellieten en dan heb ik het nog niet eens over GPS en 
aardobservatie. 

Ik wil daarom pleiten voor een bewuster en vooruitstrevender 
ruimtevaartbeleid. Er liggen kansen voor Nederland voor het 
oprapen, Nederland heeft de wetenschappelijke en technologische 
capaciteit om een grotere rol te gaan spelen in de ruimte. Omdat 
ik denk dat we onszelf daarmee politiek en economisch sterker 
maken, en bovendien de volgende generatie wetenschappers 
kunnen inspireren. 

Ik hoop dat u deze kansen ook ziet en benut!

Anna Gimbrere
Wetenschapsjournalist en presentator.
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Inleiding

Space data is onmisbaar. Zonder data valt de wereld stil. Alles draait om 
data en het strategisch en competitief voordeel van informatievoorsprong. 
Willen we geheel afhankelijk zijn van anderen in onze datavoorziening? Het 
strategische belang is te groot, het raakt onze kennis, veiligheid, vrijheid en 
welvaart. Wij moeten daarom ook internationaal relevant zijn. Investeren in 
ruimtevaarttechnologieën loont, zowel wetenschappelijk, maatschappelijk, 
militair als economisch. Landen om ons heen investeren om die redenen 
juist meer en meer in ruimtevaart.

Wij staan aan de vooravond van een grote verandering: space data 
technology neemt een enorme vlucht. Omstreeks 2030 hangt de ruimte 
vol met systemen die veel en precieze data kunnen ophalen. De invloed 
van data zal alleen maar groeien: het is een grondstof waar we niet meer 
zonder kunnen. Europese landen om ons heen zijn hier al langer echt 
van doordrongen. Het Verenigd Koninkrijk heeft in september 2021 een 
National Space Strategy gelanceerd. In het recente Italiaanse Recovery 
and Resilience Plan wordt een Space Programma opgenomen ter hoogte 
van € 2.3 miljard. En Frankrijk heeft in het Covid-herstelplan ‘France 
Relance’ meer dan € 500 miljoen extra gereserveerd voor ruimtevaart. 
Dit zijn investeringen die boven op het reguliere beleid komen. China, 
Rusland en de VS investeren enorm. Nederland raakt achterop. Als wij nu 
niet investeren en meedoen is straks alle infrastructuur van anderen. We 
krijgen niet (op tijd) de juiste informatie en we bouwen niet voort op onze 
investeringen. Daarmee maken we ons niet alleen volledig afhankelijk van 

2
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andere landen en bedrijven, maar zijn we zelf ook als partner in space data 
technology onzichtbaar en misbaar. 

Wij hebben een serieus track record en genoeg ambitie en talent. 
Maar onze kennis en ervaring zal weglekken door de groeiende 
internationale markt. We lopen dan veel kansen mis, en hebben geen 
strategische, economische en technologische invloed als het gaat om 
onmisbare ruimtevaarttechnologie- en informatie over onze landbouw & 
voedselproductie, defensie, communicatie & navigatie, mobiliteit, klimaat. 
Zonder te investeren in ruimtevaarttechnologie, zoals satellieten en 
sensoren kunnen we ons niet onderscheiden of specialiseren in niches 
waar we goed in zijn voor essentiële kennis, signalen of data en faciliteiten 
om succesvolle toepassingen te kunnen ontwikkelen. Door nu te investeren 
in de capaciteit om ruimte infrastructuur te bouwen, onderhouden en de 
data die zij voortbrengt te verwerken en interpreteren, creëren we niet 
alleen een technologisch hoogwaardige sector, maar garanderen we ook 
de Nederlandse positie in het internationale data speelveld:
om met data te kunnen handelen en om samen te werken als het gaat om 
data die essentieel is voor onze veiligheid. Wij moeten ruimtedata hebben 
anders opereren we blind. 

Zorg dat Nederland de boot niet mist en investeer nu in een sterke 
ruimtevaartsector. Zet het in de etalage zodat het gezien wordt en zodat 
Nederland de komende jaren als aantrekkelijke space technology hub. 
gezien gaat worden. Nu kan het nog, straks zijn we te laat. 

ESA / NASA: Nederland vanuit de ruimte
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Wat is er 
aan de hand?3
Het toenemende belang van space data technology
De ruimte maakt onderdeel uit van alles wat we doen; een dag zonder 
data uit de ruimte is ondenkbaar en onmogelijk. Zonder space data 
is het moeilijk communiceren. Kunnen we niet navigeren. Als we data 
niet kunnen synchroniseren ontstaan er problemen met vele bank- en 
communicatiesystemen. En zonder satellieten kunnen we het weer en 
klimaat niet monitoren. Dit zijn zo maar wat voorbeelden uit ons dagelijkse 
leven.

