
De Dwingeloo Radiotelescoop 
Van CAMRAS, via waarnemingen naar  amateursterrenkunde
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Wat gaan we doen vandaag 
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} 14.00  Historie van de Dwingeloo telescoop
Mark Bentum

} 14.30  Huidig gebruik van de Dwingeloo telescoop
Frans de Jong 

} 15.00   Frontend project 
Paul Boven

} 15.30  Rondleiding Dwingeloo telescoop



Historie
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Grote Reber – de eerste amateurastronoom
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Jan Oort – hoorde van het werk van Grote 
Reber
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Oort had aangetoond dat onze 
Melkweg roteert om Saggitarius.

Hij was zeer geïnteresseerd in 
het centrale gedeelte van de Melkweg,
maar werd gehinderd door stof  
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De bouw van de Dwingeloo radiotelescoop
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Maar ….



Dwingeloo telescoop
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} Wetenschappelijk achterhaald door WSRT en andere 
telescopen

} Millennium-bug
} Begin van het einde:

} DOGS - Dwingeloo Obscured Galaxy Survey
} Er waren problemen
} Idee … waarom niet verder uitvoeren met de WSRT
} Besluit : 4 augustus 1998 
} Metingen in  Westerbork stukken schoner dan vergelijkbare 

metingen in Dwingeloo.
} 6 oktober 1998 … laatste project is klaar 
} Begin van het einde …… 



Offerte
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Anders een risico dat …
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Gelukkig, een andere wending
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Een aantal highlights
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2008 2009 2010 20112007

- Oprichting	CAMRAS
- Weer	in	beweging	
- Industrieel	monument

- SSTV	via	de	Maan
- Glasvezel	@	DT
- Vederbeloning

- Subsidie	voor	renovatie
- Oeral	
- OPTICKS

- Bankgiro	loterij
- EME	contesten
- Waterstof	metingen
-

- Onderwijs	activiteiten
- Metingen	aan	

telescoop

- Renovatie
- ….

2012
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En in april 2014  
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Waarom doen we dit allemaal ??
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Beschikbaar stellen voor gemeenschap
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} Heel hard gewerkt om dat voor 
elkaar te krijgen ….



En niet zonder succes ….
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Conserveren DT als industrieel monument
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} 15 juli 2007 : Dwingeloo
telescoop is opgenomen in de 
lijst van industriële 
monumenten

} 4 augustus 2009: 
Rijksmonument

} 13 januari 2011: 800 kEuro
subsidie …



Vergroten van de interesse
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Voorbeeld - moonbouncing
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Voorbeeld - Triton
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Conclusies
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} De Dwingeloo telescoop was eens de belangrijkste
telescoop ter wereld.

} Maar in de jaren ’70 achterhaald door de WSRT en
andere grotere single dish en interferometrische
instrumenten.

} Helaas het einde in 2000
} Maar gelukkig door CAMRAS weer opgepakt.
} NU : de best onderhouden telescoop ter wereld
} Gebruikt voor allerlei toepassingen … è Frans


