
Centaurus A presenteert
in samenwerking met de

Astronomische Kring Nijmegen

De James Webb Spacetelescope

Lezing door drs. Edwin Mathlener

De Hubble-ruimtetelescoop begint zijn einde te naderen. Al lang geleden is men begonnen
aan de ontwikkeling van de James Webb Space Telescope, die gepresenteerd wordt als
de opvolger van de Hubble. Toch is de JWST niet in alles een opvolger van Hubble.
Waar Hubble kan waarnemen in zichtbaar licht, infrarood en ultraviolet, kan JWST alleen
kijken in het infrarood, maar daar dan wel ook naar langere golflengten.

De JWST is onder andere bedoeld om de allereerste sterren te bestuderen, die we het
beste in het infrarood kunnen zien. Maar Webb wordt ook gebruikt voor het bestuderen
van geboorte en dood van sterren dichterbij, planeten bij andere sterren, maar ook voor
objecten in ons eigen zonnestelsel.

Edwin Mathlener studeerde in de jaren ’80 sterrenkunde in Utrecht. Hij werd daarna
geen beroepsastronoom, maar is op allerlei manieren actief met het populariseren van
sterrenkunde. Hij woont in Utrecht, is vrijwillig publieksbegeleider bij Sonnenborgh
– museum & sterrenwacht, voorzitter van de Werkgroep Maan & Planeten en mede-
samensteller van de jaargids Sterren & Planeten.

De lezing vindt plaats in collegezaal HG00.308 van het Huygensgebouw, Faculteit
Natuurkunde Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ook belangstellende niet-leden zijn – gratis – van harte welkom!

Woensdag 11 januari 2023, 19:30 - 21:30

webpagina Centaurus A: www.centaurus-a.nl

http://www.centaurus-a.nl/


Bereikbaarheid Huygensgebouw Radboud Universiteit Nijmegen
Het Huygensgebouw ligt op de campus van de Radboud Universiteit aan de Heyendaalseweg 135, 6525AJ in Nijmegen.

Komt u met de fiets, dan kunt u die een plek geven in de fietsenstalling in de kelder onder de hoofdingang.

Indien u de bus verkiest (lijnen 1, 3, 4, 10, 11, 25, 210, 300, 325) dan kunt u uitstappen op de halte Universiteit/Oostzijde.
Steek de Heyendaalseweg over en houd wat links aan. Het grote gebouw aan de overzijde is het Huygensgebouw.

Met een stoptrein kunt u naar Nijmegen-Heyendaal reizen. Steek daarna de Heyendaalseweg over, volg deze (rechts af) in zuidelijke
richting. Na de kruising met verkeerslichten vindt u het Huygensgebouw aan uw linkerhand. De looptijd bedraagt ongeveer 5 minuten.

U kunt de auto kosteloos plaatsen in de parkeergarage P11 onder het gebouw, te bereiken aan de noordzijde van het gebouw
via de Driehuizerweg. Bij het inrijden van de parkeergarage dient u een kaartje te trekken uit de automaat bij de slagboom door op
de groene knop te drukken. Bewaart u dit kaartje alstublieft, het is namelijk uw gratis uitrijkaart. Bij het uitrijden voert u deze kaart
weer in de automaat om de slagboom omhoog te laten gaan.


