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Deze kroniek beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen 
in de ruimtevaart die hebben plaatsgevonden tussen 1 
december 2021 en 15 maart 2022. Tevens zijn alle lan-
ceringen vermeld waarbij een of meerdere satellieten in 
een baan om de Aarde of op weg naar verder in de ruimte 
gelegen bestemmingen zijn gebracht.
Alle in deze kroniek vermelde tijden zijn in UTC (Coordi-
nated Universal Time).

2 december 2021
ISS bewoners Marshburn en Barron maken een 6,5 uur durende ruim-
tewandeling vanuit de Amerikaanse luchtsluis Quest. Ze vervangen 
de S-band antenne op het P1-Truss.

2 december 2021 | 23:12 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Canaveral • Landing eerste 
trap: Ponton in de Atlantische Oceaan
• Starlink G4-3-1 t/m G4-3-48 • COSPAR: 2021-115

48 Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten.
• BlackSky Global-12 & -13 • COSPAR: 2021-115

Twee Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten.

5 december 2021 | 00:19 uur 
Draagraket: Soyuz ST-B • Lanceerplaats: Kourou
• Galileo-27 & -28 • COSPAR: 2021-116A & -B

Twee Europese civiele navigatiesatellieten. De kunstmanen wor-
den in een cirkelvormige operationele baan op een hoogte van 
23.616 km met een inclinatie van 56° gebracht. 

Ruimtevaartkroniek Marco van der List

Airbus NL heeft de zonnepanelen en Bradford Space de druk- 
en zonnesensoren voor de Galileo-satellieten geleverd.

7 december 2021 | 04:12 uur 
Draagraket: Ceres-1 • Lanceerplaats: Jiuquan
• Tianjin Daxue-1, Lize-1, Baoyun, Jin Zijing-5 & 1-03 • COSPAR: 

2021-117
Vijf Chinese civiele aardobservatiesatellieten. In een zonsynchrone 
baan (483 x 501 km x 97,4°).

7 december 2021 | 10:19 uur 
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Canaveral
• STPSAT-6 • COSPAR: 2021-118A

Amerikaanse militaire geostationaire technologische satelliet met 
een massa van 2572 kg. De kunstmaan heeft onder andere een 
lasercommunicatie-experiment aan boord.

• LDPE-1 • COSPAR: 2021-118B
Amerikaanse militaire satelliet, dient als platform voor een viertal 
experimenten. Komt in een geostationaire overgangsbaan. Later 
zullen ook een aantal CubeSats worden uitgezet vanaf de LDPE-1.

8 december 2021 | 7:38 uur 
Draagraket: Soyuz-2.1a • Lanceerplaats: Baykonur
• Soyuz MS-20 • COSPAR: 2021-119A

Russisch bemand ruimteschip met de kosmonaut Aleksander Mir-
surkin en twee Japanse passagiers: de miljardair Yusaku Maezawa 
en zijn assistent Yozo Hirano. Zes uur na de lancering koppelt de 
Soyuz MS-20 aan de Poisk module van het ISS. Maezawa is ook be-

Het International Space Station vanuit het gezichtspunt van Thomas Marshburn tijdens zijn ruimtewandeling op 2 december 2021. [NASA]
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Technici op het lanceerplatform in Kourou tijdens de laatste voorbereidingen voor de lancering van twee Galileo navigatiesatellieten op 4 december. [ESA]

kend van het DearMoon project, waarin een Starship van SpaceX in 
2023 met een aantal passagiers een vlucht om de Maan zal maken.

9 december 2021 | 00:02 uur 
Draagraket: Electron • Lanceerplaats: Mahia
• BlackSky Global-16 & -17 • COSPAR: 2021-120A & -B

Twee Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten.

9 december 2021 | 06:00 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy Space Center • Lan-
ding eerste trap: Ponton in de Atlantische Oceaan
•  IXPE • COSPAR: 2021-121A

Amerikaanse astronomische satelliet. IXPE (Imaging X-ray Polari-
metry Explorer) kan de polarisatie van röntgenstraling vastleggen. 
De kunstmaan heeft een massa van 330 kg en is de lichtste nuttige 
lading tot nu toe gelanceerd door een Falcon-9. Boven de equator 
voert de tweede trap een manoeuvre uit om de inclinatie van de 
430 km hoge baan van 29° naar 0,2° te veranderen. Hierdoor vliegt 
IXPE over de evenaar en niet door de South Atlantic Anomaly (SAA), 
een gebied nabij Brazilië waar het magneetveld dichter bij Aarde 
ligt, met een hogere concentratie geladen deeltjes tot gevolg.

