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Inleiding

Mijnheer de Rector Magnificus, College van Bestuur van de Technische Universiteit 
Eindhoven, beste collega’s, beste familie en vrienden, zeer gewaardeerde toe
hoorders,

Van harte welkom op mijn intreerede hier op de Technische Universiteit Eindhoven 
als hoogleraar Radio Science. In het komende uur wil ik jullie graag meenemen 
in de fascinatie van mijn vakgebied. Ik zal het vandaag gaan hebben over radio
sterrenkunde, de uitdagingen die daar liggen, de mogelijke oplossingen die we 
bedacht hebben en hoe we die gaan realiseren. In het tweede gedeelte van de 
rede neem ik het onderwijs onder de loep. 
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Door botsingen tussen atomen onderling zal een deel van de atomen in de hogere 
energetische toestand komen. Uiteindelijk zullen deze atomen altijd terugvallen 
naar de lage energetische toestand. Hierbij komt elektromagnetische straling 
vrij, om precies te zijn op 1420,4057517667 MHz, wat gelijk is aan een golflengte 
van 21 cm. En precies dit kunnen we meten met een radiotelescoop. Het 1420 
MHzsignaal gaat gewoon dwars door onze atmosfeer en hier op aarde kunnen we 
dus meten of waterstofgas ook aanwezig is op bepaalde plaatsen in het heelal.  
Jan Oort en Henk van de Hulst hebben dit uitgedacht en later ook aangetoond 
met metingen. Eerst in Kootwijk en later met de wereldberoemde Dwingeloo 
 Radiotelescoop (Figuur 1).

onderzoek

SteRRenkunde

Stelt u zich eens een mooie heldere nacht voor. Als we dan naar boven kijken, zien 
we dat de hemel gevuld is met duizenden sterren. Als u wat langer kijkt dan zijn 
het er nog veel meer. Als een band van miljoenen sterren zichtbaar aan de hemel. 
Dat is de Melkweg, het sterrenstelsel waar wij deel van uitmaken. Ook bewegen 
de sterren in de loop van de tijd. Een eerste gedachte zou kunnen zijn dat je dan 
in het midden van het heelal zou moeten zitten. De rest beweegt immers om je 
heen. Maar als er dan waarnemingen gedaan worden naar posities en bewegingen 
van sterren dan blijkt het toch anders te zitten. We zitten helemaal niet in het cen
trum van ons sterrenstelstel, laat staan in het centrum van het heelal. En daar gaat 
het vandaag over, sterrenkunde: de wetenschap die onderzoek doet naar onze 
 sterren, sterrenstelsels en het universum.

Vele sterren maken dus een sterrenstelsel. We hebben het hier over  honderden 
miljarden sterren in een sterrenstelsel. Sterrenstelsels kunnen verschillende 
 vormen aannemen, maar vaak zien ze eruit als een soort disk, een cirkelvormige 
vorm in één richting en vrij dun in de andere richting. Maar dat is niet alles. Zo zijn 
er planeten die in banen om sterren bewegen. En het zijn niet alleen de sterren en 
planeten, maar er is vooral ook heel veel gas aanwezig in en rond sterrenstelsels. 
En dat gas kunnen we ook meten en zelfs in kaart brengen. Hoe doen we dat dan? 
We kunnen het gas zelf immers niet zien. 

Het heelal zit vol met waterstof, het simpelste element dat we kennen. Waterstof 
bestaat uit een proton en een elektron dat om deze proton beweegt. Zoals waar
schijnlijk iedereen nog wel weet van de middelbare school, staat waterstof links 
bovenaan in het periodieke systeem. Op de universiteit, bij het vak kwantum
mechanica, leerde ik dat het elektron ook om zijn as draait en dat het twee toe
standen kan aannemen: de hoge en lage energetische toestand. Dit wordt ook wel 
het spinmoment genoemd. Tegenwoordig krijgen studenten Electrical Engineering 
helaas weinig tot geen kwantummechanica meer, wat ik erg jammer vind. Maar 
goed, het onderwijs komt later aan bod. 

Figuur 1. De Dwingeloo radiotelescoop.
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Het BegIn

En toen was er de oerknal. Het heelal ontstaat. Ook de tijd begint. Het is enorm 
warm, zo’n 100.000 miljoen Kelvin en in een perfect thermisch evenwicht. Maar als 
het heelal uitdijt, wordt het koeler. Na zo’n 0,11 seconden is het al afgekoeld tot 
ongeveer 30.000 miljoen Kelvin. En zo gaat het door. Na ongeveer 378.000 jaar 
is het heelal zo ver afgekoeld dat het ongeveer 4000 K is. Er volgt recombinatie 
en het heelal wordt transparant. Dat betekent dat aanwezige staling zich op dit 
moment kan voortplanten. Dat was voor die tijd nog niet mogelijk. En laat nu dit 
signaal van 4000 K, zo’n 378.000 jaar na de oerknal, waar te nemen zijn  de kos
mische achtergrondstraling (Cosmic Background Radiation – CBR) (Figuur 3).  
De ontdekking van de kosmische achtergrondstraling heeft al drie Nobelprijzen 
opgeleverd. 

In de afbeelding van de CBR zien we variaties en zelfs structuren. Hoewel ze 
 duidelijk zichtbaar zijn in de afbeelding, zijn ze in het echt heel klein, ongeveer  
1 op 100.000. De totale temperatuurrange in de afbeelding is slechts ± 200  
µKelvin.

Met een radiotelescoop kun je dus waterstofgas ‘bekijken’. Dit is ook de beste 
 benaming voor de metingen van een radiotelescoop, het ‘bekijken’ van het heelal. 
En niet luisteren. In figuur 2 is een afbeelding te zien van een sterrenstelsel van 
zowel het optische beeld, als ook het radiobeeld op dezelfde schaal. Duidelijk is 
te zien dat het waterstofgas een veel groter gebied bestrijkt dan het zichtbare ge
bied. Om de fysica van sterrenstelsels te begrijpen, is het dan ook van belang dat 
we metingen doen in zowel het optische als het radiofrequentiegebied. 

Maar er is meer. Als we heel nauwkeurig meten, kunnen we ook kleine frequentie 
verschillen waarnemen. Dat heeft te maken met het Dopplereffect. Als objecten 
naar ons toe bewegen, wordt de effectief gemeten golflengte kleiner (en de fre
quentie dus hoger) en andersom. Dit stelt ons in staat om de beweging van gas  
in sterrenstelsels in kaart te brengen. Als we deze metingen doen aan andere 
 sterrenstelsels in het heelal dan meten we iets interessants: vrijwel alle sterren
stelsels bewegen van ons af. En dat doen ze, gezien de gemeten frequenties van 
het waterstofgas, al heel lang. Maar als al het gas nu van ons verwijdert dan moet 
er een tijd geweest zijn dat al het gas dicht bij elkaar was en sterker nog, dat er een 
heel klein heelal ontstond  de oerknal, de Big Bang. 

