
European Space Expo
De EU werkt aan de ontwikkeling van een Europees ruimtevaart-
beleid en een krachtig Europees ruimtevaartprogramma. Deze 
initiatieven zijn van cruciaal belang voor de groei en ontwikkeling 
van onze samenleving en zullen een directe positieve invloed 
hebben op ons leven.

Met haar Europees ruimtevaartbeleid toont de EU aan dat ze het 
voortouw kan nemen op strategisch belangrijke gebieden die een 
schakel vormen tussen uiteenlopende beleidsterreinen, zoals van 
telecommunicatie tot humanitaire hulp.

Met de twee vlaggenschepen van het Europese ruimtevaart-
programma, Galileo (wereldwijd satellietnavigatiesysteem) en 
GMES (wereldwijd monitoringsysteem voor milieu en veiligheid), 
versterkt Europa ook haar capaciteit op het gebied van monitoring 
van zeeën, grensbewaking en verkenning van de ruimte en krijgen 
alle EU-lidstaten toegang tot de ruimte.

Het Europees ruimtevaartbeleid zal van Europa een belangrijke 
hoofdrolspeler in de ruimtevaart maken en ervoor zorgen dat 
de ruimtevaarttechnologieën maximaal ten goede komen aan 
de burgers en bijdragen tot concurrentievermogen, groei en 
werkgelegenheid.

Ruimteonderzoek – Nieuwe ideeën voor een mooiere toekomst
De activiteiten van de Europese Commissie op het gebied van 
ruimteonderzoek en -ontwikkeling spelen een belangrijke rol in 
het Europees ruimtevaartbeleid en vormen een aanvulling op 
de inspanningen van de lidstaten en andere belangrijke spelers, 
waaronder het Europees Ruimteagentschap (ESA).

Europa is al tientallen jaren actief in de ruimtevaartsector en 
houdt zich onder meer bezig met lanceringen, ruimteverkenning en 
satelliettoepassingen die diensten aan onze samenleving leveren.

Ruimteonderzoek draagt bij tot de verwezenlijking van belangrijke 
doelstellingen in sectoren als transport, landbouw, visserij, ram-
penbestrijding, humanitaire hulp en nog veel meer. De diensten die 
op ruimteonderzoek gebaseerd zijn, zorgen ervoor dat de moderne 
samenleving efficiënt kan functioneren. Zo maken satellieten live-
uitzendingen mogelijk, functioneren moderne navigatiesystemen 
en kunnen weersvoorspellingen gedaan worden.
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Deze unieke rondreizende tentoonstelling legt de talloze voorde-
len van de ruimtevaart voor Europa letterlijk aan uw voeten. De 
tentoonstelling nodigt u uit om te zien, voelen en beleven wat 
Europa in en met de ruimtevaart doet en hoe deze initiatieven 
nu al de kwaliteit van ons leven verbeteren.

Dankzij de investeringen van de Euro-
pese Unie (EU) in geavanceerde satel-
lietnavigatiesystemen (Galileo en 
EGNOS) en aardobservatiediensten 
(GMES) zal het dagelijks leven van 
de burgers in heel Europa veili-
ger, efficiënter en milieuvriende-
lijker worden. Bovendien zullen de 
diensten en toepassingen van het 
EU-ruimtevaartprogramma naar 
verwachting aanzienlijke kansen op 
de wereldmarkt creëren en tot ver in de 
toekomst bijdragen tot werkgelegenheid 
en economische groei.

De wereldwijde markt voor satellietnavigatietoepassingen zal 
tegen het einde van het decennium een jaarlijkse omzet van 
240 miljard euro bereiken en naar schatting hangt 7% van het 
bruto binnenlands product in Europa – zo’n 800 miljard euro – af 
van satellietnavigatiediensten. Volgens verscheidene studies zou 
Galileo in de komende 20 jaar tot 90 miljard euro bijdragen aan 
de Europese economie.

Samen met Galileo verzamelt GMES gegevens over de ruimte en 
de aarde om ons, onder meer door observatie van de toestand van 
onze oceanen of de samenstelling van de atmosfeer, een beter 
inzicht te geven in de klimaatverandering en milieuvraagstukken. 
GMES zal ook over veiligheidstoepassingen zoals grensbewaking 
beschikken. Verwacht wordt dat GMES een rendement van tien keer 
de investering zal opleveren. Volgens de OESO kan de wereldwijde 
markt voor aardobservatiegegevens tegen 2017 tot 3 miljard 
dollar per jaar stijgen.

De Europese ruimtevaartindustrie vertegenwoordigt momenteel 
een jaaromzet van 5,4 miljard euro en biedt werk aan meer dan 
31.000 hooggeschoolde arbeidskrachten.

Met de Europese ruimtevaart-expo nodigen de Europese Commissie 
en de lokale partners u uit om het leven op aarde te ontdekken ……
een leven dat er dankzij de ruimtevaart aanzienlijk op vooruit-
gegaan is!