10 december 2021 | 00:11 uur 
Draagraket: Chang Zheng-4B • Lanceerplaats: Jiuquan
Dit is de 400ste lancering van een Chang Zheng raket sinds de eerste 
vlucht op 24 april 1970. De honderd meest recente lanceringen heb-
ben plaatsgevonden sinds maart 2019.
• Shijian-6I & -6J • COSPAR: 2021-122A & -B

Twee Chinese technologische satellieten, die ook mogelijk een 
functie als militaire elektronische afluistersatelliet hebben. 

11 december 2021
De New Shepard wordt voor de derde maal met passagiers gelan-
ceerd voor een suborbitale vlucht. Voor het eerst zijn er zes passagiers 
aan boord, waaronder Laura Shepard Chruchley, de dochter van Alan 
Shepard die in 1961 in een Mercury capsule de eerste Amerikaanse 
bemande ruimtevlucht maakte.

13 december 2021 | 12:07 uur 
Draagraket: Proton-M • Lanceerplaats: Baykonur
• Ekspress AMU-3 & -7 • COSPAR: 2021-123A & -B

Twee Russische civiele geostationaire communicatiesatellieten. 

13 december 2021 | 16:09 uur 
Draagraket: Chang Zheng-3B • Lanceerplaats: Xichang
• Tianlian 2-02 • COSPAR: 2021-124A

Chinese civiele geostationaire communicatiesatelliet. Het Tianlian 
netwerk is specifiek bedoeld voor het ondersteunen van Chinese 
bemande ruimteschepen en -stations. 

15 december 2021 | 02:00 uur 
Draagraket: Kuaizhou-1A • Lanceerplaats: Jiuquan
De lancering mislukt en de satellieten bereiken geen omloopbaan. Er 
worden geen verdere details over de mislukking bekendgemaakt.
• GeeSat-1A & -1B • COSPAR: Geen, mislukt

Twee Chinese commerciële navigatiesatellieten. 
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15 december 2021
Het vrachtschip Cygnus CRS-16, dat op 20 november werd losge-
koppeld van het ISS, verlaat haar baan en verbrandt in de atmosfeer 
boven de Grote Oceaan.

18 december 2021 | 12:41 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Vandenberg • Landing eerste 
trap: Ponton in de Grote Oceaan
• Starlink G4-4-1 t/m G4-4-52 • COSPAR: 2021-125

52 Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten.

19 december 2021 | 03:58 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Canaveral • Landing eerste 
trap: Ponton in de Atlantische Oceaan
• Türksat-5B • COSPAR: 2021-126A

Turkse commerciële geostationaire communicatiesatelliet.

20 december 2021
De Soyuz MS-20, met aan boord de kosmonaut Aleksander Mirsur-
kin en twee passagiers Yusaku Maezawa en Yozo Hirano, vertrekt van 
het ISS. Enkele uren later landt het toestel succesvol in Kazachstan.

21 december 2021
Tiende verjaardag van de lancering van André Kuipers voor 
zijn tweede vlucht. Deze lancering markeerde tevens de start 

Links: in Kourou plaatsen technici de Ariane-5 neuskap over de JWST ruimtetelescoop. [ESA] Rechtsboven: een kiezel blokkeert begin januari de carrou-
sel van de Marswagen Perseverance waarmee bodemmonsters worden verzameld en naar de opslagbuisjes gedistribueerd worden. Later zal de kiezel 
met succes verwijderd worden. [NASA/JPL] Linksonder: Mark Vande Hei (midden) assisteert zijn collega’s Anton Shkaplerov (links) en Pyotr Dubrov 
(rechts) met het aantrekken van hun ruimtepakken in de Poisk luchtsluis. [NASA]

van de Ruimtevaartkroniek in de huidige vorm, die voor het eerst ver-
scheen in nummer 2012-2 van dit blad.

21 december 2021 | 10:07 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy Space Center • 
Landing eerste trap: Ponton in de Atlantische Oceaan
• Dragon CRS-24 • COSPAR: 2021-127A

Amerikaans onbemand vrachtschip met voorraden voor het ISS. 
Een dag later koppelt de Dragon aan de IDA-3 poort aan de zenit-
zijde van de Harmony module.

