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DOEL 

De doelstelling van de Sterrenwacht Midden-Nederland zoals deze geformuleerd is in onze statuten van 

2006, en vrij vertaald is: 

Het populariseren van de weer- en sterrenkunde, de daaraan gerelateerde wetenschappen, en het mogelijk 

maken van de beoefening daarvan. 

De werkgroep draagt bij aan deze doelstelling door middel van het verzorgen van kennisverrijking voor 

leden en niet leden en het toegankelijk maken van sterrenkunde aan een breder publiek door het 

organiseren van kijkavonden. 

De werkgroep heeft tot doel om alle activiteiten te organiseren met dien verstande dat dit een door de 

vereniging gedragen activiteit is.  

ACTIVITEITEN 

De Sterrenwacht Midden-Nederland is al meerdere jaren actief voor leden en publiek als het gaat om 

kennisverrijking en het toegankelijk maken van sterrenkunde.  

De Hemel Van… is een instapcursus van 2 avonden theorie en 1 waarneemavond. De doelgroep zijn 

mensen die geen kennis hebben van sterrenkunde en waarnemen en die hiervan “iets” meer willen weten. 

De 2-daagse wordt afgesloten met een avond waarnemen. 

De Basiscursus Sterrenkunde voor beginners behandelt alle aspecten van het ontstaan van het heelal 

tot het einde ervan. Ons zonnestelsel, sterevolutie, planetenleer etc etc alles komt aan bod en het 

instapniveau is geschikt voor mensen die geen kennis hebben van astronomie.  

Nieuw is de basiscursus Astrofotografie. Deze cursus bestaat uit twee avonden met twee weken 

tussentijd. De cursus wordt gegeven in de sterrenwacht door twee of drie leden van de werkgroep 

Astrofotografie aan een groep geïnteresseerde leden van de sterrenwacht. Het plan is om de cursus 

volgend jaar ook aan publiek te geven. Op de eerste avond wordt uitleg gegeven, maar krijg je ook 

opdrachten mee naar huis om aan te werken. Op de tweede avond bespreken we de resultaten met elkaar 

en gaan we daarna met elkaar buiten aan de slag. 

De werkgroep Radioastronomie heeft zoals nu bekend, geen plannen een cursus te ontwikkelen. 



Elke maand wordt er voor leden een Tiny Talk gehouden waar leden hun kennis en ervaringen kunnen 

delen. Aansluitend vindt er een ledenavond plaats. 

Maar ook externe sprekers worden door de werkgroep uitgenodigd om leden en ook niet-leden te 

verrijken met kennis.  

Samen met alle sterrenwachten van Nederland organiseert de sterrenwacht Midden-Nederland elk jaar een 

Landelijke Sterrenkijk Dag (LSKD) die door de KNVWS georganiseerd wordt. Ten tijde van het opstellen 

van dit document zijn is er nog geen datum door de KNVWS gepland.  

Met de JWG (JongerenWerkgroep voor Sterrenkunde) zal worden gezocht naar een samenwerking om 

hiermee een jongere doelgroep aan onze sterrenwacht te verbinden. 

Naast kennisverrijking zal deze werkgroep activiteiten organiseren zonder dat kennisverrijking centraal 

staat. Wij willen mensen zonder kennis mooie astronomische momenten aanbieden waarbij de beleving 

centraal staat. Denk hierbij aan meteorenzwermen, conjuncties, ruimtevaarthoogtepunten, 

zonnewijzerwandeling, etc. 

COVID-19 heeft een duidelijke, negatieve invloed als het gaat om het organiseren van activiteiten voor de 

sterrenwacht. Om deze reden is ervoor gekozen om pas in oktober te starten met een cursus. 

Het is voor de werkgroep niet haalbaar om bij elke activiteit volledig of deels aanwezig te zijn. Met het 

bestuur is afgesproken dat indien er te weinig leden zijn die de activiteit ondersteunen, dat deze niet door 

zal gaan. En het moge duidelijk zijn dat indien het weer het niet toelaat (te beoordelen door de werkgroep), 

dat een geplande avond komt te vervallen.  

Door de enthousiasme van leden en door de interesse van het publiek is de sterrenwacht een 

publiekstrekker. Het is goed om te vermelden dat er in de sterrenwacht maximaal 50 mensen tegelijkertijd 

aanwezig mogen zijn en dat de cursussen gelimiteerd zijn tot 20 aanwezigen. Uiteraard worden de dan 

geldende COVID-19 maatregelen gehanteerd. 


