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Dit is ook glas: astronauten blij met ruimteramen

De ruimteserre Cupola is sinds 2010 aan het ruimtestation ISS gekoppeld. 

André Kuipers en zijn collega’s genoten volop van het uitzicht door het grootste 

ruimteraam aller tijden. Eén van de ramen doorstond een inslag van een 

micrometeoor. De ruimteserre is voorbereid op de gevaren van ruimtepuin en 

micrometeoren. Speciale luiken beschermen de ramen wanneer deze niet gebruikt 

worden. En wanneer een ruit beschadigt, is het zelfs mogelijk deze te vervangen.

Viervoudig glas overleeft

Tijdens het halve jaar dat André Kui-

pers in het ruimtestation ISS werkte, 

was de ruimteserre zijn favoriete plek. 

De Cupola heeft zeven ramen die de 

astronauten een ongeëvenaard uitzicht 

op de aarde en de ruimte bieden. Glas 

in Beeld schreef er jaren geleden al een 

keer over, maar toen moest de Cupola 

nog gelanceerd worden. Dat gebeurde 

in februari 2010 en nu weten we dat de 

ruimteserre ongelooflijk gewaardeerd 

wordt. Kuipers heeft zijn ervaringen 

gedeeld en de foto’s van de ruimtera-

men, en het uitzicht dat ze bieden, zijn 

wonderschoon.

Favriete plek

In zijn eerste blog uit het ISS vertelde 

Kuipers meteen: ‘De Cupola heeft 

prachtige ramen. Het is verreweg de 

favoriete plek van de astronauten aan 

boord, omdat je de aarde heel goed 

kan zien door het grote raam. Door 

de zes kleinere ramen kun je genie-

ten van een 360 graden panorama 

uitzicht. Wanneer ik er ben kan ik de 

aarde in zijn volle glorie zien passeren: 

onder me, boven me of langs me. Het 

hangt er maar vanaf hoe ik de Cupola 

inzweef. De dag is prachtig, net als 

de nacht. Dan zie ik de grote steden 

opgloeien, soms een meteoriet en het 

noorderlicht.’ De Cupola is behalve 

een ‘cadeau’ voor de astronauten ook 

nuttig. Vanachter het glas bedienen 

astronauten de ruimtearm. Ook obser-

veren en begeleiden ze aankoppelende 

ruimtevaartuigen en astronauten die 

‘buiten’ werken. 

Ruimteramen

Het klimaat in de ruimte is extreem: 

luchtledig, felle zon, diepe koud. Om 

de astronauten daar tegen te bescher-

men is glas niet meteen de eerste 

inslag micrometeoor
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André Kuipers’ favoriete plek in het ruimtestation. 

Foto’s: ESA

Astronaute Tracy Caldwell-Dyson geniet van het uitzicht.

Astronaut 

Soichi Noguchi 

neemt foto’s 

van de aarde. 

De ruimteramen 

bestaan uit vier 

glasbladen; het 

hele glaspakket 

is 12 centimeter 

dik. 

Eén van 

de ramen 

doorstond de 

inslag van een 

micrometeoriet. 

Totdat technici 

op de grond 

de schade 

geevalueerd 

hebben en 

zeker is dat 

het glas nog 

voldoende sterk 

is, blijft het luik 

voor dit raam 

gesloten. 
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keus voor in de buitenwand van een 

ruimteschip. Maar de astronauten 

vroegen om ramen en in 1987 werden 

de eerste plannen gemaakt. Maar 

ramen zijn, technisch gezien, niet 

nodig en de ruimteserre werd steeds 

wegbezuinigd. Zo duurde het 23 jaar 

voor hij uiteindelijk gemaakt was en 

gelanceerd werd. En nu het eenmaal 

zo ver is, en we de foto’s zien en de 

waardering horen die de astronauten 

uitspreken, denken we: dat hadden we 

veel eerder moeten doen.

Het grootste, ronde, raam heeft een 

diameter van 0,80 meter. In de zijwan-

den daaromheen geven zes kleinere 

ramen een uitzicht in alle richtingen. 

Ieder raam bestaat uit vier ruiten met 

antireflectiecoating. De binnenste ruit 

is één centimeter dik en beschermt de 

tweede ruit tegen beschadigingen die 

de astronauten per ongeluk zouden 

kunnen veroorzaken. De tweede ruit 

is drie centimeter dik en vangt het 

verschil in luchtdruk op. De derde ruit 

is een beveiligingsruit die de luchtdruk 

opvangt wanneer de tweede ruit zou 

breken of lek raken. De buitenste ruit 

vangt botsingen met ruimtepuin en 

inslagen van micrometeoren op. De 

spouwen tussen de ruiten zijn één tot 

twee centimeter breed en de dikte 

van het totale raampakket is ongeveer 

twaalf centimeter. De ramen laten, on-

danks hun dikte, meer dan 60 procent 

van het zichtbaar licht door. En dat le-

vert indrukwekkend heldere foto’s van 

het uitzicht op. 

Meteoorinslag

Eén van de gevaren in de ruimte zijn 

botsingen met ruimtepuin of inslagen van 

micrometeoren. Op 10 juni 2012 was het 

raak: NASA meldde een inslag van een 

kleine micrometeoor op raam nummer 2. 

Volgens de veiligheidsprocedure sloten de 

astronauten meteen het beschermende 

luik. ISS technici op de grond evalueren 

foto’s van de schade. De recente inslag is 

erg klein, maar men bekijkt of de schade 

gevolgen heeft voor de sterkte van het 

raam. Overigens zijn alle maatregelen en 

procedures voorzorgen omdat men een 

grote veiligheidsmarge voor de beman-

ningsleden wil garanderen. Het ontwerp 

van de ramen voorziet erin dat de buiten-

ste ruit vervangen kan worden.   < 

< De luiken kunnen het glas 

tegen inslagen van ruimtepuin en 

micrometeoren beschermen.