22 december 2021 | 15:32 uur 
Draagraket: H-2A • Lanceerplaats: Tanegashima
• Inmarsat-6F1 • COSPAR: 2021-128A

Britse commerciële geostationaire communicatiesatelliet.

23 december 2021
De Progress M-UM voortstuwingssectie maakt zich los van de 
nieuwe koppelmodule Prichal. De Progress M-UM heeft in novem-
ber Prichal naar het ISS gebracht. Enkele uren na de ontkoppeling 
keert de Progress M-UM in de atmosfeer terug om te verbranden.

23 december 2021 | 10:16 uur 
Draagraket: Chang Zheng-7A • Lanceerplaats: Wenchang
• Shijian-12-01 & -02 • COSPAR: 2021-129A & -B
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Twee Chinese geostationaire technologische satellieten. Het 
doel van de missie is niet bekendgemaakt. 

25 december 2021 | 12:20 uur 
Draagraket: Ariane-5ECA • Lanceerplaats: Kourou
• James Webb Space Telescope • COSPAR: 2021-130A

Amerikaans-Europees-Canadese astronomische telescoop met 
een 6,5 meter spiegel. De JWST beschikt over vier instrumen-
ten die met name in het nabije infrarode deel van het spectrum 
hun waarnemingen verrichten. Met een investering van 25 jaar 
ontwikkeling en 10 miljard dollar is dit de duurste civiele satel-
lietlancering tot nu toe.

Het Mid-InfraRed Instrument (MIRI) werd deels in Nederland 
ontwikkeld en gebouwd onder leiding van de Optische-Infra-

roodgroep van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie 
(NOVA). Naast Nederlandse universiteiten droegen ook TNO, AS-
TRON, SRON en minstens vijftig Nederlandse bedrijven, groot en 
klein, bij aan de ontwikkeling van deze spectrograaf.
Airbus NL en APP hebben respectievelijk het motorframe en de ontste-
kers van de eerste trap van de Ariane-5 gebouwd.

26 december 2021 | 03:11 uur 
Draagraket: Chang Zheng-4C • Lanceerplaats: Taiyuan
• Zi Yuan 1-02E • COSPAR: 2021-131A

Chinese civiele aardobservatiesatelliet.
• Xi Wang-3 • COSPAR: 2021-131B

CubeSat.

26 december 2021
Taikonauten Zhai Zhigang en Ye Guangfu maken een zes uur duren-
de ruimtewandeling, en monteren een nieuwe camera en diverse 
voetsteunen op de Tianhe woonmodule.

27 december 2021 | 13:10 uur 
Draagraket: Soyuz-2.1b • Lanceerplaats: Baykonur
• OneWeb L12-1 t/m -36 • COSPAR: 2021-132

Zesendertig Britse commerciële communicatiesatellieten. 

27 december 2021 | 19:00 uur 
Draagraket: Angara-A5 • Lanceerplaats: Plesetsk
• Persei/IPN-1 • COSPAR: 2021-133A

IPN-1 is een massasimulator van een geostationaire communi-
catiesatelliet. Helaas strandt deze in een lage baan om de Aarde 
(179 x 201 km x 63,4°) als de nieuwe bovenste rakettrap Persei 
faalt. 

29 december 2021 | 11:13 uur 
Draagraket: Chang Zheng-2D • Lanceerplaats: Jiuquan
• Tianhui-4 • COSPAR: 2021-134A

Chinese militaire satelliet, waarschijnlijk bedoeld voor optische 
spionage. In een 483 x 490 km x 89,0° baan.

29 december 2021 | 16:43 uur 
Draagraket: Chang Zheng-3B • Lanceerplaats: Xichang
• TJS-9 • COSPAR: 2021-135A

Chinese militaire geostationaire elektronische afluistersatelliet.

30 december 2021 | 03:30 uur 
Draagraket: Simorgh • Lanceerplaats: Khomeini
De lancering mislukt als de bovenste trap 200 m/s te weinig snelheid 
ontwikkelt om een omloopbaan te bereiken.
• Test Payloads • COSPAR: Geen, mislukt

Drie Iraanse technologische satellieten.

4 januari 2022
Het uitvouwen van het 21 bij 14 meter grote zonnescherm van de 
JWST wordt met succes voltooid. Het scherm is noodzakelijk om 
de infraroodtelescoop tegen licht van de Zon, Aarde en Maan te 
beschermen.