Ruimtevaart draagt bij aan de oplossing van tal van maatschappelijke, 
wetenschappelijke en economische uitdagingen die hoog op de agenda 
staan. Space als ‘enabling technology’ heeft een enorme toegevoegde 
waarde. De verwevenheid met duurzaamheid, veiligheid, connectiviteit en 
navigatie is zeer groot. 

Ruimtevaart is een noodzakelijke 
investering en gelukkig ook een veilige 
en rendabele investering. Voor elke euro 
die we investeren in ruimtevaart komen 
er op dit moment al bijna 4 terug in de 
Nederlandse economie. 

ESA - ESA/ATG Medialab: Aeolus data measuring wind velocity
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Er staat veel op het spel 
 
Geopolitiek
Geopolitieke ontwikkelingen en het belang van meer strategische 
autonomie hebben gezorgd voor een run op investeringen in het gebruik 
van space. China, VS, Rusland en India staan klaar voor het uitvoeren 
van hun ambitieuze plannen terwijl ook de EU en Europese partners 
hun investeringen opvoeren. Europa heeft uitgesproken te streven naar 
strategische autonomie waarvoor een gegarandeerde toegang tot de 
ruimte noodzakelijk is. Space wordt steeds meer vitale infrastructuur: 
dat blijkt ook uit het feit dat de NAVO de ruimte tot een nieuw militair 
domein heeft bestempeld. Het gevolg is dat er steeds meer spin-off en 
kruisbestuiving plaats vindt tussen het civiele en militaire space domein. 
Zo heeft de Europese Commissie in februari 2021 een ‘Action plan on 
Synergies between civil, defence and space industries gelanceerd’ om nog 
meer synergie te behalen uit de kruisbestuiving tussen de domeinen civiel, 
defensie en space. 

Economisch
Ruimtevaart is een noodzakelijke investering en gelukkig ook een veilige 
en rendabele investering. Voor elke euro die we investeren in ruimtevaart 
komen er op dit moment al bijna 4 terug in de Nederlandse economie. 
Op economisch gebied valt er dus veel te verliezen wanneer space 
talent uit Nederland zou verdwijnen, want new-space ontwikkelingen 
zijn booming – overal ter wereld. Digitalisering, miniaturisatie van 
hoogwaardige instrumenten, nieuwe constellatie ontwikkelingen, 
cross sectorale samenwerking en campus vorming zijn zo maar wat 
voorbeelden. Nederland heeft een stevige wetenschappelijke basis en het 
space ecosysteem is volop in ontwikkeling. Maar juist omdat in Europa de 
commerciële ruimtevaarttraditie bijna volledig ontbreekt, is het van belang 
dat in het komende decennium het ecosysteem financiële incentives krijgt 
om deze verandering aan te gaan en zich optimaal op deze ontwikkelingen 
te kunnen richten.

Banen en kennis
De internationaal groeiende markt voor ruimtevaart maakt dat talent op 
alle niveaus – zowel praktisch als academisch – een schaars goed is. De 
concurrentie om gekwalificeerd personeel in de technologische sector is 
enorm en een serieus knelpunt voor de toekomst.
 
Uit de recente evaluatie van het ruimteonderzoek door Dialogic (2021) 
blijkt dat het ruimteonderzoek is toegenomen. Dit geldt zowel voor de 
onderzoeksthema’s als het aantal ruimteonderzoekers. Nederlands 
ruimteonderzoek heeft gezien de hoeveelheid publicaties internationaal 
gezien een grote wetenschappelijke impact. Een positie die wij niet willen 
verliezen. 
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Een markt in ontwikkeling

De space sector, traditioneel meer overheids- en wetenschappelijk 
gedreven, wordt steeds meer applicatie- en marktvraag gedreven. De 
overheid is naast mede-investeerder in vitale infrastructuur en technologie 
ook zelf steeds meer launching customer en gebruiker van nieuwe 
ruimtevaart infrastructuur, innovaties en data.

Steeds meer nieuwe spelers dienen zich aan op het speelveld. Van SpaceX 
en Blue Origin tot nieuwe veelbelovende start ups. Het is goed dat de 
commercialisering toeneemt, mits er ook aandacht is voor veiligheid, 
het voller raken van de ruimte en het belang van hergebruik. Er worden 
meer betaalbare en kleinere satellieten ontwikkeld. En de kosten en de 
ontwikkeltijd nemen af. Tegelijk zal de sector geholpen moeten worden 
om over een hobbel heen te komen. Deze hobbel moet genomen worden 
om Nederland succesvol te laten zijn in een commercieel speelveld. Tot 
nog maar kort geleden was de sector wetenschappelijk en institutioneel 
gedreven, nu moeten er versneld veranderingen komen om de 
(wetenschappelijke) kennis en kunde commercieel beschikbaar te maken. 
In een korte periode zal space data technology gaan versnellen, verbreden 
en verspreiden.