Figuur 2. Sterrenstelsel NGC6946. Links het optische beeld en rechts het radiobeeld op dezelfde schaal. 
Duidelijk is te zien dat het waterstofgas een veel groter gebied bestrijkt dan het zichtbare gebied [Boomsma 
2008].

Figuur 3. Kosmische achtergrondstraling (© NASA / WMAP Science Team).
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De Θ moet zo klein mogelijk zijn, want dan kunnen we een onderscheid maken 
 tussen het ene sterrenstelsel en het andere sterrenstelsel. Ook kunnen we details 
bepalen van sterrenstelsels. Nu is het probleem de lage frequenties, dus een 
enorm grote golflengte λ. Daar waar met optische kijkers de golflengte honder
den nanometers is, is die bij lage frequenties tientallen meters. En met dezelfde 
diameter van het instrument heb je dus bij radiosterrenkunde tientallen ordes 
minder resolutie. Dit is ook de reden geweest dat de radiosterrenkunde zich na de 
eerste waarnemingen meer en meer ging concentreren op de hogere waarneem
frequenties. Wil je wel naar hogere resoluties op lage frequenties, dan is de enige 
oplossing het behoorlijk vergroten van de diameter van je instrument. Om een 
ordegrootte aan te geven: wil je op 30 MHz een vergelijkbare resolutie krijgen als  
in het zichtbare licht met je oog dan moet deze radiotelescoop een diameter 
 hebben van ongeveer 20 kilometer. Dat is onmogelijk om te realiseren en dat is 
ook de reden om gebruik te maken van interferometrie. 

InteRFeRoMetRIe

Laten we eens kijken naar het tweespleten experiment, geïntroduceerd door 
de Engelse wetenschapper Thomas Young [Young 1802]. Als een coherente 
licht bundel (een puntbron), op een plaat met twee gaten (of spleten) wordt ge
schenen dan ontstaan op een achtergelegen scherm interferentiepatronen die we 
fringepatronen noemen. Dit kunnen we ook doen met radiosignalen. Als we de 
twee spleten een afstand d geven ontstaat er op het achtergelegen scherm een 
fringe patroon met periode λ/D. Als de puntbron geen puntbron meer is, meer 
een uit gebreide bron (iets wat we natuurlijk terugzien bij sterrenstelsels), dan zal 
het  fringepatroon gaan veranderen. Het zal een hogere frequentie aannemen en 
 tevens zal de amplitude afnemen doordat verschillende fringes met elkaar inter
fereren. Maken we de bron nog groter dan dooft op een gegeven moment het 
fringepatroon. Maken we daarentegen de afstand tussen de gaten in het voorste 
scherm weer groter dan ontstaat er weer een fringepatroon. Dat is interessant.  
Er is dus een relatie tussen de afstand van de gaten in het voorste scherm, de uit
gebreidheid van de bron en de intensiteit van de fringes. Stel dat we de zichtbaar
heid van de fringes definiëren als:

Met Imax,min de maximale en minimale intensiteit van de fringes. 

Op het tijdstip van de CBR is er alleen gas in het heelal, voornamelijk waterstofgas 
en een klein beetje helium. De grote vraag is nu hoe hier de sterren uit zijn ont
staan, hoe de sterrenstelsels gevormd zijn en hoe het zo is gekomen dat het heelal 
eruit ziet zoals we het vandaag de dag ervaren. 

Er zijn theoretische modellen die dit beschrijven, maar gemeten is het nog nooit. 
Kort gezegd komt het erop neer dat door de kleine schommelingen in het gas 
(de µKelvinvariaties) het gas zich gaat herordenen ten gevolge van de aantrek
kingskracht. Als de concentratie groter wordt, is het mogelijk dat sterren zich gaan 
vormen, die op hun beurt door hun energie het gas weer laten wegvloeien. Dit 
proces komt op een gegeven moment in evenwicht en dan is er een sterrenstelsel 
ontstaan. Maar hoe zouden we dit fenomeen zo aan het begin van het ontstaan 
van het heelal kunnen waarnemen? Modellen maken is één, het bevestigen met 
 metingen is iets anders. Hier komt de radiosterrenkunde weer in beeld. Immers,  
er is gas, waterstofgas. En dat gas kan, zoals ik in het begin heb uitgelegd, op  
21 cm golflengte stralen. Doordat het heelal expandeert, zal door het Doppler
effect, deze 1420 MHz signalen uit het hele vroege heelal rood verschuiven naar 
lagere frequenties. Exacte frequenties weten we niet, maar in ieder geval naar hele 
lage frequenties. 

RAdIoSteRRenkunde

De radiosterrenkunde kan dus een mooi antwoord geven op de vraag hoe het 
heelal ontstaan is. Dat is natuurlijk nog niet zo eenvoudig. We praten hier over 
 metingen aan signalen die zo’n 13,7 miljard jaar (!) oud zijn. Signalen die in al die 
tijd zwakker en zwakker zijn geworden. 

Het meten op lage frequenties is eigenlijk een van de meest onbekende fre
quentiegebieden. En dat lijkt in eerste instantie een beetje vreemd. Immers, de 
technologie op lage frequenties is veel eenvoudiger en verder ontwikkeld dan die 
op hogere frequenties. Dus waarom is er binnen de radiosterrenkunde dan zo wei
nig aan gedaan? De belangrijkste technische reden hiervoor vinden we in simpele 
fysica. Als je een reflectorantenne maakt dan is resolutie Θ (angular resolution) 
van de antenne evenredig met golflengte λ gedeeld door de diameter D van de 
 reflectorantenne:

θ = 1.22
λ
D

Fringe zichtbaarheid V = 
Imax – Imin

Imax + Imin
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lAge FRequentIe oBSeRvAtIeS

Terug naar het probleem van het waarnemen op lage frequenties. Eerder liet ik 
al zien dat als men een hoge resolutie wil, de grootte van het instrument omhoog 
moet. Maar dat is mechanisch onmogelijk. De grootste beweegbare radiotele
scoop op dit moment is de Greenbank radiotelescoop in de USA. Deze is iets meer 
dan 100 meter in diameter. Maar gelukkig kunnen we gebruikmaken van interfero
metrie. In plaats van de diameter van de telescoop kunnen we voor de resolutie 
nu de basislijn nemen, de afstand tussen twee telescopen. Deze kan op aarde 
ge makkelijk honderden of misschien wel duizenden kilometers zijn.  Probleem 
dus opgelost. Maar helaas. Want een interferometer bestaat naast de telescopen 
ook uit een correlator en een grote Fouriertransformator (in de praktijk is er nog 
veel meer, maar dat laten we nu even voor wat het is). De signalen moeten dus 
ge combineerd worden. En dus moet er een netwerk opgebouwd worden om 
de  signaaloverdracht te doen. En zo’n netwerk is nog niet zo lang voor handen. 
De datastromen kunnen zeer hoog zijn en je hebt hiervoor snelle (glasvezel)ver
bindingen nodig. Die waren er tot voor zo’n 15 jaar geleden niet. Vandaar dat de 
laagfrequente radiosterrenkunde pas recent is ontwikkeld, ondanks het feit dat 
RFelektronica op lage frequenties al zeer lang ontwikkeld was. 

nIeuwe tecHnIScHe ontwIkkelIngen 

Maar die tijd ligt nu achter ons. Met de huidige technologische ontwikkelingen 
kunnen we wel een radiotelescoop voor lage frequenties maken. We kunnen 
 telescopen op grote afstand van elkaar zetten om een grote resolutie te krijgen. 
We kunnen veel telescopen plaatsen om uiteindelijk gevoelig genoeg te zijn om 

Dan kunnen we de volgende plaatjes maken [Jackson 2008]: 

In de afbeelding is d de basislijn, de afstand tussen de gaten in het voorste scherm. 
Voor de fysici en technici onder ons, dit is duidelijk: de relatie is een Fouriertrans
formatie. Als we dus de fringes kunnen bepalen dan kunnen we met een Fourier
transformatie de oorspronkelijke bron in kaart brengen. 

