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Op 3 juli 1989 opende het Planetron in Dwingelo officieel
de deuren. Direkteur Albert
Weishaupt vertelt, met enige
trots, dat reeds 75.000 bezoeDirekteur A. Weishaupt

kers in 199O de weg naar het
Planetron wisten te vinden. De
geheimen van het heelal met
sterren en planeten prikkelt bij
veel mensen nieuwsgierigheid.

JVlarjci van Schie

Licht- en luchtvervuiling

Dwingefoo heeft voor het sterrenkijken een
uitstekende ligging, steden liggen niet in de
direkte omgeving, dus 's avonds is het pikkedonker. Bezoekers uit Assen of Hoogeveen maar
vooral die uit de Randstad kijken hun ogen uit:
de Melkweg is zelfs zonder kijker overduidelijk

te zien. Ook satellieten zijn met hef gewone oog
waarneembaar.
Echter, de luchtvervuiling is in Drente ook aan»
wezig. Dat blijkt bij voorbeeld uit het feit dat hef
Nöorderlicht passé is. De atmosfeer (dampkring
die de aarde tot 800 km omringt) is niet meer zo
doorzichtig als vroeger door de grote kaneentraties vuildeeltjes waardoor ons uitzicht op
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het zwerk ten dele wordt bedorven. Het Noorderlicht is een verschijnsel dat veroorzaakt wordt
door materiaal, afkomstig van de zon. Dat
materiaal komt op de aarde af en wordt afgebogen naar de Noord- of Zuidpool. Als het
materiaal zich daar verzamelt en in onze at*
mosfeer kamt, ontstaan er lichtverschijnselen.
Het waarnemen daarvan in Drente/Dwingeloo is
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een gebeurtenis die steeds minder voorkomt.
In het begin van de tachtiger jaren nam de belangstelling voor de kijkavonden van de Sterrenwacht in Emmercompascuum toe. Met soms 200
bezoekers per dag in de oude sterrenwacht was
de akkomodatie zwaar overbelast. De belangstelling toonde echter wel onomwonden aan dat
er een markt bestaat voor sterrenkijken.
In 1984 vond de stichting Volkssterrenwacht
Drenthe een willig oor bij de provincie voor het
ontwikkelen won een toeristische attraktie rond
het thema 'ruimte en sterren'. Twee scenario's
werden ingediend: een voor een veredelde
sterrenwacht en één met de opzet van het planetron. Bij de provincie viel het plan in goede
aarde, daar men net op zoek was naar een 'elk
weers akkommodatie'. Uiteindelijk viel de keus
op Dwingeïoo omdat daar de verblijfsrekreatie
behoorlijk groot is en vanwege de aanwezigheid
van het Dwingelooërveld (zie Noorderbreedte
91 -2) waar zich reeds een radiosterrenwacht
bevindt.

Het is fascinerend om de kraters op de maan te
zien of de wolken en de maantjes rond de planeet Jupiter.
Omdat niet iedereen tegelijk van de grote telescoop gebruik kan maken, staan nog vijf kleinere kijkers opgesteld waarmee de wereldruimte
kan worden bestudeerd. Voor de bediening van
de apparatuur zijn deskundige vrijwilligers
aanwezig, die bovendien tekst en uitleg geven bij
alles wat voor de lenzen verschijnt. Ook kunnen
ze op speciaal verzoek bepaalde verschijnselen
in beeld brengen.

Kerstster

De kern van het Planetron is het 'ruimtetheater'.
De binnenkant van het koepelvormige dak van
dit theater doet dienst als een reusachtig projektiescherm van niet minder dan 350 m2. De bezoekers van het ruimtetheater nemen plaats in een
komfortabele ligstoel van waaruit ze goed zicht
hebben op het scherm. De projektie van de
nachtelijke sterrenhemel op de binnenzijde van
de koepel komt bijzonder natuurlijk over. Het
effekt wordt nog versterkt doordat de langzaam
dovende zaalverlichting aan het begin van de
voorstelling, het vallen van de nacht suggereert.
Het is een echte voorstelling omdat door middel
van de projektie allerlei bijzondere verschijnselen zichtbaar worden gemaakt. Zo gaat men
bijvoorbeeld terug in de tijd en wordt de sterrenhemel getoond zoals die er in het jaar 0 heeft
uitgezien. Dit beeld verschilt van onze huidige
sterrenhemel omdat in die dagen de 'Kerstster'
de nacht verlichtte. Veel verder terug in de tijd
zijn we als ons het ontstaan van de aarde wordt
voorgeschoteld. Vanuit dit oerbegin van ons
bestaan worden we met een razende vaart door
de geschiedenis van onze planeet gevoerd om
de reis van miljoenen jaren te beëindigen bij de
spektakulatre vulkaanuitbarsting van Mount St.
Helens in de Verenigde Staten, enkele jaren
geleden.