5 januari 2022
De in een lage baan gestrande combinatie Persei/IPN-1 maakt een 
ongecontroleerde terugkeer in de atmosfeer. Restanten vallen in de 
Grote Oceaan voor de kust van Zuid-Amerika.

5 januari 2022
Het onbemande vrachtschip Tianzhou-2 wordt losgekoppeld van 
de voorzijde van de Tianhe woonmodule van het Chinese ruimte-
station Tiangong. De robotarm van het station grijpt vervolgens de 
Tianzhou-2 vast en voert enkele manoeuvres uit. Vervolgens laat de 
robotarm het vrachtschip weer los, waarna Tianzhou-2 weer aan het 
station koppelt. Deze testen worden uitgevoerd ter voorbereiding 
van de komst en installatie van twee zware laboratoriummodules 
later dit jaar.

6 januari 2022 | 21:49 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy • Landing eerste 
trap: Ponton in de Atlantische Oceaan
• Starlink G4-5-1 t/m G4-5-49 • COSPAR: 2022-001

49 Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten.

7 januari 2022
De Tianzhou-2 wordt wederom losgekoppeld van het Chinese ruim-
testation, nu op afstand bestuurd door de taikonauten aan boord 
van Tiangong. Ze sturen de Tianzhou naar een afstand van 200 
meter, waarna ze de vrachtvaarder weer aan het station koppelen.

8 januari 2022
Het laatste optische element van de JWST, het stuurboordpaneel 
met daarop drie spiegels, wordt uitgeklapt. Hiermee zijn alle ge-
plande ontplooiingen met succes en zonder problemen afgerond. 
De komende maanden zal JWST haar spiegels verder uitlijnen en de 
instrumenten kalibreren. De verwachting is dat midden 2022 met 
het wetenschappelijke waarneemprogramma gestart kan worden.

9 januari 2022
De JWST, op weg naar L2, voltooit de kritische ontplooiingsactivi-
teiten. Zowel het grote zonnescherm als de secondaire en primaire 
spiegels zijn nu volledig uitgevouwen.

13 januari 2022 | 15:25 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Canaveral • Landing eerste 
trap: Canaveral
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• Transporter-3 • COSPAR: 2022-002
Ride-share missie waarbij in totaal 105 satellieten in een TBD 
baan gebracht worden: Umbra-02, Capella-7 & -8, ICEYE-X14 
t/m X16, Sich 2-1, ION-SCV-004, Guardian, STORK-1 & -2, Lab-
Sat, SW1FT, VZLUSAT-2, ETV-A1, BRO-5, HYPSO-1, Kepler-16 
t/m -19, Flock-4x-1 t/m -44, Lemur-2-146 t/m -149, DEWA-Sat 
1, NuX-1, OroraTech, IRIS-A, MDASat-1a t/m -1c, Gossamer 
Piccolomini, Tevel-1 t/m -8, Challenger, Delfi-PQ 1, Unicorn-
2A, -2D, -2E & -2TA1, FossaSat-2E t/m -2E6, MDQube-SAT 1, 
SATTLA-2A & -2B, Unicorn-1, EASAT-2, HADES, Grizu-263a, 
PION-BR 1, SanoSat 1 & Mars Outpost Demo

 TU Delft ontwikkelde en bouwde De PicoSat Delfi-PQ 1, een 
5 x 5 x 15 cm grote satelliet met een massa van 0,6 kg.

13 januari 2022 | 22:52 uur 
Draagraket: LauncherOne • Lanceerplaats: Boeing 747 Cosmic Girl, 
boven Grote Oceaan
• PAN-A & -B, GEARSS-3, TechEdSat-13, ADLER-1, STORK-3 & 

SteamSat-2 • COSPAR: 2022-003 
Zeven CubeSats.

17 januari 2022 | 02:35 uur 
Draagraket: Chang Zheng-2D • Lanceerplaats: Taiyuan
• Shiyan-13 • COSPAR: 2022-004A

Chinese experimentele satelliet. Verdere details worden niet be-
kendgemaakt. In een 357 x 1298 km x 98,7° baan.

19 januari 2022 | 02:02 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy • Landing eerste 

trap: Ponton in de Atlantische Oceaan
• Starlink G4-6-1 t/m G4-6-49 • COSPAR: 2022-005

49 Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten. 