En nu de vertaling naar de radiosterrenkunde. Eerder liet ik al zien dat het grootste 
probleem bij het verkrijgen van voldoende resolutie de grootte van de antenne 
is. Maar wat nu als we twee antennes nemen en die op de plaatsen zetten van de 
twee gaten in het tweespleten experiment? De signalen die we ontvangen, combi
neren we met elkaar (dat noemen we correleren) en dan krijgen we de eerder
genoemde fringepatronen weer. Als we die netjes kunnen verzamelen dan kunnen 
we met behulp van een Fouriertransformatie de bron weer bepalen. Maar nu is D 
in de resolutieformule niet de diameter van de telescoop, maar de basislijn B, de 
afstand tussen twee telescopen. We kunnen dus een veel hogere resolutie halen 
door telescopen verder uit elkaar te plaatsen. Dat is bijvoorbeeld gedaan met 
radiotelescopen in Westerbork (de WSRT, met basislijnen tot 3 kilometer), LOFAR 
(met basislijnen van een paar duizend kilometer) en met de nog te bouwen Square 
Kilometer Array (Figuur 5). 

  

Figuur 4. Relatie tussen de bron (als functie van de hoek) en de fringe zichtbaarheid. [Jackson 2008] 

Figuur 5. Grote instrumenten op wereldniveau, gebaseerd op interferometrie: Westerbork Synthesis Radio 
Telescope (WSRT), Low Frequency Array (LOFAR) en de Square Kilometer Array (SKA).
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RAdIoSItuAtIe oP AARde

De radiofrequenties waarin wij willen gaan meten liggen onder de 30 MHz. Het 
spectrum van 0,1 tot 30 MHz wordt zeer intensief gebruikt: radio, communicatie, 
televisiesignalen (hoewel dat praktisch is verdwenen), etcetera. De reden dat 
dit frequentiegebied in gebruik is, is de geweldige propagatie eigenschappen. 
 Signalen reiken tot zeer grote afstanden, zelfs wel tot duizenden kilometers. En 
dat is natuurlijk een zeer groot voordeel voor deze actieve gebruikers. Maar, voor 
de radiosterrenkunde is dat een groot probleem. Immers, wij willen signalen ont
vangen uit het heelal, bijvoorbeeld de extreem roodverschoven neutrale waterstof
lijnen van het begin van het ontstaan van het heelal. Deze signalen zijn veel en veel 
zwakker dan de nauwelijks gedempte signalen van de actieve gebruikers. Dit kan 
gemakkelijk 100 dB zijn. Het maken van lageruisversterkers met een dynamisch 
bereik van meer dan 100 dB is een grote opgave, net als met hoeveel bits je zou 
moeten sampelen, welke mitigatietechnieken zouden moeten worden ontwikkeld 
en welke rekenkracht nodig is om dat te realiseren. De radiosituatie op aarde voor 
frequenties lager dan 30 MHz is voor de radiosterrenkunde dus verre van ideaal. 

de IonoSFeeR

De tweede spelbreker voor een laagfrequente radiotelescoop op aarde is de 
 ionosfeer. De ionosfeer is de buitenste laag rond de aarde waar de deeltjes door 
straling van de zon worden geïoniseerd. De ionosfeer begint op ongeveer 70 
 kilometer tot aan zo’n 1000 kilometer vanaf het aardoppervlak. De ionosfeer zorgt 
ervoor dat radiogolven voor een deel worden gerefracteerd. Hierdoor kunnen 
radiogolven veel verder komen dan anders mogelijk zou zijn door de ronding van 
de aarde. ‘s Nachts treedt er recombinatie op doordat de zon afwezig is, waardoor 
de mate van ionisatie afneemt. Maar de ionosfeer refractreert dus ook de signalen 
afkomstig uit het heelal. Dat betekent dat de beelden die we zien, afhankelijk van 
de tijd van de dag, bewegen. Dit is te vergelijken met het op een mooie zonnige 
dag op de bodem van een zwembad naar boven kijken. In plaats van één mooie 
heldere zon, zien we door de golfjes in het zwembad allerlei schitteringen in alle 
richtingen. Zo meten we dus ook radiosignalen op lage frequenties. Het is zelfs zo 
dat, afhankelijk van de zonneactiviteit, op lage frequenties (10 MHz of lager) de 
ionosfeer zelfs helemaal ondoorzichtig wordt voor radiosignalen. Omdat  modellen 
van de ionosfeer nog lastig te maken zijn, is het meten op lage frequenties op 
 aarde een groot probleem, dan wel niet mogelijk.

die hele zwakke signalen te kunnen meten. We hebben voldoende rekenkracht 
beschikbaar om de gecompliceerde en grote berekeningen te kunnen doen op  
de signalen. 

En dit allemaal dankzij de elektrotechniek. De ontwikkeling in de elektronica heeft 
ervoor gezorgd dat we onder andere goede ruisarme versterkers kunnen bouwen. 
Deze zijn nodig om de ontvangen signalen te versterken. De glasvezeltechnologie 
maakt het mogelijk om hoge datasnelheden over lange afstanden te kunnen ge
bruiken. Maar het is vooral de ontwikkeling in de draadloze technologie geweest 
die een versnelling heeft gegeven, met bijvoorbeeld smartphones en mobiele 
netwerken. Maar vooral ook de draadloze sensornetwerken, zogeheten Inter
net of Things. Een voorbeeld van zo’n sensornetwerk in het dagelijks leven is de 
 moderne koelkast. Deze is uitgerust met technologie die bijvoorbeeld detecteert 
dat de melk bijna op is en hierdoor automatisch een bestelling doet bij de Jumbo. 
Misschien slaan we wel een beetje door in het ‘allesmaaraanhetinternet 
koppelen’. Het komt nog een keer zover dat we zelfs een 4puntsperforator voor
zien van sensoren, zodat de volgende dag bijbehorend papier en hoesjes worden 
bezorgd door Office Depot. 

oP weg nAAR een lAAgFRequente RAdIoteleScooP

Dus de technologie is aanwezig om een radiotelescoop te gaan bouwen. En dat 
is inmiddels ook gebeurd – LOFAR, de Low Frequency Array [van Haarlem 2013]. 
Deze geweldige radiotelescoop heeft haar hart in Exloo, een klein plaatsje in 
 Drenthe. Maar de telescoop is groter. Op dit moment zijn er al velden met an
tennes gebouwd in Ierland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Polen en zijn we zelfs 
bezig met het bouwen van een station in Letland. Glasvezelverbindingen brengen 
de gemeten data naar een supercomputer in Groningen, waar de data wordt ge
combineerd tot een radiotelescoop van duizenden kilometers in diameter. En dat 
geeft dus een prachtige resolutie. Maar zijn we dan klaar? Nee, dat zijn we niet. 