Binnen 10 tot 20 jaar zal space meer dan ooit een onmisbare schakel 
voor het dagelijks leven en de dagelijkse aansturing van ons land worden. 
Tegelijkertijd ontstaat er door de concurrentie veel druk op de Europese 
lanceerdersmarkt en blijft de behoefte aan institutionele participatie voor 
de ruimtevaart infrastructuur essentieel. In toenemende mate zien we dat 
landen nationaal beleid ontwikkelen, aanvullend op het ESA beleid. 

WERKGELEGENHEID

10.500 FTE
SPACE SECTOR

 € 1.9 MRD
PRODUCTIEWAARDE

 € 1 MRD2 
TOEGEVOEGDE WAARDE

De ruimtevaartsector is sinds 2014 bovengemiddeld gegroeid. De werkgelegenheid is met 20% toegenomen. 
De sector is goed voor 10.500 FTE, € 1,9 mrd productiewaarde en € 1 mrd toegevoegde waarde. Bron: Dialogic 
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Steeds meer nieuwe spelers dienen 
zich aan op het speelveld. Van 
SpaceX en Blue Origin tot nieuwe 
veelbelovende start ups. Het is goed dat 
de commercialisering toeneemt, mits 
er ook aandacht is voor veiligheid, het 
voller raken van de ruimte en het belang 
van hergebruik. 
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ESA: Vega liftoff vanuit Europa’s Spaceport in Kourou, 
French Guiana op 16 augustus 2021

Er gaat geen Europese 
raket omhoog 
zonder Nederlandse 
technologie.
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Ook de EU is zich meer en meer aan het positioneren in het space 
domein. Geopolitieke ontwikkelingen leiden tot meer centrale sturing en 
investeringen om ons heen. Wereldwijd nemen de investeringen in space 
de laatste jaren sterk toe. 

Met een BNP-aandeel van 4,64% (in 2019) draagt 
Nederland 2,2% bij aan het ESA-budget. 

In 2019 was de Nederlandse bijdrage € 283,5 mln (excl. 
flankerend beleid, voor een periode van 3 jaar).

De gemiddelde Nederlandse investering is € 90 mln per 
jaar.

{

Wereldwijd bedragen de publieke 
investeringen in space € 75 mrd.  

Waarvan € 57 mrd 
door de VS. 

In ESA verband is in 2019 € 14,4 mrd geïnvesteerd in 
space (excl. de EU-programma’s).

Nederland investeert gemiddeld 
genomen de helft van wat andere 
landen bijdragen. 
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Ruimtevaarttechnologie is te belangrijk voor Nederland

Space data technology is onmisbaar. Alles draait om data. De wereld 
valt stil zonder data. En die data kunnen we in toenemende mate alleen 
maar veilig verkrijgen en verwerken via space. Het strategische belang 
is te groot om afhankelijk te zijn van anderen. Willen wij kunnen blijven 
meespelen in Europa en de NAVO, dan is een stap terugzetten iets 
wat we ons niet kunnen veroorloven. We moeten juist een flinke stap 
vooruitzetten, want data is een grondstof waar we niet meer zonder 
kunnen. We dreigen nu de boot te missen terwijl investeren in space data 
technology loont: als wij data hebben die anderen nodig hebben, heb 
je wat te ruilen en te verkopen, zowel aan overheden als bedrijven. De 
informatie- en communicatiesector is enorm (ook in Nederland) en die is 
afhankelijk van onze input. Wanneer deze data uit het buitenland moet 
komen, levert dat een permanente kwetsbaarheid op die in een flink aantal 
domeinen zichtbaar wordt. 

Er is al veel waar we op voort kunnen bouwen. De Nederlandse 
ruimtevaartspelers zijn goed in innovatie en het ontwikkelen van 
space technology. In wetenschappelijk opzicht kan de kwaliteit van 
het Nederlandse ruimteonderzoek zich meten met de wereldtop, met 
vooraanstaande universiteiten en onderzoeks- en kennisinstellingen.

In de praktijk is gebleken dat de technologische ontwikkelingen 
voor maatschappelijk zeer relevante spin-off en nieuwe bedrijvigheid 
hebben gezorgd. De sterke positie in aardobservatie had zonder de 
wetenschappelijke ‘push’ nooit gerealiseerd kunnen worden. Ook zijn 
er doorbraken bereikt op het gebied van voedselveiligheid en medische 
diagnostiek. Daarnaast is ruimteonderzoek een goede manier om het 
publiek te betrekken en de jeugd enthousiast te maken voor een carrière in 
de techniek.