Galileo, het wereldwijde satellietnaviga-
tiesysteem van Europa, zal onafhan-
kelijke positiebepalings-, navigatie- 
en tijdbepalingsdiensten aanbieden 
en zal verbonden zijn met het Ame-
rikaanse gps- en het Russische 
glonass-systeem waardoor betere 
gecombineerde prestaties worden 
aangeboden.

Galileo zal uit 30 satellieten bestaan 
die op een hoogte van ca. 23.000 km rond 
de aarde cirkelen en vijf diensten aanbieden:
1. een open dienst: gratis toegankelijk voor het brede publiek
2. een dienst voor de overheid: een veilige dienst ten behoeve 

van de overheid die gebruik maakt van gecodeerde signalen
3. een opsporings- en reddingsdienst: de Europese bijdrage aan het 

internationale opsporings- en reddingssysteem Cospas–Sarsat
4. een dienst beveiliging van mensenlevens: nu beschikbaar voor 

de luchtvaart dankzij EGNOS; Galileo zal de dienstverlening nog 
verder verbeteren

5. een commerciële dienst: uiterst nauwkeurige en betrouwbare 
gegevens voor professionele gebruikers

EGNOS – Europa’s eerste stappen op het gebied 
van satellietnavigatie
EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) 
verbetert de precisie van gps in heel Europa en maakt het geschikt 
voor toepassingen waar veiligheid van cruciaal belang is, zoals 
het besturen van vliegtuigen of het loodsen van schepen door 
een nauwe vaargeul.

EGNOS verschaft gecorrigeerde gps-informatie waardoor Europe-
anen preciezere gegevens kunnen gebruiken om nieuwe diensten 
te ontwikkelen of de bestaande diensten te verbeteren. EGNOS 
verifieert ook de ‘integriteit’ van het systeem, wat een maatstaf 
is voor de juistheid en betrouwbaarheid van de informatie.

EGNOS bestaat uit drie satellieten en een netwerk van grondsta-
tions en biedt drie diensten aan:
1. een open dienst: gratis en vrij toegankelijk voor iedereen met 

een EGNOS-compatibele gps-ontvanger.
2. een dienst beveiliging van mensenlevens: omvat een integri-

teitsfunctie waarmee de gebruiker binnen zes seconden wordt 
gewaarschuwd wanneer het gps-signaal slecht functioneert. Dit is 
van essentieel belang wanneer satellietnavigatie wordt gebruikt 
voor toepassingen waarin mensenlevens op het spel staan. EGNOS 
werd in 2011 gecertificeerd voor de burgerluchtvaart.

3. de toegangdienst tot de gegevens van EGNOS (EDAS): levert 
direct informatie van EGNOS via het internet.

Dankzij het GMES-initiatief van Europa kan een autonome capa-
citeit worden opgezet voor monitoring van de aarde om zo het 
welzijn en de veiligheid van de Europese burgers te verbeteren.

We staan voor een aantal wezenlijke veranderingen in onze 
manier van leven. Het welzijn van toekomstige generaties hangt 
af van een doeltreffend milieubeleid en onmid-
dellijke acties die onze veiligheid moeten 
verzekeren. Om de huidige uitdagin-
gen te kunnen aangaan, hebben de 
beleidsvormers betrouwbare infor-
matie nodig over de manier waarop 
en de reden waarom onze planeet 
en het klimaat aan het verande-
ren zijn. GMES is het antwoord van 
Europa op de dringende behoefte aan 
nauwkeurige, betrouwbare en tijdige 
milieu-informatie.

Hoe werkt GMES?
Op basis van de gegevens afkomstig van aardobservatiesatellieten, 
grondsensoren, atmosferische monitors en boeien in oceanen levert 
GMES essentiële milieu-informatie in de vorm van o.a. kaarten, 
gegevensreeksen, verslagen, gerichte waarschuwingen, enz.

De gerichte diensten van GMES bestrijken talrijke belangrijke 
gebieden. De diensten op het gebied van monitoring van het land, 
toezicht op het mariene milieu en de atmosfeer ondersteunen 
de uitwerking van een milieuwetgeving en waken over de ten-
uitvoerlegging en doeltreffendheid ervan. Deze diensten helpen 
ons ook klimaatverandering beter te begrijpen en doeltreffende 
beleidsmaatregelen te ontwikkelen om veranderingen in te perken 
en onze gewoonten aan te passen.

Dankzij hun snelle monitoring en kartering ondersteunen de ram-
penbestrijdingsdiensten van GMES de wereldwijde hulpverlening 
bij natuurrampen, industriële ongevallen en humanitaire crises.

Waarom GMES?
Een uniform aardobservatie- en monitoringsysteem levert infor-
matie op een betere, snellere en kosteneffectievere wijze, creëert 
nieuwe markten en arbeidplaatsen en stimuleert de groei van de 
Europese economie.