Het blijkt dat het meten op lage frequenties erg lastig wordt gemaakt op aarde. 
Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen: de radiosituatie op aarde en de iono
sfeer, het bovenste gedeelte van de atmosfeer. 
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korter duurt dan op hogere frequenties. Dat heeft allemaal te maken met radio
propagatie, een van de onderzoeksthema’s van mijn leerstoel. De achterkant van 
de maan is daarom misschien wel een hele interessante plaats om een radiotele
scoop te bouwen. We hebben geen last meer van de storing van de aarde. 

De tweede afbeelding (Figuur 7) is afkomstig van het WAVESinstrument op de 
WINDsatelliet [Bely 1997]. Wat we hier zien, zijn spectra van 1 tot 14 MHz gemeten 
op verschillende afstanden van de aarde. De drie grafieken laten de spectra zien 
op 40, 93 en 157 keer de straal van de aarde (dat is dan respectievelijk 255.000, 
592.000 en 1.000.000 kilometer). Zelfs op 1 miljoen kilometer afstand zijn de 
signalen afkomstig van de aarde niet helemaal verdwenen en nog steeds waar te 
nemen. En de astronomische signalen die we eigenlijk willen meten, zijn nog veel 
zwakker. 

Als we dus willen meten op lage frequenties, is er maar één oplossing: we moeten 
de ruimte in, op grote afstand van de aarde. Om dat aan te tonen is het wel mooi 
om twee afbeeldingen te laten zien. 

De eerste afbeelding (Figuur 6) is het resultaat van een aantal metingen door de 
RAE2, de door NASA gelanceerde ‘Radio Astronomy Explorer 2’ [Alexander 1975]. 
Deze satelliet bevindt zich in een baan om de maan. In de afbeelding is de signaal
sterkte te zien als functie van de tijd op verschillende frequenties. 

Zoals te zien, is er een signaal aanwezig gedurende een bepaalde tijd. Plotseling is 
het signaal verdwenen. Na een tijdje komt het weer tevoorschijn. Dit is het geval bij 
alle frequenties. De verdwijning van het signaal komt simpelweg doordat de satel
liet aan de achterkant van de maan verdwijnt  de maan schermt de radiostraling 
van de aarde af. Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat er nog sterke signalen 
afkomstig zijn van de aarde op 380.000 kilometer afstand. Maar ook kunnen we 
zien dat de tijdsduur van de afscherming op lage frequenties (de onderste lijn) 

Figuur 6. Resultaten van de RAE2 metingen van 0,25 tot 11,8 MHz  [Alexander 1975].

Figuur 7. Metingen van het WAVESinstrument op de Windsatellite. De metingen zijn gedaan op 
respectievelijk 40, 93 en 157 keer de afstand van de straal van de aarde [Bely 1997].
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heten nanosatellieten, de cubesat. Een standaard eenheid van de cubesat tech
nologie is een kubus van 10x10x10 cm. Met deze standaard is het ontwikkelen 
van onderdelen interessant. Zo zijn er radiotransceivers ontwikkeld die vervolgens 
in allerlei missies te gebruiken zijn. In Nederland zijn al een paar bedrijven, o.a. 
 Hyperion Technologies en ISIS, heel succesvol in het maken van producten in deze 
cubesat standaard. Voor OLFAR voorzien we een zogeheten C3 tot C6 form factor, 
dus 3 tot 6 standaard kubussen aan elkaar, zo’n 30x20x10cm. 

Om OLFAR te realiseren, zijn er nog wel een paar wetenschappelijke uitdagingen 
te overwinnen. En vanzelfsprekend is dat waar we op dit moment hard aan werken 
in het OLFARconsortium en in het bijzonder op de Technische Universiteit Eind
hoven. Ik zal een paar van deze uitdagingen bespreken en wat vertellen over het 
lopende onderzoek in mijn groep.

1. de locatie van de zwerm
Als we een zwerm met satellieten hebben, waar moet die dan worden geplaatst? 
Zoals ik al eerder heb laten zien, geeft de aarde nogal wat stoorsignalen af. Het 
meeste daarvan is zogeheten manmadenoise, storing die de mensen zelf maken, 
zoals van radiozenders. Maar er is nog meer. Er is ook nog de zogeheten AKR – de 
‘Auroral Kilometric Radiation’. AKR is radiostraling die vrijkomt op afstanden tot  
3 keer de straal van de aarde. De straling is afkomstig van cyclotronstraling van 
elektronen die rondom de magnetische veldlijnen van de aarde bewegen. De fre
quentie van deze AKR is tussen de 50 en 500 kHz en het vermogen is tussen de 1 
en 10 miljoen watt. Omdat de ionosfeer deze straling absorbeert, is deze op aarde 
niet waar te nemen, maar des temeer in het heelal. Dit zijn signalen die in korte 
bursts verschijnen. De aarde is natuurlijk niet de enige planeet met een magne
tisch veld en dus is het te verwachten dat ook andere planeten in ons zonnestelsel, 
of misschien zelfs wel daarbuiten, dit soort signalen afgeven. Detectie van deze 
zogeheten exoplaneten, zou dan een magneetveld aantonen. Een conditie voor 
eventueel leven op deze exoplaneten. 

Om de locatie van de zwerm goed te bepalen, is het van belang om een goed 
beeld te hebben van de ‘manmadenoise’situatie en van de AKR. Dit bepaalt in 
belangrijke mate de locatie. We zijn momenteel een aantal experimenten aan het 
voorbereiden om de ‘manmadenoise’situatie en tevens de propagatieeigen
schappen van deze signalen te meten met behulp van highaltitudeballooning. 
Samen met de Technische Universiteit Delft en het Indiaanse Tata Institute of 
 Fundamental Research gaan we begin volgend jaar een aantal vluchten uit voeren. 
Verder de ruimte in, analyseren van de data van verschillende satellietmissies 

Conclusie: als we willen meten op frequenties beneden de 30 MHz dan moeten we 
de ruimte in. Misschien in een baan om de maan, misschien op de achterkant van 
de maan, misschien heel ver weg van de aarde. 