We hebben een naam als het gaat om instrumenten en sensoren 
voor aardobservatie (Tropomi), miniatuur-satellieten en -instrumenten 
(HyperScout), zonnepanelen voor satellieten of lanceerstructuren. Het 
ontwikkelen en lanceren van de BRIK-II satelliet heeft Nederland ook 
militair op de kaart gezet bij andere landen. 

4 Onze visie:  
Leiden in plaats van 
definitief	achterop	raken
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Nederlandse ruimtevaarttechnologie 
(instrument	OMI)	heeft	het	ozongat	
aangetoond en vervolgens bevestigd 
dat maatregelen werkten.
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In Nederland staat bovendien ESTEC in Noordwijk, het grootste 
technologische	hart	van	ESA	met	ruim	2600	high	tech	professionals.	

De bijzondere aanwezigheid van ESTEC in Nederland moet worden 
gekoesterd en vraagt om een bovengemiddelde inzet om maximaal 
gebruik te maken van de kansen die de aanwezigheid van dit instituut 
brengt. ESTEC is het vierde R&D centrum van Nederland en het 
grootste R&D centrum op het gebied van ruimtevaart in Europa. Met 
jaarlijks 100.000 internationale zakelijke bezoekers is het een potentiële 
broedplaats voor nieuwe bedrijvigheid en innovaties. Daarnaast staat in 
Noordwijk het Galileo Reference Centre die alle GNSS (Global Navigation 
Satellite System) data clustert, monitort en onderzoekt. De aanwezigheid 
van ESA-ESTEC biedt ook kansen voor de ontwikkeling van een NL Space 
Campus om Nederland op de kaart te zetten. 

Uit onderzoek van Dialogic (Brede verkenning toegevoegde waarde 
ruimtevaart voor Nederland, oktober 2020) blijkt dat de ruimtevaartsector 
sinds 2014 bovengemiddeld is gegroeid. De werkgelegenheid is met 
20% toegenomen. De sector is goed voor 10.500 FTE, € 1,9 miljard 
productiewaarde en € 1 miljard toegevoegde waarde. Voortzetten van deze 
trend betekent een verdere verruiming van de toegevoegde waarde, meer 
banen en groei van het Nederlandse verdienvermogen. 
Alle ingrediënten zijn in huis om nu relevant te blijven en te voorkomen dat 
we op een onoverbrugbare achterstand raken. 

ESA: Aerial foto van ESA-ESTEC

Ruimtevaart is geen doel maar 
een middel om ons te wapenen 
tegen de grote uitdagingen die 
op	ons	afkomen	en	waarvoor	het	
komende decennium cruciaal 
gaat worden. 
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ESA: Aerial foto van ESA-ESTEC

Space technology is een sleuteltechnologie voor een aantal 
kerndomeinen

Space technology is een sleuteltechnologie en de groei van 
de downstream sector opent deuren naar innovaties in het 
toepassingsdomein en kruisbestuiving naar andere sectoren. Een aantal 
domeinen is nu al afhankelijk van space data technology en dat zal de 
aankomende jaren alleen maar meer worden. 

Ruimtevaart is geen doel maar een middel om ons te wapenen tegen 
de grote uitdagingen die op ons afkomen en waarvoor het komende 
decennium cruciaal gaat worden. We noemen hieronder een aantal 
domeinen waar zwaar wordt geleund op space data technology: klimaat, 
landbouw, communicatie, data-uitwisseling, dataveiligheid, navigatie en 
defensie. 

ESA: Rosetta zonnepaneel in het Test Centre

Zonnepanelen 

•	 Op 17 maart 1958 werd de Amerikaanse Vanguard 
satelliet gelanceerd die als eerste kunstmaan 
uitgerust werd met zonnepanelen. Sindsdien zijn 
zonnepanelen wellicht één van de belangrijkste 
onderdelen geworden uit de ruimtevaart die op 
civiel en commercieel gebied worden gebruikt. 

•	 Nederland	is	hofleverancier	van	zonnepanelen	

voor Europese ruimtemissie.

•	 De zonnepanelen voor de eerste bemande 

maanmissie sinds 1972 worden momenteel in 
Leiden gebouwd.
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Klimaat: Naar een zero emissie maatschappij in 2050 

Onze atmosfeer is als een open riool. Er wordt van alles door iedereen 
in geloosd met grote gevolgen voor het klimaat, de gezondheid 
en biodiversiteit. Dat dit de grootste uitdagingen van onze tijd zijn, 
onderstrepen de uiteenlopende plannen en activiteiten die wereldwijd 
worden geïnitieerd om de ambitieuze duurzame klimaatdoelstellingen 
(Sustainable Development Goals) te behalen. Met als hoofddoel een 
nett-zero emissie maatschappij in 2050. De maatregelen die mondiaal, in 
Europees en nationaal verband zijn gedefinieerd, zijn een goed startpunt. 