Kraters op de maan
Naast het ruimtetheater is er in het Planetron een
echt observatorium. Hier staat een grote teleskoop opgesteld waardoor de bezoekers
's avonds zelfde sterrenhemel kunnen bekijken.

Vooraf aan elke kijkavond wordt in het ruimtetheater een programma getoond waarin wordt
behandeld wat zich die avond allemaal aan de
sterrenhemel afspeelt. Deze introduktie maakt de
echte observaties nog boeiender.
Behalve door direkte visuele waarneming wordt
de ruimte ook op een meer indirekte manier
bestudeerd. Een voorbeeld daarvan is de radioteleskopie. Ook daarmee kunnen bezoekers van
het Planetron kennis maken. Door het bedienen
van knoppen kunnen de schotelantennes van de
radioteleskoop worden gericht op hemellichamen zoals de zon en de sterren, die energie
in de vorm van straling de ruimte in slingeren.
Ook energiebronnen van meer aardse oorsprong, zoals bomen in de omgeving, kunnen
met de radioteleskoop waargenomen worden.
Hoewel het instrument daarvoor niet bedoeld is,
is het wel verhelderend je te realiseren dat
allerlei opjekten om ons heen, en met name alle
levende wezens, energie uitstralen. Zolang deze
uitstraling alleen meteen minimale warmteproduktie gepaard gaat, kunnen we het hoogstens voelen door het objekt aan te raken of er
een radioteleskoop op te richten. Als de temperatuur genoeg stijgt, wordt het tenslotte zichtbaar
als licht, zoals bij een gloeiend stuk ijzer. Het
interessante van een radioteleskoop is dat het
juist de niet-zichtbare energie 'zichtbaar' maakt.
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Buitenaardse wezens

De schotels van de radioteleskoop worden ook
gebruikt door lokale zendamateurs. Dit zenden
via de antennes hun morsekodes uit waarmee ze
kontakt zoeken met andere zendamateurs in
verre landen. De signalen van de Drentse zendamateurs leggen enorme afstanden af. Er kan
zelfs gekommuniceerd worden met mensen aan
de andere kant van de wereld, op het zuidelijk
halfrond, door signalen via de maan te laten
reflekteren.
Op de vraag of via de schotels ook wel eens
signalen binnen komen die afkomstig zijn van
buitenaardse wezens, beantwoordt Albert Weishaupt, dat zoiets tot nu toe nog nooit is gebeurd.
Hij voegt er aan toe dat het ook niet waarschijnlijk is dat het ooit zal gebeuren omdat allerlei
zaken in de weg staan. Afgezien van de vraag of
er wel buitenaards leven is en of zulk leven zich
dan bezig houdt met het zenden van radioboodschappen richting ruimte, is het heel moeilijk
vanuit het helaal op die manier de aarde te
bereiken. De sterren, met onze zon door zijn
nabijheid voorop, zijn zulke sterke radiobronnen
dat het onmogelijk lijkt dat levende wezens ooit
zenders kunnen bouwen die daarmee kunnen
konkurreren. Wij zouden zelf om een radiosignaal te produceren dat even krachtig is als dat
van de zon, een energiebron moeten bouwen die
even sterk is als zeshonderdmiljoen-miljard (een
6 met 17 nullen) Hunzecentrales. Dit is uiteraard
niet mogelijk maar vanuit de ruimte gezien
betekent dat, dat we nooit boven de zon uit
kunnen schreeuwen en dus niet kunnen worden
gehoord.

Het weer vandaag
Behalve het ruimtetheater, het observatorium en
de radioteleskoop, biedt het Planetron de bezoeker ook nog een tentoonstellingsruimte. In deze
ruimte zijn steeds wisselende tentoonstellingen te
zien. Momenteel is er een expositie te zien, die in
samenwerking met de EGD is geproduceerd, met
als thema 'energieopwekking op en buiten de
aarde'. Behalve de gebruikelijke manieren van
energie-opwekking krijgen ook alternatieve
manieren aandacht. Uiteraard wordt daarbij
ingegaan op de effekten die de verschillende
manieren van energie-opwekking hebben op het
milieu.
In het Planetron houdt men ook permanent
kontakt met Meteosat (de weersateliet). In de
tentoonstellingsruimte staat ook een scherm
opgesteld, waarop de aktuele weerssituatie en
de ontwikkelingen daarin kunnen worden gevolgd.
•
Hei Planetron is open voor publiek van ] juni tot 16
september en a!fe schoolvakanties. Op kijkavonden
(dinsdag en donderdag) vanaf 20.00 uur.