olFAR – oRBIttIng low FRequency AntennAS FoR 
RAdIo AStRonoMy

Mijn punt aan de horizon is OLFAR [Bentum 2009, Rajan 2015]. OLFAR is een 
zwerm van antennes in de ruimte, ver weg van de aarde, die gezamenlijk functio
neert als een laagfrequente radiotelescoop. We maken gebruik van interferometrie 
om de gewenste resolutie te krijgen. We willen immers meten op lage frequenties 
en daarom zijn grote basislijnen noodzakelijk. Tegelijkertijd moeten er veel an
tennes komen om de gewenste gevoeligheid te krijgen. Dat betekent uiteindelijk 
dat OLFAR gaat bestaan uit honderden, misschien wel duizenden antennes in een 
zwerm met een diameter van zo’n 100 kilometer. Deze antennes plaatsen we dus 
op satellieten. Omdat we het hebben over misschien wel duizenden satellieten, 
mogen deze niet te groot worden om de kosten in de hand te houden. Gelukkig 
helpt de elektrotechniek ons weer. Momenteel is de standaard in kleine, zoge

Figuur 8. Impressie van één van de OLFARsatellieten.
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gebruikmaken van natuurlijke GPSsignalen, pulsars (pulserende sterren). In een 
Europees project hebben we dit nader uitgezocht en geconcludeerd dat het inder
daad mogelijk is om te navigeren in de ruimte door gebruik te maken van pulsars. 
Er moeten echter nog wel een paar wetenschappelijke vraagstukken worden op
gelost om het ook daadwerkelijk praktisch mogelijk te maken. 

4. de antennes 
In het OLFARconcept zijn verschillende antennes nodig: voor de intersatelliet
communicatie, de downlink naar aarde en misschien wel de grootste uitdaging: 
de antennes voor het meten van de astronomische signalen. Omdat we meten 
op zeer lage frequenties betekent dit hele lange antennes. Dipolen van 10 meter 
tiptip is eigenlijk noodzakelijk, voor het lage frequentiegedeelte van de radio
telescoop is misschien nog wel langere afstand nodig. Er zijn plannen om nieuwe 
antenneconcepten uit te proberen, bijvoorbeeld opblaasbare antennes. Als de 
satelliet op de gewenste positie aangekomen is, wordt er een ballon opgeblazen 
met de antennes aan de buitenkant van deze ballon. 

5. de communicatie 
Er moet nogal wat data in de zwerm worden verzonden, alsmede terug naar  aarde. 
Hoe we dit gaan oplossen, is nog een vraagstuk. Kunnen we dat doen met radio
verbindingen, of moeten we ook kijken naar optische oplossingen? Dit zal zeker 
een uitdaging worden, want de satellieten kunnen overal zijn in een zwerm. Dat be
tekent dat er verbindingen van tientallen kilometers in alle richtingen gerealiseerd 
moeten worden tussen satellieten die elke oriëntatie en beweging kunnen hebben. 
Ik ben dan ook blij dat we inmiddels een netwerk hebben opgezet tussen diverse 
universiteiten, instituten en bedrijven – het PIPPnetwerk. Gezamenlijk gaan we aan 
de slag om dit mogelijk te maken. 

6. de kalibratie van het instrument
De gegevens die we uiteindelijk ontvangen, moeten tenslotte worden gekali
breerd. Dit is misschien wel de grootste uitdaging van alle dingen die we nog 
moeten uitzoeken. Hoe zorgen we ervoor dat de gemeten data ook daadwerkelijk 
afkomstig is van de objecten die we aan het bestuderen zijn? Hoe zorgen we er
voor dat die kleine afwijking van bijvoorbeeld een lageruisversterker gecompen
seerd wordt en niet wordt gezien als een signaal uit het heelal. In Twente is Pieter 
van Vugt bezig om de laatste hand te leggen aan zijn proefschrift. Een eerste stap. 
Ook hier is nog veel werk te verrichten. 

om het radiospectrum op lage frequenties in kaart te brengen. Zo zal de NCLE 
(Netherlands Chinese Low Frequency Explorer)missie, die in mei dit jaar op een 
Chinese satelliet mee is gelift naar een locatie achter de maan, verdere informatie 
geven. 

2. de timing van de onderdelen in de zwerm
Een belangrijke parameter in de zwerm is de onderlinge afstand tussen de satel
lieten. Immers dat maakt de basislijn in de interferometer. Maar hoe wordt deze 
nu bepaald? Een mogelijkheid is om een radioverbinding op te zetten tussen bei
de satellieten en de tijd te klokken. Dit betekent dat elke satelliet een klok nodig 
heeft om de timing te verzorgen. Maar klokken driften en hebben jitter. Binnen 
het OLFARproject is een promovendus al succesvol geweest in het opstellen van 
een set van vergelijkingen om de klokken en de afstand tussen de satellieten in de 
zwerm te bepalen. Momenteel gaan we een stap verder en zijn we bezig met een 
aantal experimenten met netwerken van nodes op aarde.

3. de navigatie van de zwerm
Als we de onderlinge afstanden weten tussen de satellieten, weten we de oriën
tatie van de satellieten in de zwerm. Maar de oriëntatie van de zwerm in zijn geheel 
is nog een onbekende. Er is een navigatiemethode nodig. Hier op aarde is dat 
vraagstuk inmiddels opgelost: GPS. Maar in de ruimte is er geen GPS. En is het 
dus nodig om dit op een andere manier te doen. Een van de mogelijkheden is 

Figuur 9. High altitude balloon van het TIFR instituut.
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• Wat is donkere materie?
• Wat is donkere energie?
• Wat zit er in een zwart gat?
• Wat gebeurde er nu voor de Big Bang?
• Is er leven buiten onze planeet?

Met een instrument als OLFAR kunnen we een aantal antwoorden geven op 
subvragen. Als we bijvoorbeeld in staat zijn om laagfrequente signalen te meten 
van exoplaneten dan weten we welke planeten er een magnetisch veld hebben. 
Hiermee zijn we een stapje dichterbij de vraag of er leven bestaat buiten onze pla
neet. Het detecteren van de laagfrequente interactie van deeltjes met ultrahoge 
energie met het maanoppervlak geeft ons meer informatie over donkere materie. 
We maken als het ware de deeltjes ‘zichtbaar’ door ze indirect te meten. Met een 
instrument als OLFAR komen we dus iets dichterbij de antwoorden op de vijf 
grootste vragen binnen de sterrenkunde. 

Gaan we dan alleen laagfrequente radiosterrenkunde doen bij de leerstoel in com
binatie met ASTRON? Nee, zeker niet. Ik wil verschillende zaken aanpakken voor 
radioastronomische instrumenten voor de toekomst, bijvoorbeeld:
• andere antennesystemen voor phased arrays voor nieuwe generatie radiotele

scopen op aarde. Er zijn momenteel best wel issues met bestaande antennes. 
Hoe gaan we dit aanpakken? En hoe gaan we de antennesystemen kalibreren? 
En wat is het bundelpatroon van velden van antennes? En vooral voor niet 
 lineaire arrays? 

• hogere frequenties. Het gebruik van phased arrays voor millimeter golflengtes 
bijvoorbeeld. Misschien een focal plane array voor mmgolflengtetelescopen. 
Of een focal plane array op 10 GHz in de Westerbork Synthese Radio Tele
scoop. 