De vraag is echter hoe beleidsmakers en overheden kunnen sturen op 
beleid, naleving en resultaat. Hoe verzekeren wij onszelf in de komende 
decennia dat we op koers zijn en blijven? In de afgelopen 30 jaar hebben 
wij een unieke kennis- en technologiepositie opgebouwd op het gebied 
van waarnemingen van de atmosfeer. Wetenschappelijk behoren we tot de 
wereldtop in atmosfeerchemie, en de Nederlandse satellietinstrumenten 
en de daarbij benodigde klimaatmodellen zijn toonaangevend. Het ligt 
voor Nederland binnen handbereik om een koppositie in te nemen op 

Unsplash- Artiom Vallat: overstroming
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Unsplash- Artiom Vallat: overstroming

de opkomende wereldmarkt voor emissiedata op bronniveau. Onze 
positie kunnen we verder door-ontwikkelen naar een nieuw emissie 
monitoringsysteem, waarmee we nog meer stoffen en fijnmaziger 
(zoomfunctie) kunnen meten en zo een bijdrage leveren aan het bereiken 
van de klimaatdoelen (waaronder 45% minder methaanemissies in 
2045). Bijkomstig effect is dat het verdienvermogen voor de Nederlandse 
economie met meer dan € 1 miljard kan toenemen. 

Naast het stimuleren van de zero emissie maatschappij wordt met 
space data technology ook ingezet op het tegengaan van de impact 
van klimaatverandering. Zo is dijkbewaking bij extreem weer en 
overstromingen mogelijk. Met behulp van satellieten merken Nederlandse 
bedrijven vervorming van dijken en bodem op met een nauwkeurigheid van 
millimeters. Ook wordt de waterkwaliteit gemonitord zoals bijvoorbeeld het 
ontstaan van algen op de Waddenzee en de verspreiding ervan. 

ESA:wereldkaart met luchtkwaliteitsmeting

Nederlandse 
ruimtevaarttechnologie 
geeft	iedere	dag	een	beeld	
van de luchtkwaliteit op 
iedere plek op aarde.
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Landbouw en voedselzekerheid: meer rendement, minder dreigingen 

Het door-ontwikkelen van de landbouw van de toekomst staat nationaal 
en internationaal hoog op de agenda. Nederlandse bedrijven passen 
door middel van smart farming slimme methoden toe die op basis van 
satellietdata, in kaart brengen wat landbouwgronden nodig hebben voor 
een optimale oogst. Een methode die niet alleen nationaal wordt toegepast 
maar ook internationaal wordt geëxporteerd. Er kan tijdig worden 
gehandeld bij een plaag of bij stikstof problemen. Door data van satellieten 
met hoogwaardige instrumenten te combineren met weermodellen kan 
bewatering worden aangepast en gestuurd worden op meer opbrengst. 
Door het inzetten van satellietdata voor precisielandbouw kunnen 
opbrengsten worden voorspeld en wordt dreigende voedselschaarste tijdig 
gedetecteerd. Zo wordt het mogelijk om de output per hectare te verhogen 
en voedselzekerheid wereldwijd te stimuleren. 

Een mooi voorbeeld is het initiatief van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken om 5 miljoen kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden met 
Nederlandse ruimtevaartinnovaties te ondersteunen bij voedselzekerheid 
en armoedebestrijding.

Lasercommunicatie voor snelle en stabiele data-uitwisseling

Sinds de coronacrisis is de wereldwijde honger naar data explosief 
gegroeid. In de huidige geglobaliseerde economie na de impact die 
corona heeft gehad, is digitaal en op afstand werken een gegeven 
vandaag de dag. We moeten altijd en overal online kunnen zijn en met 

Unsplash- Rob Mulder-traktor
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collega’s kunnen videobellen. Miljoenen apparaten zijn gekoppeld aan 
het internet en de volgende generaties mobiele netwerken zijn sneller en 
beter dan de glasvezel- en kabelverbindingen van vandaag. Vorig jaar 
nam het datavolume in Nederland met maar liefst 35 procent toe. De 
huidige digitale infrastructuur is in toenemende mate steeds kwetsbaarder. 
Die kwetsbaarheid zal exponentieel groeien de komende jaren. Nieuwe 
technologieën, zoals quantum, zullen steeds grotere hoeveelheden data 
verwerken, met steeds hogere snelheid. Die snelheid en stabiliteit moeten 
we kunnen blijven garanderen. Lasercommunicatie, ook wel optische 
(satelliet)communicatie genoemd is een oplossing voor dit probleem. Data 
wordt via onzichtbare laserstralen verstuurd tussen satellieten, vliegtuigen 
en grondstations op aarde. Hiermee is een gigantische vergroting van de 
beschikbare bandbreedte waarmee data worden uitgewisseld mogelijk. 

