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Veertien jaar geleden al zette hij een robot wagentje op Mars. Van daag ziet de Amerikaan
Chris Lewic ki het groot ser. Hij wil asteroïden ont ginnen. En tankstations bou wen in de
ruimte. 'Bij wijze van back-up voor de mensheid, voor als het op aarde gron dig mis loopt.'

De ruimte is het nieu we speel veld van privébe drijven en rijke onderne mers die hun jongens dro men wil -
len waarmaken. Lucht vaart mil jardair Richard Branson en Amazon-op richter Jeff Bezos wil len binnen af -
zienbare tijd toe ris ten trip jes tot net buiten de dampkring organise ren. Acteur Brad Pitt en so cie ty ster
Paris Hil ton zouden daar al 250.000 dollar voor opzij hebben gezet.

Te sla-op richter Elon Musk ziet het gro ter. Met zijn ruimte vaart be drijf SpaceX lan ceert hij vol gend jaar
twee toe ris ten in een baantje rond de maan, terwijl China, Eu ro pa en de Vere nig de Staten hard op spre ken
over een basis op de maan binnen twintig jaar. De vol gende stap is Mars. Met zijn Big Fuc king Roc ket wil
Musk op weg naar de Rode Pla neet met de be doe ling er ooit ko lo nies te stich ten.

Maar de voormali ge NASA-top per Chris Le wic ki heeft een mis sie die al die ambities het na kij ken geeft.
De top man van Pla ne tary Resources wil as te roïden ont ginnen en tank sta tions in de ruimte bou wen. 'En
wie weet ooit - dan pas wordt het echt fas cine rend - ob jec ten 3D-printen met ruimte mate rialen', ver telt
de veer tiger ons na zijn le zing op het eve ne ment 'Re think Eve ry thing' van de Zwit serse bank Lom bard
Odier in Brus sel.

Le wic ki, in Arizo na op ge leid als aero- space engineer, werkte zich geen tijd op tot een grote naam bij de
Ame rikaan se ruimte vaart organisatie NASA. Op zijn 29ste zette hij als team lei der de on be mande ro bot wa-
gentjes Spi rit en Op portu nity neer op Mars, op zoek naar aanwijzingen voor water. Later deed hij het
truc je over met de Phoe nix Mars Lander. Tijdens die mis sie werd hij be naderd door de op richters van het
ruimte mijnbe drijf Plane tary Resources. 'We waren let terlijk aan het gra ven op Mars. Ik zei hun dat ik het
druk had.'

Maar het idee om ande re ho rizon ten te ver kennen liet Le wic ki niet los. Op Mars lan den kon hij intus sen.
Toen Peter Diamandis en Eric Anderson hun plannen om as te roïden te ont ginnen voor stel den, ver klaar-
de hij hen eerst 'fuc king crazy'. Maar hij draai de snel bij naar: 'Natuurlijk. Waarom be ginnen we daar nu
pas mee?'

Anderson en Diamandis zijn ook niet eender wie. De eerste stuur de met Space Ad ventu res in 2001 de eer-
ste toe rist de ruimte in op weg naar het Internatio nal Space Sta tion (ISS). De twee de is be kend als co-op -
richter van de Singu larity University en van de XPRIZE Foundation, die 10 mil joen dol lar uit reikte voor
de ontwikke ling van een herbruikbare raket.

'Ik kende die man nen al lan ger. Ik wist dat ze hun plan nen gingen voort zetten en dat ik het me voor de
rest van mijn leven zou be klagen als nee zou zeg gen. Dus zei ik ja. Dat is nu acht jaar ge le den en het heeft



alles ge bracht wat ik had ge hoopt en ge vreesd', zegt Lewic ki lachend.

Van het schap

Pla ne tary Resources heeft intus sen al bijna 50 mil joen dol lar verzameld. Onder ande ren de Google-mil -
jardairs Larry Page en Eric Schmidt, de re gis seur James Ca me ron ('Titanic', 'Avatar'), Richard Branson,
het printing be drijf 3DSys tems en de Luxemburgse over heid zijn aandeel hou der.

'De eerste voet stap op de maan da teert van vijf tig jaar ge le den. Dat was ge wel dig. Maar vandaag weten we
dat er veel een voudige re plekken waren om mee te beginnen', zegt Lewic ki. Vol gens hem zijn er dui zen-
den aste roïden - me taalach tige rots blokken - of near earth ob jects die al bij al ge makke lijk toe ganke lijk
zijn.

'Daar is de voorbije twintig jaar veel onderzoek naar ge daan, om ons ervan te verze ke ren dat er geen op
aarde valt. Dat is de reden waarom wij er nog zijn, en de dino sau russen niet. (lacht) De mees te van die as -
te roïden zijn klein, 100 ki lo me ter rond om rond. Ze heb ben een ver waarloos bare zwaarte kracht waardoor
je kan komen en gaan wanneer je wil, terwijl landen op de maan een hel is. Je hebt enorm veel brand stof
en stuwkracht nodig om een crash te vermijden, en nog eens zoveel om er weer weg te geraken.'