• compact receiversystemen, waar we zoveel mogelijk elektronica gaan inte
greren en zo dicht mogelijk bij de antenne overgaan op digitale signalen. 

U ziet het, er zijn volop ideeën voor de invulling van de Radio Scienceleerstoel op 
de TU/e. Vanzelfsprekend doen we dit in nauw contact met ASTRON. Vandaar dat 
ik ook heel blij ben met mijn aanstelling aan zowel de TU/e als ASTRON. Ik denk 
zelf een prachtige combinatie. 

U ziet het. Er zijn nog voldoende uitdagingen. En dan heb ik ze nog lang niet 
 allemaal genoemd. Op de TU/e hebben we een team van onderzoekers, maar we 
werken nauw samen met teams op andere universiteiten, instituten en bedrijven 
in Nederland. Zijn we dan met ons netwerk uniek in de wereld? Nee, dat is niet zo. 
Een beperkt aantal andere landen is ook bezig zijn met het ontwerpen, en straks 
bouwen, van een laagfrequente radiotelescoop. Er zijn teams in Amerika, Frankrijk 
en uiteraard China. Het goede nieuws is dat wij vooroplopen op een aantal as
pecten. En uiteraard werken wij ook nauw samen met deze teams op onderdelen 
en zelfs subsidieprogramma’s. Kansen genoeg dus. 

wetenScHAP Met olFAR

Met een instrument als OLFAR is fantastische wetenschap te doen. Ik heb de 
 kosmologische uitdaging al genoemd: het in kaart brengen van het vroege heelal 
toen er nog geen sterren en sterrenstelsels waren. Door te kijken naar roodver
schoven signalen van neutrale waterstof kunnen we deze zogeheten ‘Dark Ages’ in 
kaart proberen te brengen. Ook het onderzoek van de interactie van zonnewinden 
met planeten met een magneetveld is zeer interessant. Misschien leidt dat tot het 
ontdekken van exoplaneten met een magneetveld, toch een van de condities van 
leven [Bentum 2017]. Maar er is nog meer. Omwille van de tijd ga ik daar nu niet 
op in, dat doen we wel op een ander moment. Zie [Jester 2009] voor een overzicht. 
Eén zal ik toch noemen: het onbekende. Er wordt een nieuw stuk van het elektro
magnetische spectrum onderzocht. In het verleden is gebleken dat dat telkens 
nieuwe inzichten geeft. Wie weet wat er ontdekt gaat worden.

en veRdeR…

Als we nu een laagfrequente radiotelescoop hebben en we kunnen er alle ge
noemde vraagstukken mee oplossen. Zijn we er dan? Weten we dan alles? Het zou 
mooi zijn, maar helaas…het universum geeft ons op dit moment meer vragen dan 
we antwoorden kunnen geven. Op dit moment zijn de vijf grootste vragen binnen 
de sterrenkunde:
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ook zo. Verreweg de meeste studenten haakten af, vaak ook pas na een aantal 
jaren. En die studenten die wel de eindstreep haalden, deden er vaak behoorlijk 
lang over. Een extra 2 of 3 jaar was eerder regel dan uitzondering. Die tijd moeten 
we inmiddels achter ons laten. Tegenwoordig zijn er allemaal maatregelen in het 
leven geroepen om studenten een betere keuze aan het begin te laten maken en 
vervolgens sneller door de studie te laten lopen. Denk bijvoorbeeld aan verplichte 
matchingsactiviteiten, het bindend studieadvies, het wegvallen van de studiefinan
ciering en soms ook toelatingstoetsen. Opleidingen moeten ook wel, ze worden 
keihard afgerekend op de rendementen. Zelf ben ik van mening dat de meeste 
winst te behalen valt bij het onderwijs zelf. ‘Active learning’, waarbij studenten 
 actief en in de meeste gevallen ook enthousiast, bezig zijn met de studie is veel 
effectiever en vooral veel interessanter dan het onderwijs dat ik destijds genoten 
heb: veel hoorcolleges. 

Ik geloof dan ook in onderwijsvernieuwing. We zullen het onderwijs anders 
 moeten aanpakken. Je merkt het ook aan de studenten zelf. Misschien was ik wel 
een voorbeeldstudent, maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit een hoor college 
heb gemist. En met mij een hele groep studenten. We gingen altijd, maakten 
 aantekeningen op papier, samenvattingen, gingen sommen maken in de werk
colleges, soms probeerden we de sommen zelfs voor de werkcolleges. Die tijden 
zijn toch wel verleden tijd. De opkomst op hoorcolleges en werkcolleges lijkt wel 
een negatieve exponent. Zijn de zalen nog vol in het begin van het kwartiel, het 
aantal studenten dat actief meedoet aan het eind, is toch een stuk lager. En aan
tekeningen maken op papier… En dan maakt het helemaal niet uit of je een  goede 
docent bent of niet. Ook docenten met onderwijsprijzen hebben hier mee te 
 maken. 

Ik ben van mening dat we dit anders moeten doen. En dat heb ik ook gedaan met 
een aantal van mijn colleges. Ik zal vandaag twee voorbeelden geven, TBL (Team 
Based Learning) en peer review. 

teAM BASed leARnIng 

Bij Team based learning (TBL) [Hrynchak 2012] wordt van de studenten verwacht 
dat ze zich van tevoren verdiepen in de materie. De stof kan op verschillende 
manieren worden aangeboden, bijvoorbeeld door videocolleges, maar ook 
 pencasts, artikelen, boeken, dictaten, links op het internet. Alles is mogelijk, als 
 studenten maar voorbereid zijn. Op de colleges wordt dan begonnen met een 

Onderwijs 

Het mooie van het vak van onderzoeker op de universiteit is dat je naast het onder
zoek ook actief kunt zijn in het onderwijs. Eigenlijk moet zijn, want ik ben overtuigd 
dat onderwijs en onderzoek onlosmakelijk zijn verbonden op de universiteit. 
 Zonder onderzoek geen goed onderwijs en andersom. Maar dat is gemakkelijker 
gezegd dan gedaan in de praktijk. Carrière maken in de wetenschap betekent 
nogal wat. Je moet onderzoek doen, papers schrijven, onderzoeksvoorstellen 
schrijven met een slagingskans van soms maar enkele procenten, presentaties 
verzorgen, netwerkbijeenkomsten organiseren en bijwonen, zorgen dat je de juiste 
mensen krijgt voor de PhD en postdocposities, studenten begeleiden. En daar
naast ook nog enthousiast college geven, tentamens maken en nakijken. Een druk 
leven, waarbij het maar wat gemakkelijk is om op de onderwijstaak wat te beknib
belen. En als er tijdens beoordelingsmomenten, bijvoorbeeld tijdens de tenure 
track voortgangsgesprekken, weinig aandacht is voor de onderwijscomponent, is 
zo’n stap snel gemaakt. In de formele functieomschrijving van wetenschappelijk 
personeel wordt als uitgangspunt een 404020verhouding voor de componenten 
onderzoek, onderwijs en management en ondersteuningstaken aangehouden. 
Maar in de praktijk is deze verhouding lang niet altijd het geval. Ik ben een tijd 
opleidingsdirecteur geweest en dan ben je ook aanwezig bij de formele beoor
delingsgesprekken van tenure trackers. Ik zie in de praktijk de verdeling eerder 
voor 90% aan onderzoek (inclusief het vinden van de financiering van dit onder
zoek) en 10% voor de rest. Maar het onderwijs moet wel worden gegeven en dus 
komt het vaak terecht bij het zittend wetenschappelijke personeel, waarbij de ver
houding juist weer de andere kant op schiet. Dat is niet goed voor het onderwijs 
en ook niet goed voor het onderzoek. De eerdergenoemde verdeling is gezonder, 
404020. 