19 januari 2022
ISS bewoners Shkaplerov en Dubrov maken een ruimtewandeling 
vanuit de Poisk luchtsluis. Tijdens het zeven uur durende uitstapje 
installeren ze kabels, handrails en twee antennes op de nieuwe 
Nauka en Prichal modules.

21 januari 2022 | 19:00 uur 
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Canaveral
• USA-324 & -325 • COSPAR: 2022-006A & -B

Twee Amerikaanse militaire spionagesatellieten. De kunstma-
nen, ook bekend onder de namen GSSAP-5 & -6, worden net 
iets hoger dan de geostationaire baan geplaatst en worden 
gebruikt om andere satellieten van nabij te observeren.

21 januari 2022
De op 21 oktober 2021 gelanceerde Chinese satelliet Shijian-21 kop-
pelt aan de oude geostationaire navigatiesatelliet Beidou 2-G2 en 
sleept deze naar een hogere baan, waar de Beidou veilig wordt afge-
dankt. Hierna keert de Shijian-21 terug naar een geostationaire baan.

23 januari 2022
Het vrachtschip Dragon CRS-24 wordt losgekoppeld van de IDA-3 
poort van de ISS Harmony module. Een dag later maakt de Dra-
gon een behouden parachutelanding in de Golf van Mexico voor 
de kust van Panama City.

Links: Debrov (links) en Shkaplerov aan het werk op de nieuwe Prichal koppelmodule tijdens hun ruimtewandeling op 19 januari. [NASA] Rechts: op 22 ja-
nuari vliegt de Atlas-5 voor het eerst in de zogenaamde 551-variant, met slechts één enkele booster, wat een asymmetrische configuratie oplevert. [NASA]
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24 januari 2022
De JWST bereikt het Lagrange L2 punt, op 1,5 miljoen km van de 
Aarde. Met een kleine baancorrectie wordt de ruimtetelescoop in 
een halobaan om L2 gebracht.

25 januari 2022 | 23:44 uur 
Draagraket: Chang Zheng-4C • Lanceerplaats: Jiuquan
• Ludi Tance 1-01A • COSPAR: 2022-007A

Chinese civiele aardobservatiesatelliet met een massa van 
3200 kg in een zonsynchrone baan (595 x 602 km x 97,8°).

26 januari 2022
Een demonstratie van de Japanse satelliet ELSA-d om ruimte-
afval op te ruimen wordt door niet nader genoemde technische 
problemen afgebroken. Kort daarvoor had ELSA-d een kleine 
doelsatelliet uitgezet, die vervolgens weer had moeten worden 
opgepikt. Midden maart draaien zowel de actieve satelliet en de 
doelsatelliet nog steeds afzonderlijk om de Aarde.

Bradford Space heeft het voortstuwingssysteem van de 
ELSA-d gebouwd.

31 januari 2022 | 23:11 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Canaveral • Landing eerste 
trap: Canaveral
• Cosmo-Skymed SG-2 • COSPAR: 2022-008A

Italiaanse aardobservatiesatelliet, gezamenlijk gebruikt 
door het civiele ruimtevaartagentschap ASI en het Itali-
aanse ministerie van defensie. In een zonsynchrone baan 
(621 x 648 km x 97,9°).

2 februari 2022 | 20:27 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Vandenberg • Landing eerste 
trap: Ponton in de Grote Oceaan
• USA-326 • COSPAR: 2022-009A

Amerikaanse militaire optische spionagesatelliet. In een zonsyn-
chrone baan (510 x 510 km x 97,4°).

3 februari 2022 | 18:13 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy • Landing eerste 
trap: Ponton in de Atlantische Oceaan
• Starlink G4-7-1 t/m G4-7-49 • COSPAR: 2022-010

49 Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten. Een dag 
later zetten de bovenste lagen van de atmosfeer uit als gevolg 
van een niet voorziene geomagnetische storm. Hierdoor neemt 
de luchtweerstand die de satellieten ondervinden toe. Veertig 
Starlinks slagen er niet in op tijd hun baan te verhogen en vallen 
terug in de atmosfeer. 

5 februari 2022 | 07:00 uur 
Draagraket: Soyuz-2.1a • Lanceerplaats: Plesetsk
• Cosmos-2553 • COSPAR: 2022-011A

Russische militaire radarverkenningssatelliet. In een ongebruike-
lijke hoge baan (1987 x 1994 km x 67,1°). 