En vooral: as te roïden zit ten boorde vol mate rialen waar we op aarde jaloers op zijn. De 13609 Le wic ki -
ge noemd naar de CEO als eer be toon voor zijn carrière bij de NASA - is er maar één van. 'Ergens in de as -
te roïdengordel tus sen Ju piter en Mars. Meer weet ik er ei genlijk niet over.'

Le wic ki graait in zijn tas en haalt er een zwarte schijf met gril lige vormen uit. Een stukje ruimte mate riaal
- klei ner dan een biervilt je - dat enke le jaren ge le den in Zwit serland uit de lucht viel. '90 pro cent ijzer en
de rest nikkel, kobalt, pla tina en an de re edele metalen. Om een idee te geven van het po ten tieel.'

Hoe wel aste roïden vol waarde volle me talen zit ten, richt Plane tary Resources zich in eerste instantie op
het ont ginnen van water. 'Omdat je dat kan om zetten in vloeibare waterstof en vloei bare zuurstof, die
samen de basis van raket brandstof vor men. Onze ambitie is tanksta tions in de ruimte te bou wen, waar
ruimte tuigen kun nen bijtanken. Elke kilo die je niet vanop aarde moet mee ne men, bete kent een enorme
be spa ring op de lance rings kosten. En als we echt diep in de ruim te wil len doordringen en interplane tair
wil len reizen, zijn tus sen sta tions nodig.'

Hoe Pla ne tary Resources dat pre cies gaat aanpakken, is work in pro gress. Maar Le wic ki vertelt het alsof
het iets van niets is. 'We stu ren een onbe mand tuig naar een as te roïde. Met be hulp van ge re flec teer de
zon ne-energie - die voor het grijpen is - warmen we die op en halen we het water er als stoom uit. Vervol-
gens laten we het conden se ren en transporte ren we het als ijs naar een ruimteraf finade rij, waar het omge -
zet wordt in raket brandstof.'

De basis tech no lo gie om dat te re alise ren be staat vol gens ex perts. In 2001 al zette de NASA, met Le wic ki
als een van de teamle den, de ruimte sonde Near Earth As teroid Rendez vous Shoe maker op een aste roïde
neer. Twee jaar ge le den stuurde de NASA een nieuw tuig de ruimte in om in 2018 mate riaal sta len van de
as te roïde Bennu te nemen voor verder on derzoek. 'We moeten niet alle tech no lo gie zelf ont wikke len. We
kunnen in principe alles van het schap kie zen en sa menbrengen om er iets waarde vols mee te doen.'

Gamechan ger

Voor velen klinken Lewic ki's plannen als sci ence fic tion, en dat zijn ze ook nog. De ruim te bu siness is een
branche waar grote dro men rege ren, afge wis seld met grote te genslagen en vijf jarenplannen die als het



ware elk jaar moe ten worden herschre ven omdat nieu we pro ble men op duiken. Denk aan Virgin Galactic,
waarvan de eerste proef vlucht met een do de lijke crash in de Mo jave woestijn eindig de.

Maar een re cent rapport van de Amerikaan se za kenbank Gold man Sachs opende vele ogen. 'Dit kan een
game changer worden. Space mi ning lijkt re alis tischer dan de mees ten denken. De psy cho lo gische
barrière is groot, maar de technische is dat minder. Het is niet heel an ders dan de groot schalige mijnpro -
jec ten op aarde.'

'De mo ge lijkhe den op korte ter mijn worden vaak over schat, maar de impact op lange termijn onderschat',
zegt Le wic ki. Hij verwijst naar de toe ne mende complexiteit van mijnen op aarde. 'We boren put ten in de
zee bo dem van 5 ki lo me ter op zoek naar olie. We zoe ken goud 5 kilo me ter diep onder de grond. Als je dat
des tijds aan je groot ou ders had verteld, ze had den je niet ge loofd. Wij gaan ge woon nog een stap je verder.
(lachend) En we heb ben - voor zover we weten - geen last van inheemse vol ke ren die een rem zet ten op
pro jec ten.'

De eerste com merciële mijn van Plane tary Resources laat nog zeker tien jaar op zich wach ten. Eerst nog
de short list van po ten tieel inte ressante as te roïden verfijnen. In 2020 denkt Le wic ki een eerste ex ploratie -
tuig op pad te stu ren om die van dicht bij te be kij ken en stalen te nemen. 'We moe ten eerst de struc tuur
van as te roïden kennen, zoals mijnbe drijven op aarde ook eerst met geavan ceer de tech nie ken de onder-
grond in kaart brengen voor ze er miljoe nen te genaan gooi en. Wij gaan geen ant woord formu le ren op
fundamente le we ten schap pe lijke vragen. Wij wil len ge woon weten hoe veel water er is.'

