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       Nederland is geïnteresseerd 

in radioastronomie 

• Jan Hendrik Oort (Leiden 1944) 
• Geïnspireerd door Jansky and Reber, 

vraagt voor een 10-20 m schotelantenne 
 

• Henk van de Hulst (Leiden 1944) 
• Voorspelde de 21 cm hydrogen line  

 
       Nederlandse ontdekking! 
 

• Gestart met een Würzburg Riese  
op Kootwijker zand. 
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       Nederland is geïnteresseerd! 

Würzburg Riese 

Op 

Kootwijkerzand, 

omgebouwd  

voor 

21cm ontvangst 
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• Resultaat met de  
7,5 meter schotel 
In Kootwijk 

 

• 1e kaart  
van de melkweg 
(rechter helft) 

       Nederland is geïnteresseerd! 
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Het tweede resultaat ! 

1955 

 

25 meter 

 

120 tons 
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Snel met driepoot 

en na 1970 met 4 poten 

• Dat levert meer ruimte op voor versterkers dan in de 

vlaggenmastantenne. 

• Er kunnen nu ook gekoelde versterkers in de focusbox. 
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Computers voor offline datareductie 

kwamen pas na 1960 
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Computers voor instellen en volgen 

kwamen pas na 1970 
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Laatste atlas van de Melkweg op 21 cm 

gemaakt in Dwingeloo in 1997 

Ontdekking van  

twee kleine melkwegstelsels 

Dwingeloo I en II 
(10 miljoen lichtjaar weg) 
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ASTRON has more projects : 

 

1998: STOP  for Dwingeloo radiotelescoop. 

LOFAR 

SKA 
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Toekomst Dwingeloo: 

donkere wolken? 
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Rust Roest 
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Rust Roest 
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Rust Roest 
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2005, eerste discussie over 

toekomst Dwingeloo 

Radiotelescoop 

Eugene De Geus (ASTRON) 

Robert Langenhuijsen (PA0RYL) 

Dick Harms (Veron) 
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CAMRAS Doelstellingen CAMRAS 
Het vergroten van de interesse bij de  

jeugd voor techniek en wetenschap  door  

onderwijsgroepen de mogelijkheid te  

bieden de Dwingeloo telescoop te  

gebruiken 
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onderwijsgroepen de mogelijkheid te  

bieden de Dwingeloo telescoop te  

gebruiken 

Het beschikbaar stellen van de  

Dwingeloo radiotelescoop aan de  

gemeenschap van (amateur)  

astronomen en radio zend amateurs 
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Dwingeloo radiotelescoop aan de  

gemeenschap van (amateur)  

astronomen en radio zend amateurs 

CAMRAS doelstelling 

Het conserveren van  

de Dwingeloo radio telescoop als  

industrieel monument 

Het conserveren van  
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jeugd voor techniek en wetenschap  door  
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bieden de Dwingeloo telescoop te  
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industrieel monument 

 conserveren door gebruik 



   Her-opening na restauratie 

 5 april 2014 
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Opening door Joe Taylor 



                              

In volle                            

glorie 
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En wat 

Doen 

We nu? 
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Rondleidingen en demo’s 
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Rondleidingen en demo’s 
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Doppler oefening tijdens girls-day 
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Praktijk weekend 

(KNVWS – JWG weekend) 
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HPBW? 

Praktijk weekend 

(KNVWS – JWG weekend) 
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Melkweg meting 

(retro radioastronomy)   
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Melkweg meting resultaat 1 
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Pulsar … the longlasting 
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Puls radar maanafbeelding 
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Signaal processing 

1st picture (signal strength M31)  
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   Radio amateur toepassingen 

Satellite operations  

Gebruik van amateur aspect van satellieten 

 - Communicatie 

 - Camera picture download 

 - Telemetrie data ontvangen 

 

Soms is er grote gevoeligheid nodig… 

                 Die hebben we :-) 

 



Satelliet gebruik 
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Satelliet gebruik 
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Deze afbeelding toont de achterkant van de Maan, evenals onze eigen 

planeet Aarde. De opname werd gemaakt met een camera gekoppeld aan 

een amateur radiozenderontvanger aan boord van de Chinese DSLWP-B / 

Longjiang-2 satelliet (roepnaam BJ1SN) die momenteel rond de Maan 

cirkelt en werd naar de aarde verstuurd waar deze werd met de Dwingeloo 

Telescoop werd ontvangen. 

http://lilacsat.hit.edu.cn/wp/?page_id=844
http://lilacsat.hit.edu.cn/wp/?page_id=844
http://lilacsat.hit.edu.cn/wp/?page_id=844
http://lilacsat.hit.edu.cn/wp/?page_id=844
http://lilacsat.hit.edu.cn/wp/?page_id=844
http://lilacsat.hit.edu.cn/wp/?page_id=844


Redden van satelieten 
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QB50 satelites 

Triton-1 

NU on hold… 
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Radio amateur toepassing 

Moonbounce - EME  

Gebruik de maan als reflector voor radio signalen 

 

De reflecties zijn extreem zwak 

 

Groot vermogen zender nodig  

OF 

een grote (gevoelige) antenne. 

 

En dit laatste hebben we… 
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        Zwakke signalen ontvangen !! 

 Veel werk -> vele FIRSTs  



WSJT 

Spelen is leren 

 

 

PE1RXJ en PE1KEH 

 

     JOTA: the EME challenge  



Typisch veldstation 
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   September 

 

 

 

 

 

 

Radiotelescoop 

Dwingeloo 
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Tot slot 

Donateur worden? 

 

Vrijwilliger worden? 

 

Kom op bezoek (rondleiding aanvragen) 

 

 

Kijk op onze website 