En ja, dan moet ik natuurlijk in mijn intreerede ook aandacht schenken aan onder
wijs. Want er is wel wat te doen in het onderwijs. We leven in andere tijden dan  
25 jaar geleden, toen ik zelf op de universiteit zat. Ik had toen veel hoorcolleges, 
waar weinig tot geen interactie was en werkcolleges waar met de behandelde stof 
werd geoefend. Voor mij een prima werkvorm en ik heb de universiteit dan ook 
vrij snel doorlopen. Maar ik herinner me ook al te goed het allereerste college. De 
docent begon zijn college met de opmerking: ‘Kijk eens links van je en kijk eens 
rechts van je. Slechts één van jullie drie zal de opleiding gaan halen’. En dat was 
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• Na twee colleges was de opkomst 100% tot aan het einde van het kwartiel. En 
de colleges waren ’s morgens om kwart voor negen. Deels had dat te maken 
met het feit dat ze bonuspunten konden verdienen, maar het merendeel van de 
studenten vond het een mooie manier van onderwijs.

• Het tentamen aan het einde van het kwartiel had dezelfde opzet als voor
gaande jaren, maar het resultaat was gemiddeld een punt hoger. Het slagings
percentage van het vak is met 20% omhoog gegaan. In een vergelijkbaar 
tentamen met dezelfde groep studenten, maar zonder TBLonderwijs, waren de 
tentamenresultaten vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

• Waardering van het onderwijs was zeer hoog. Ik ben zelfs genomineerd bij de 
opleiding Creative Technology voor docent van het jaar. Ik werd uiteindelijk 
tweede, mede doordat ik een keuzemodule had en slechts 40% van de stu
denten die module hadden gekozen.

Binnen TBL zal het resultaat van het team altijd beter zijn dan het beste resultaat 
van de studenten in het team. In figuur 11 staat daarvan een voorbeeld. Dit zijn de 
resultaten van een oefenTBLtoets, waarbij ik eind tweedejaars EEstudenten ge
vraagd heb een toets van 25 meerkeuzevragen te maken. Deze toets ging over de 
concepten van de eerste twee jaar van hun studie. 

Duidelijk is te zien dat de teams aanzienlijk beter scoren dan de individuele 
 resultaten. 

meerkeuzetoets, waarin de concepten van de stof worden getoetst. Het gemaakte 
werk wordt ingeleverd. Vervolgens gaan de studenten de meerkeuzetoets nog een 
keer maken, maar nu in teams van 5 tot 6 personen. Daarbij gebruiken ze een kras
kaart, zoals te zien in onderstaande afbeelding.

Het idee van de kraskaart is dat de teams onmiddellijk feedback krijgen. Is een 
vraag goed, dan verschijnt er een sterretje. Is het niet goed, dan moet, na een 
 discussie, een volgende poging ondernomen worden. Deze vorm resulteert er 
direct in, dat de studenten in discussie gaan. Nadat de test gemaakt is, komt er een 
plenaire sessie waar de docent eventueel een aantal slecht gemaakte vraagstukken 
nader gaat uitleggen of wat dieper ingaat op de stof. Vervolgens gaan de studen
ten in de teams aan de slag met een aantal moeilijkere opgaven. 

Ik heb met TBL geëxperimenteerd in de bachelors Electrical Engineering en 
 Creative Technology op de Universiteit Twente in een aantal vakken. En met een 
aantal opmerkelijke resultaten. 

Figuur 10. TBL kraskaart. 

Figuur 11. Resultaten van een TBLtest. In rood de individuele resultaten en in blauw de team resultaten.
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Serra gaan we hiermee aan de slag. We doen dat aan de hand van een onderwijs
concept geïntroduceerd door Kristina Edström van de KTH Royal Institute of Tech
nology uit Stockholm, Zweden [Edstrom 2017]. De werkcolleges zullen een veel 
interactiever en intensiever karakter krijgen. De studenten moeten van tevoren aan 
de slag met de opgaven. In kleinere groepen en onder deskundige begeleiding 
gaan de studenten dan de opgaven plenair op het bord uitwerken, geholpen door 
de medestudenten. 70% van de opgaven moet van tevoren serieus zijn aangepakt. 
Zo niet, dan mag niet worden deelgenomen aan het tentamen. De omvang die wij 
gaan aanpakken op deze manier is nieuw; we hebben het over zo’n 300 studenten 
in groepen van 20. Ik kijk dan ook uit naar het vierde kwartiel, waarin we dit voor 
de eerste keer gaan doen. Ook kijk ik uit naar de resultaten en naar de onder
wijspaper die we ongetwijfeld gaan schrijven. 

PeeR RevIew

Mijn tweede voorbeeld over een andere onderwijsaanpak is peer review. In onder
zoek zeer gebruikelijk, dus waarom zouden we dat in het onderwijs niet kunnen 
toepassen? Ik heb dat samen met mijn college Miko Elwenspoek toegepast op de 
minor ‘Origins’ op de Universiteit Twente. Deze minor bestond uit 20 studiepunten 
en was opgebouwd uit drie delen die de oorsprong van het heelal, het leven op 
aarde en ons bewustzijn behandelden. In een minor doen studenten mee vanuit 
allerlei studierichtingen, van natuurkunde tot aan psychologie. Door studenten van 
verschillende studierichtingen te koppelen in teams, kregen we een interessante 
dynamiek in de groepen. Studenten moesten zowel opdrachten in de teams doen 
als ook individueel. De individuele opdracht aan het einde bestond uit het schrij
ven van een essay over een van de onderdelen binnen de kosmologie. Om deze 
te beoordelen, hebben we vervolgens de essays weer verdeeld over de studenten. 
Elke student kreeg minstens twee essays om te lezen én te beoordelen. Niet alleen 
een cijfer, maar een compleet reviewverslag, zoals we dat in het onderzoek ook 
gewend zijn. Studenten zijn hier zeer positief over. Ze vinden het bijzonder nuttig 
om ook het werk van hun eigen peers te zien. Het beoordelen vinden ze ook leuk, 
maar moeilijk. In verreweg de meeste gevallen zijn studenten strenger dan wij als 
docenten zouden zijn. 