Als het van Le wic ki af hangt, blijft het niet bij 'wa termijnen'. 'Het wordt pas echt span nend als we ook me -
talen en con structie mate rialen gaan ontginnen. Niet om ze naar de aarde te brengen, maar om ze lokaal
te ge bruiken om 3D-ob jec ten te printen, bijvoorbeeld. Die hoef je dan niet mee te nemen in ra ket ten
vanop aarde. En, door de zero gravity hoe ven ze hun eigen ge wicht niet te dragen: je kan die struc tu ren zo
breed en zo dun maken als je wil. De enige li miet is de be schikbaarheid van grond stof fen. En die zijn er.
Op de as te roïden is ge noeg nikkel en ijzer aanwe zig om een flat ge bouw van 8.000 hoog te maken dat de
hele aarde be strijkt. Je kan echt ob sceen grote struc tu ren maken.'

De Ame rikaan se start-up Made in Space wil daarin een rol spe len en heeft al een klei ne zero gravity 3D-
printer in het ISS staan. Maar op lange ter mijn is het niet ondenkbaar om ruimte te le sco pen, sa tel lieton-
derde len of ver vang stukken voor ruimte sta tions te printen. 'Nog fascine render zou zijn als we ook ruim-
te sta tions of habitats kunnen printen.'

Ruimte toe ris me is voor Le wic ki slechts een op stap je naar de ko lo nisatie van de ruimte. 'Er zijn al ex pe ri-
menten bezig om voed sel in de ruimte te kwe ken. Het wordt een plek als een ander om zaken te doen. Er
komt een moment waar op men sen kie zen om in de ruimte te wonen, te wer ken, kinde ren te krijgen,
hobby's uit te oe fe nen. Ik kan niet wach ten tot de eer ste Olym pische Spe len in zero gravity', zegt Le wic ki.
'Jeff Bezos van Ama zon voor spelt dat er nog voor zijn dood 1 mil joen mensen zul len wonen. Nu zit ten er
zestig in het ISS. Maar er komen ook ba sis sen op Mars en op de maan. Binnen tien jaar zijn er mis schien
600 ruimte mensen. Dan 6.000. En voor je het weet, heb je een hele eco no mie en is de mens een interpla-
ne tair ras.'

Of hij ooit twijfelt? 'Na tuurlijk. Ik ben geen su permens. Waar we aan werken, is onvermijde lijk. Maar of
wij de doorbraak force ren? Dat weet ik niet. We heb ben goede en slech te dagen zoals ie dereen. Maar we
werken er hard aan.'

Appel boom



Er zijn nog twee gigantische vereis ten om de plannen uit te voe ren: geld en een wette lijk kader. De 50
mil joen dol lar die Plane tary Resources ver zamelde, vol staat niet. 'We re ke nen op 100 mil joen dol lar extra
in de ko mende jaren om de eerste mijnlo catie te be palen. En het starten van de mijnac tivitei ten is een
pro ject van 1 mil jard. Zoals op aarde. Maar daar staan po ten tieel enorm grote rende menten te genover.
Veel mil jardairs heb ben hun fortuin vergaard met grondstof fen. In de ruimte is een ge lijkaardige op por-
tu niteit.'

Maar het ge brek aan een internatio naal wet te lijk kader zou investeer ders wel eens kun nen doen twij fe len.
De ruimte staat in dienst van de mens heid en is in principe van ie dereen, zoals vast ge legd in een vijf tig
jaar oud VN-verdrag. Is de ex ploitatie van as te roïden of natuurlijke ruimte rijkdommen toe ge laten? Kan
ie mand zich de grond stof fen toe-eige nen? Onder an de re de Vere nig de Staten en Luxemburg hebben stap -
pen gezet om dat in nieu we re gels te gie ten. 'Maar dat vol staat niet', zegt Phi lip De Man, spe cialist in
ruimte lijk recht. 'Dit moet internatio naal wor den ge re geld. Twee jaar ge le den is het onderwerp op de
agenda van de Vere nig de Na ties gezet, maar het pro ces evo lu eert lang zaam. Zon der internatio nale ak-
koorden zullen de zaken moei lijk van de grond komen, vrees ik.'

Wat drijft Le wic ki, wil len we nog weten. Zijn er op aarde niet ge noeg proble men op te los sen? 'Men sen
vragen me dat constant. Voor mij draait het al le maal rond het op zoe ken van nieu we gren zen, het stre ven
naar nieu we moge lijkhe den. Het zoe ken naar een nieu we toe komst ook, als back-up voor de mens heid als
er eens iets grondig zou mis lo pen. Men sen kun nen er niet mee om ergens vast te zit ten, zoals nu op
aarde. Ze vinden altijd een uit weg. Ver ge lijk het met een ap pel boom. Je kan ap pels vanop de grond pluk-
ken. En als dat niet meer lukt, neem je een lad der.'
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