10 februari 2022 | 18:09 uur 
Draagraket: Soyuz-2.1b • Lanceerplaats: Kourou
• OneWeb L13-1 t/m -34 • COSPAR: 2022-012

34 Britse commerciële communicatiesatellieten. 

Links: een steeds dikker laag stof bedekt de zonnepanelen van Mars Insight, die sinds haar landing in 2018 seismisch onderzoek doet. [NASA/JPL] Rechts: 
taikonaut Wang bespeelt het klassieke Chinese snaarinstrument guzheng in de Tianhe woonmodule van het ruimtestation Tiangong. [Xinhua]
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10 februari 2022 | 20:00 uur 
Draagraket: Astra Rocket 3.3 • Lanceerplaats: Canaveral
Eerste operationele vlucht van deze door het commerciële Astra 
ontwikkelde draagraket. De lancering mislukt echter als de neus-
kap niet wordt afgeworpen en de tweede trap vervolgens in een 
spin terecht komt. Van de vijf Astra lanceringen dusver, zijn er nu 
vier mislukt.
• BAMA-1, INCA, QubeSat, R5-S1 • COSPAR: Geen, mislukt

Vier CubeSats.

14 februari 2022 | 00:29 uur 
Draagraket: PSLV-XL • Lanceerplaats: Satish Dhawan
• EOS-04 • COSPAR: 2022-013A

Indiase civiele aardobservatiesatelliet. De 1858 kg zware kunst-
maan staat ook bekend onder de naam RISAT-1A, en beschikt 
over een C-band SAR-radar instrument. In een zonsynchrone 
baan (516 x 534 km x 97,5°).

• INS-2TD & InspireSat-1 • COSPAR: 2022-013B & -C
Twee CubeSats.

15 februari 2022 | 04:24 uur 
Draagraket: Soyuz-2.1a • Lanceerplaats: Baykonur
• Progress MS-19 • COSPAR: 2022-014A

Russisch onbemand ruimtevaartuig met voorraden voor het ISS. 
Twee dagen later koppelt het toestel aan de Poisk module. 

19 februari 2022 | 17:40 uur 
Draagraket: Antares • Lanceerplaats: Wallops
• Cygnus CRS-17 • COSPAR: 2022-015A

Amerikaans onbemand ruimtevaartuig met voorraden voor het 

ISS. Twee dagen later arriveert het toestel bij het ruimtestation 
en wordt het door de robotarm Canadarm2 uit haar baan geplukt 
en aan de nadirpoort van de Unity module gekoppeld.

21 februari 2022 | 14:40 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Canaveral • Landing eerste 
trap: Ponton in de Atlantische Oceaan
• Starlink G4-8-1 t/m G4-8-46 • COSPAR: 2022-016

46 Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten. SpaceX 
lanceert nu minder satellieten dan gebruikelijk zodat de Falcon-9 
ze in een iets hogere baan kan afleveren en een herhaling van 
het probleem veroorzaakt door de geomagnetische storm van 3 
februari vermeden kan worden.

25 februari 2022 | 17:12 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy • Landing eerste 
trap: Ponton in de Atlantische Oceaan
• Starlink G4-11-1 t/m G4-11-50 • COSPAR: 2022-017

50 Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten. 

26 februari 2022
Twee dagen na de invasie van Oekraïne roept het Russische ruim-
tevaartagentschap Roscosmos haar technici uit Kourou in Frans-
Guyana terug als op de aangekondigde sancties. Zij waren daar om 
de voor april geplande lancering van twee Galileo navigatiesatel-
lieten met een Soyuz raket voor te bereiden.

26 februari 2022 | 23:44 uur 
Draagraket: Chang Zheng-4C • Lanceerplaats: Jiuquan
• Ludi Tance 1-01B • COSPAR: 2022-018A

Het onbemande vrachtschip Cygnus CRS-17 nadert het ISS. [NASA]
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Chinese civiele aardobservatiesatelliet, identiek aan de voor-
gaande maand gelanceerde Ludi Tance 1-01A. 

27 februari 2022 | 03:06 uur 
Draagraket: Chang Zheng-8 • Lanceerplaats: Wenchang
• Jilin-1 Mofang-02A, Jilin Gaofen-03D-10 t/m -18 • COSPAR: 

2022-019
Tien Chinese commerciële aardobservatiesatellieten, met ge-
middeld een massa van rond de 40 kg. In een 527 x 548 km x 97,5°.