Dataveiligheid:	van	makkelijke	prooi	naar	stevig	fort

Het wordt steeds makkelijker om informatie te onderscheppen of te 
verstoren. Dit heeft gevaarlijke gevolgen voor banktransacties, toegang 
tot energie, maar ook staats- en bedrijfsgeheimen zijn niet altijd meer 
veilig en defensiecommunicatie kan zomaar op straat komen te liggen. 
Digitale spionage bij universiteiten en bedrijven, of terreur gericht op 
onze communicatieplatformen; het is aan de orde van de dag. Om 
nog maar niet te spreken van de druk op onze privacy. Ook hier biedt 
lasercommunicatie oplossing omdat de onzichtbare laserstralen niet 
verstoord of onderschept kunnen worden.

Unsplash- Markus Spiske: data
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Next generation positie, navigatie en timing (PNT)

Positie-, navigatie en timingsystemen (PNT) zijn niet meer uit ons 
dagelijks leven weg te denken. PNT is een kritisch nutsproduct gezien de 
afhankelijkheid van PNT in zowel het civiele domein als in het defensie- 
en veiligheidsdomein. Met het ESA Galileo programma wordt ingezet op 
Europese onafhankelijkheid, vooral ook gedreven door het extra beveiligde 
Public Regulated Service (PRS) signaal. Galileo biedt met het PRS signaal 
extra robuustheid voor overheidsdiensten. Dat kunnen de nooddiensten 
zijn, de Kustwacht, Defensie, het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) of de 
rechtshandhaving (visserij, enkelbanden, inspecties etc.). Een nationale 
Galileo PRS ontvanger met technologie voor detectie en mitigatie van 
aanvallen voorkomt afhankelijkheid van het buitenland, en laat Nederland 
voorop lopen op het gebied van (cyber-) robuustheid. Bovendien kan 
het publiek beschikbare, open Galileo signaal gebruikt worden gebruikt 
voor smart mobility, maar ook voor vitale diensten zoals betalingen 
en elektriciteitsnetten. Door het gebruik van PNT data kunnen veilige 
vervoeroplossingen ontwikkeld worden: van autonoom rijden, vliegen, 
varen tot en met onbemande drones. Met de samenwerkende overheid, 
universiteiten, onderzoeksinstellingen (NLR, TNO, ASTRON) en bedrijven 
beschikt Nederland over een uniek en excellent ecosysteem op het gebied 
van PNT.

Pexels: Harbour

Navigatiehulp levert Nederland jaarlijks miljoenen op in de vorm van 
beperken van filevorming.
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Pexels: Harbour

Veiligheid	en	Defensie:	een	veilige	space	boven	ons	hoofd

Het belang van nationale veiligheid en het voorkomen van 
maatschappelijke ontwrichting door aanvallen op de digitale ruimte 
is groot. Cyberaanvallen zijn steeds groter wordende risico’s die tot 
maatschappelijke ontwrichting leiden. Space is een plek waar intelligence 
verzameld wordt, maar ook in gevaar gebracht kan worden. De space 
infrastructuur moet dan ook voldoende worden beveiligd door ons zelf 
en in samenwerking met de EU. De hiervoor genoemde Galileo wordt 
ook door publieke hulpdiensten ingezet zodat bij crisissituaties, zoals 
aanslagen, de continuïteit van dienstverlening wordt gegarandeerd. Door 
als Nederland voldoende aanwezig te zijn voorkomen wij dat wij afhankelijk 
worden van de intelligence van anderen. De Defensievisie 2035 (oktober 
2020) van het kabinet geeft aan dat Nederland nog geen antwoord heeft 
op de militarisering van de ruimte. Uit de visie blijkt dat we civiel en 
militair steeds afhankelijker zijn geworden van satellietsystemen (o.a. voor 
cruciale communicatie en navigatie) en dat het gebruik van de ruimte een 
noodzakelijke schakel is in informatie gestuurd optreden voor Defensie in 
2035.

Unsplash- Aaron Burden: drone
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Space als ‘enabling 
technology’ heeft een 
enorme toegevoegde 

waarde en raakvlakken met 
duurzaamheid, landbouw, 
veiligheid, communicatie, 

defensie 
en navigatie.
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Wat is er nodig?5
Een actieplan voor de toekomst  
De ruimtevaartsector is een groeiende ruimtevaartsector die bijdraagt aan het Nederlandse 
verdienvermogen. Wij hebben een unieke positie die we niet moeten verliezen. Met dit actieplan wordt 
bijgedragen aan een toekomstbestendige sector.