Deze minor is nu omgebouwd naar twee honours modules op de Universiteit 
Twente. En met succes. De honours studenten hebben het  kosmologiegedeelte 
van het Originsprogramma onlangs gewaardeerd met een 8,8. Ik ben nu in 
 gesprek met het honoursbureau van de TU/e om te kijken of en hoe we dit in 
Eindhoven zouden kunnen implementeren. 

Onderwijs Op de TU/e

Hier op de TU/e heb ik nog niet heel veel onderwijs gegeven. Dat gaat binnenkort 
veranderen. Na overleg hebben ze mij het meest dramatische vak in de bachelor 
Electrical Engineering gegeven: EM2. Wat mij betreft het allerleukste vak in de 
 bachelor. Immers, wat is er niet leuk aan elektromagnetische golven, golfverge
lijkingen, vectorcalculus en de vergelijkingen van Maxwell. Helaas denken de 
studenten er iets anders over. De participatie in de hoorcolleges en vooral de 
werkcolleges is laag, de slagingspercentages nog lager. Terwijl de docenten wel 
een hoge waardering krijgen. Samen met mijn collega’s Ulf Johannsen en Ramiro 
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Ook wil ik de vakgroep Electromagnetisme bedanken. Een geweldige vakgroep. 
Maar wat wil je ook… Wij doen het allermooiste wat je op een universiteit kunt 
doen: onderzoek en onderwijs op het gebied van elektromagnetische golven, de 
Maxwellvergelijkingen, antennes en sinds kort ook radiosterrenkunde. Mooier 
wordt het niet. 

Natuurlijk wil ik hier ASTRON noemen. Een prachtige organisatie in het noorden 
van Nederland. Fantastisch dat ik een baan bij ASTRON kan combineren met mijn 
positie op de TU/e. Bedankt Gert Kruithof dat je dat mogelijk hebt gemaakt. Ik kan 
niet iedereen noemen bij ASTRON, maar wel wil ik de radiogroep binnen het R&D
lab eruit lichten. Samen gaan we grootse dingen doen in de nabije toekomst. 

Wetenschap moet wel gefinancierd worden. En daarvoor zijn we afhankelijk van 
fondsen. NWO, waaronder het voormalige STW, NSO, ESA, de EU, ministerie van 
OCW en EZ, NIRICT, Agentschap Telecom en de bijdrage van de vele bedrijven, 
zowel inkind als ook in cash, bedankt voor de steun in mijn onderzoek. 

De OLFAR radiotelescoop gaat een prachtig instrument worden (Figuur 12). 

tenslotte

De weg naar een hoogleraarschap is een lange, maar boeiende weg. Na de 
 middelbare school begon het voor mij op de HTS in Groningen. Tijdens mijn af
studeerproject werkten we daar met z’n drieën aan het ontwerpen en bouwen 
van een 50 MHz transceiver, Marten Remmers, Hendrik Bakker en ik. Toen was het 
voor mij al duidelijk dat ontwerpen en wetenschap teamwerk is. Samen klaarden 
we de klus, gingen we naar, wat nu heet, het Agentschap Telecom voor tijdelijke 
ver gunningen en stonden we ons werk te verdedigen. Daarna ging ik naar de 
 Universiteit en wederom bestond mijn afstudeerwerk uit een team. Samen met 
Robert Arendsen heb ik mogen werken aan het ‘dualenergy Xray’systeem op 
de University of Wisconsin in Amerika. Dat heeft uiteindelijk nog een paar mooie 
 papers opgeleverd. Vervolgens ging ik tijdens mijn promotie met vele studenten 
aan het werk met driedimensionale beeldverwerking. En in de tijd als UHD op 
de Universiteit Twente en nu als hoogleraar op de TU/e heb ik ook weer samen
gewerkt met vele bachelor en masterstudenten, promovendi, collega’s van vele 
universiteiten, bedrijven en instituten. Hierbij wil ik jullie dan ook allemaal be
danken voor de samenwerking. We hebben samen veel bereikt. En ik hoop, nee… 
ik weet zeker, dat we dat nog vele jaren zullen doen.

Met het risico dat ik mensen vergeet, wil ik toch een paar mensen speciaal 
 bedanken. Allereerst een aantal mensen op de Universiteit Twente. Frank Leferink, 
Arjan Meijerink, Lilian Hannink, Peter Apers, Cora Salm, Maarten Korsten, Daphne 
Boere, Kirsten Voncken, Thea de Kluijver, Jolanda van Laar, Satie Biharie, Kees 
Slump, JanWillem Polderman, Luìs Ferreira Pires en vele anderen: bedankt voor 
een fantastische tijd op de UT. Vooral de periode waarin ik opleidingsdirecteur 
van de opleiding Electrical Engineering was, zal ik nooit vergeten. Speciale dank 
voor Miko Elwenspoek. Miko zijn enthousiasme voor onderwijs is naar mij overge
sprongen. Twee keer ben ik in zijn val getrapt, overigens met veel plezier. De eerste 
keer was toen Miko me vroeg om de minor Origins te coördineren en het gedeelte 
over kosmologie te verzorgen. De tweede keer om OLD van de opleiding  Electrical 
Engineering te worden. Dank daarvoor!

Bart Smolders deed me ‘an offer I couldn’t resist’. Bart, ontzettend bedankt daar
voor en voor in het mij gestelde vertrouwen. Ook het College van Bestuur van 
deze prachtige universiteit wil ik bedanken voor het in mijn gestelde vertrouwen. Figuur 12. Impressie van OLFARsatellieten rondom de maan. 
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De vraag is niet óf het gebouwd gaat worden, maar wanneer het gebouwd gaat 
 worden. De  wetenschap die we er mee gaan doen zal spectaculair worden. En dat 
allemaal is begonnen omdat drie mensen bij elkaar kwamen: Chris Verhoeven van 
de TUDelft, AlbertJan Boonstra van ASTRON en ik. Chris en AlbertJan, bedankt 
voor al jullie inzet en voor wat er allemaal nog gaat komen. 

Je kunt nog zo hard werken...de privésituatie is het belangrijkste. Ik wil dan ook 
al mijn vrienden en familie bedankten. En dan natuurlijk vooral de thuissituatie, 
Christa, Tim, Rick en Ella. Jullie zijn het allerbelangrijkste. Bedankt voor jullie steun 
en aanwezigheid. 

Werken in de wetenschap is hard werken. De druk van het presteren is hoog. Je 
moet dit, je moet dat…maar het is het allemaal waard. Het onderzoek dat ik doe, 
is prachtig. In mijn geval niet het werken aan het punt aan de horizon, maar veel 
en veel verder: ik werk aan het ontrafelen van de oorsprong van het heelal. En 
misschien doen we dat wel met een instrument om de maan. Wat zou het toch 
fantastisch zijn als we op een avond naar de maan kijken, met de gedachte dat 
 honderden, misschien wel duizenden satellieten om deze maan bewegen om de 
signalen waar te nemen van het hele vroege heelal, de dark ages. 

Ik heb gezegd. 
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