• Hainan-1 & -2, Wenchang 1-01 & 1-02 • COSPAR: 2022-019
Vier Chinese aardobservatiesatellieten van het Sanya Institute of 
Remote Sensing. Elke satelliet heeft een massa van 50 kg.

• Chaohu-1, Qimingxing-1, Xingshidai-17, Taijing 3-01 & 4-01, 
Xidian-1, Chuangxing Leishen & Tianqi-19 • COSPAR: 2022-
019
Acht Chinese CubeSats.

 
28 februari 2022
ESA maakt bekend dat, als gevolg van de sancties n.a.v. de Rus-
sische invasie in Oekraïne, de voor september geplande lancering 
van ExoMars 2022 hoogstwaarschijnlijk niet zal plaatsvinden. Dit 
besluit wordt op 17 maart door de ESA Council definitief bevestigd. 
Het volgende lanceervenster zal eind 2024 opengaan.

28 februari 2022 | 20:37 uur 
Draagraket: Electron • Lanceerplaats: Mahia
• Strix-Beta • COSPAR: 2022-020A

Japanse commerciële aardobservatiesatelliet voor Synspective. 
De 150 kg zware kunstmaan beschikt over een X-band SAR-
radarinstrument.

1 maart 2022 | 14:38 uur 
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Canaveral
• GOES-T • COSPAR: 2022-021A

Amerikaanse civiele geostationaire meteorologische satelliet. 

3 maart 2022 | 14:25 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy • Landing eerste 
trap: Ponton in de Atlantische Oceaan
• Starlink G4-9-1 t/m G4-9-47 • COSPAR: 2022-022

47 Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten. 

4 maart 2022
Het Russische ruimtevaartagentschap annuleert de voor de vol-
gende dag geplande lancering van 36 OneWeb satellieten vanaf 
Baykonur. Eerder had Roscosmos garanties geëist dat de OneWeb 
constellatie niet voor militaire communicatie gebruikt zou worden 
en dat de Britse overheid haar aandelen in OneWeb van de hand 
zou doen. Roscosmos verwijdert de Soyuz raket van het lanceer-
platform en brengt deze terug naar de montagehal. 

5 maart 2022 | 06:01 uur 
Draagraket: Chang Zheng-2C • Lanceerplaats: Xichang
• Yinhe 2-01 t/m 2-06 • COSPAR: 2022-023

Zes Chinese commerciële communicatiesatellieten voor Yinghe 
Hantian (Galaxy Aerospace). In een 480 x 502 x 63,4° baan. 

• Xuanming • COSPAR: 2022-023G
Chinese CubeSat. 

8 maart 2022 | 05:06 uur 
Draagraket: Qased • Lanceerplaats: Shahroud
• Noor-2 • COSPAR: 2022-024A

Iraanse aardobservatiesatelliet, waarschijnlijk een 6U-CubeSat. 
In een 495 x 513 km x 58,3° baan. 

9 maart 2022 | 13:45 uur 
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Canaveral • Landing eerste 
trap: Ponton in de Atlantische Oceaan
• Starlink G4-10-1 t/m G4-10-48 • COSPAR: 2022-025

48 Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten. Er zijn 
nu 2232 Starlink satellieten gelanceerd.

15 maart 2022 | 16:22 uur 
Draagraket: Astra Rocket 3.3 • Lanceerplaats: Kodiak
• S4-Crossover, Oresat0 & 2 x onbekend • COSPAR: 2022-026

Vier CubeSats. In een zonsynchrone baan (470 x 537 km x 97,5°). 
Van twee CubeSats zijn zowel de eigenaren als de namen niet 
bekendgemaakt.

15 maart 2022
ISS bewoners Kayla Barron en Raja Chari installeren tijdens een ruim-
tewandeling een nieuwe draagstructuur op het S4 Segment van de 
grote dwarsbalk met de Amerikaanse zonnepanelen. Later zal hierop 
een nieuw zonnepaneel worden geïnstalleerd. Dizelfde dag breekt 
Mark Vande Hei het Amerikaanse duurrecord ruimtevaren, dat met 
341 dagen op naam van Scott Kelly stond. Vande Hei keert eind maart 
na een missie van 355 dagen met de Soyuz MS-19 terug naar Aarde.

Kayla Barron in de Kibo module aan het werk met een experiment in de 
in Nederland gebouwde Life Science Glovebox. [NASA]
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