Nationaal 
Programma 
Ruimtevaart 
realiseren

De dalende 
investeringstrend 
keren

Juiste 
randvoorwaarden

Er komt in 2021 al een Nationaal Programma Ruimtevaart: 
Een lange termijn visie en strategie die verder gaat dan 
de driejaarlijkse ESA-cyclus en die de initiatieven van 
de verschillende ministeries in een strategische agenda 
bijeenbrengt, met daarin aandacht voor Nationaal, EU en 
ESA-instrumentarium. Dit document is daar een aanzet 
voor!

De dalende investeringstrend wordt gekeerd: Ondanks 
dat de landen om ons heen jaar na jaar meer investeren 
blijft in Nederland een investeringsimpuls al jaren uit. Het 
budget is beperkt en leidt daarmee tot hoge concurrentie. 
Hierdoor is er een ongelijk speelveld ten opzichte van 
spelers uit de rest van Europa en komen we in een 
achterstandspositie. De investeringen in kennis en 
innovatie in Nederland blijven ver achter ten opzichte van 
de landen om ons heen. 

Concreet moet de Nederlandse inschrijving voor ESA als 
het gaat om de optionele programma’s naar een niveau 
dat recht doet aan onze positie (op BNP niveau) en 
ambitie.

Wij hebben een overheid nodig die leiderschap toont 
en de juiste randvoorwaarden creëert:

Rol oppakken 
als launching 
customer

Programma ter 
stimulatie van 
o.a. MKB

De overheid moet een sterke rol als launching 
customer oppakken en de kennis over en het 
innovatiegericht inkopen moet worden gestimuleerd. 

Er is een nationale en internationale goudmijn door 
de services die worden geleverd vanuit space data 
technology die we dreigen mis te lopen. Hetzelfde geldt 
voor een stabiel aantal hoogwaardige banen: the window 
of opportunity hiervoor staat nu nog open. 

Om van een overheidsgedreven sector naar een 
commercieel succesvol ecosysteem te komen, 
moeten in het de komende decennium programma’s 
beschikbaar komen die tot doel hebben om, met name, 
mkb bedrijven te stimuleren het laatste stuk van de 
technologieontwikkeling op te pakken zodat die gebruikt 
kan worden voor commerciële toepassingen.
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NSO als optimale 
ambassadeur

Een bruisende 
NL Space 
Campus

NSO is de ambassadeur en kent als geen ander de 
Nederlandse ruimtevaart sector: een organisatie die 
maximaal is uitgerust om de sector optimaal te stimuleren.

Een bruisende NL Space Campus waarmee we de 
aanwezigheid van het technologiehart van ESA-ESTEC 
optimaal benutten. We roepen het Rijk op om samen 
met de Regio (provincie Zuid-Holland en gemeente 
Noordwijk) op te trekken in de verdere ontwikkeling 
van NL Space Campus. ESTEC is immers de 
belangrijkste kennisdrager op de NL Space Campus en 
daarmee is een actievere rol van de rijksoverheid logisch 
en noodzakelijk.

Eerlijke en 
stimulerende wet- 
en regelgeving

Eerlijke en stimulerende wet- en regelgeving: met als doel 
om de mogelijkheden die space data technology ons als 
onafhankelijke	bron	en	meet-methodiek	bieden maximaal 
te kunnen toepassen.

Wij spelen mee op 
Europees niveau

Wij spelen mee op Europees niveau: Een stap terug doen 
is geen optie, we moeten juist een stap bij zetten om de 
mondiaal ingezette beweging bij te kunnen houden. Dit 
begint bij het besef dat wij onze fair share hebben bij te 
dragen als het gaat om toegang tot de ruimte. We dragen bij 
aan	het	realiseren	van	een	space	infrastructuur	en	doen	
mee	met	de	EU	space	flagship	programma’s.

Koesteren 
wetenschappelijke 
positie

Koesteren wetenschappelijke positie: Onze universiteiten en 
kennisinstellingen behoren tot de wereldtop en hebben een 
grote maatschappelijke impact. Wij moeten voorkomen dat 
onze hoogwaardige kennis -en technologie positie weglekt 
naar het buitenland.

Er moeten meer middelen voor onderzoek en innovatie 
ter beschikking komen doordat (1) meer ministeries 
nadrukkelijk mee gaan investeren in space vanwege het 
toenemende belang voor hun beleidsterrein (2) NWO 
meer middelen krijgt voor ketenbreed onderzoek op dit 
gebied.
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Investeren in 
snelle en stabiele 
communicatie

Snelle en stabiele communicatie. Wereldwijd worden 
grote investeringen gedaan in de ontwikkeling van 
lasercommunicatie (optische satellietcommunicatie), 
Nederland kán niet achterblijven. De prognose is dat binnen 
10 tot 15 jaar maar liefst € 10 miljard euro omzet gegenereerd 
kan worden met lasercommunicatie. De BV Nederland kan 
meer dan een derde van deze wereldmarkt bedienen en 
honderden tot duizenden hoogwaardige banen creëren. Ons 
hightech ecosysteem is goed uitgerust voor deze race; we 
beschikken over kennis en een voorsprong op het gebied 
van deze hele precieze optische systemen. Nederland 
kan internationaal leidend zijn, voorwaarde is dat we dan 
voldoende moeten investeren en de concurrentie vanuit 
andere delen van de wereld voorblijven. 
 
Lasercommunicatie is de oplossing naar meer en stabiele 
communicatie. Als de Nederlandse overheid mee-
investeert is de technologische industrie bereid meer 
dan € 50 miljoen euro te investeren in lasercommunicatie 
en de ontwikkeling van grondstations en vliegtuiglaser-
terminals om het optische dataverkeer mogelijk te 
maken.

Meer	focus	op	aardobservatie,	
communicatie en veiligheid

Onze inzet op de domeinen aardobservatie, 
communicatie en veiligheid wordt geïntensiveerd. Wij 
kiezen	bewust	voor	deze	prioritaire	thema’s	omdat	
hiermee op de lange termijn banen en verdienvermogen 
uit voortkomen: 

Aardobservatie: van technologie & kennis -> meten -> weten 
-> delen (verhandelen) -> verbeteren 
Ruimtevaartinfrastructuur- en toepassingen bieden grote 
kansen om de aarde te observeren en te monitoren, van 
de voedselvoorziening tot bossen, water en luchtkwaliteit. 
Nederland loopt nu voorop als het gaat om aardobservatie. 
De technologie en kennis is aanwezig en kan worden 
doorontwikkeld om steeds fijnmaziger te monitoren. Of 
het nu gaat om bosbranden, warmtelekken uit gebouwen, 
of methaanuitstoot uit olie- en gaswinning. De volgende 
fase is om de brug te slaan tussen het ontwikkelen van 
de instrumenten en het monitoren naar het daadwerkelijk 
oplossen van de problemen bij de bron. De sector is in 
staat om deze transitie van monitoring naar bestrijding bij 
de bron al in 2035 te bereiken. Een volgende stap is om als 
handelsland deze kennis en ervaring ook internationaal in te 
zetten. 

De sector wil het komende decennium in samenwerking 
met en stimulering door de overheid betere instrumenten 
en satellieten voor aardobservatie ontwikkelen, een 
eigen constellatie lanceren, data verwerken en bij de 
bron toepassen en daarmee de kwaliteit van het leven in 
Nederland en in de hele wereld verbeteren.

Aardobservatie: 
van technologie 
en kennis naar 
oplossingen bij 
de bron
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Bewaken van 
fysieke	veiligheid	
met ruimtevaart 
technologie

Defensie en veiligheid: Onze fysieke veiligheid moet beter 
door ruimtevaarttechnologie worden bewaakt. Door middel 
van aardobservatiesatellieten en bijbehorende veilige 
communicatie-infrastructuur kan Defensie veel informatie en 
intelligence vergaren over onze veiligheid, mogelijke milieu- 
en klimaatrampen, migratiestromen, dreigingen en oorlogen. 
Ook een betrouwbare toegang tot positie, navigatie en 
tijdsinformatie uit de ruimte is van breed maatschappelijk 
veiligheidsbelang. 

Zodoende kunnen we vitale infrastructuur (havens, bruggen) 
beschermen en daarmee onze nationale veiligheid bewaken, 
en kunnen onze Defensie en Veiligheidsmensen optimaal en 
veilig hun werk uitvoeren. Door onbelemmerde en beveiligde 
toegang tot data te hebben beschermen we niet alleen 
onszelf maar kunnen we ook bijdragen aan internationale 
samenwerking en daarmee toegang krijgen tot space data 
en diensten van partners.

De	in	voorbereiding	zijnde	Defensie	Ruimte	Agenda,	
inclusief	ambitieuze	agenda	en	bijbehorende	
investeringen moet zo snel mogelijk worden 
gepubliceerd.

Nederland moet haar verworven en zichtbare 
internationale positie met NAVO en EU landen verder 
versterken	en	samenwerking	faciliteren	binnen	NAVO	en	
de	EU(-fondsen	zoals	EDF).	
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