
 
 

Ruim 150.000 bezoekers backstage tijdens het Weekend van de Wetenschap 
 

Ruim 150.000 bezoekers hebben dit weekend een van de 300 deelnemende locaties van het 
Weekend van de Wetenschap bezocht. Door heel Nederland openden op 7 en 8 oktober een 
recordaantal bedrijven, instituten, universiteiten, (onderzoeks-)instellingen en musea hun deuren 
voor het publiek om hen kennis te laten maken met de wereld van wetenschap en technologie. Zij 
organiseerden samen maar liefst 1.500 activiteiten voor jong en oud met als doel Nederland te 
laten ervaren hoe belangrijk en interessant wetenschap en technologie zijn en wat de onmisbare 
bijdrage hiervan is aan onze toekomst.  
 
Tijdens het Weekend van de Wetenschap kon iedereen backstage bij fabrieken zoals de verffabriek 
van PPG, de mayonaise- en ketchupfabriek van Heinz, de chemiefabriek van BASF en verschillende 
chocoladefabrieken waaronder Cargill, Olam, de Euforij en Duyvis Wiener. Ook openden diverse 
onderzoeksinstituten de deuren. Zo kon je op verschillende locaties in het land de laboratoria van 
TNO bezoeken, binnenkijken bij het slaaplaboratorium van de UvA en kon je bij Dairy Campus 
ontdekken hoe zij onderzoek doen naar alle facetten van de melkveehouderij. Wetenschap en 
technologie zijn overal, ook op bijzondere plekken als de depots en restauratieateliers van musea als 
De Bastei en NEMO Science Museum, het Van Gogh Museum en het Mauritshuis of in ziekenhuizen 
als het Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht, Leiden UMC en VUmc. In NS StationsLab werd 
lichamelijke respons gemeten om te onderzoeken hoe je het wachten op stations kunt verzachten. 
Daarnaast kon je in het hele land extra wetenschap-en technologieactiviteiten doen bij 
sterrenwachten, musea, FabLabs en Makerspaces. Voor een overzicht van alle activiteiten kijk op 
www.weekendvandewetenschap.nl  
 
 

 
Bezoekers bij Waternet Hilversum tijdens het Weekend van de Wetenschap Samuel van Leeuwen 

 
 
 
 

http://www.weekendvandewetenschap.nl/


Ambassadeurs Weekend van de Wetenschap André Kuipers en Erik Scherder. 
Astronaut André Kuipers en hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder waren als 
ambassadeurs op 7 & 8 oktober aanwezig op verschillende locaties waar de bezoekers hen konden 
ontmoeten. Zo kon jong en oud André Kuipers ontmoeten bij ESA ESTEC waar hij van alles vertelde 
over de ruimte. Erik Scherder gaf zondagochtend 8 oktober een interactieve lezing in het DeLaMar 
Theater in Amsterdam. Onder begeleiding van de muziek van zangeres Giovanca en saxofonist 
Benjamin Herman legde hij aan een zaal vol families uit waarom muziek zo belangrijk is voor de 
ontwikkeling van de hersenen en waarom het belangrijk is dat je op jonge leeftijd in contact komt 
met muziek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erik Scherder geeft met Giovanca, gitarist Rory Ronde en Saxofonist Benjamin Herman college in het DeLaMar theater 

Digidaan 
 

Publieksonderzoek naar navigerend gedrag van Nederlanders 
Onder leiding van neurowetenschapper Ineke van der Ham, onderzoekt Universiteit Leiden in 
samenwerking met het Weekend van de Wetenschap hoe mensen navigeren en wat factoren als 
leeftijd en geslacht met de prestatie van mensen op de navigatieopdrachten doen. Bijna 1 op de 3 
mensen met een hersenbeschadiging heeft veel moeite met de weg vinden. Sinds de lancering van 
het onderzoek hebben al ruim 3.000 respondenten de test ingevuld en daarmee onderzoekers 
geholpen bij het verzamelen van zoveel mogelijk data. Die data levert waardevolle informatie op 
over navigeren, waarmee de Universiteit Leiden beter kan begrijpen welke factoren een rol spelen bij 
succesvolle navigatie. De test is te vinden op www.weekendvandewetenschap.nl.   
 
Het Weekend van de Wetenschap  
Tijdens het Weekend van de Wetenschap kun je door heel Nederland live wetenschap en technologie 
beleven. Alleen in dat weekend ga je, veelal gratis, backstage bij bedrijven, instituten, universiteiten, 
(onderzoeks-)instellingen en musea. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd voor jong 
en oud.  
 
Jaarlijks organiseert NEMO met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het 
Weekend van de Wetenschap. Dit grootste landelijke technologie- en wetenschapsevenement van 
Nederland wordt gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens het weekend voor het publiek 
hun deuren openen. Het doel hiervan is om Nederland te laten ervaren hoe belangrijk en interessant 
wetenschap en technologie zijn. In 2018 is het Weekend van de Wetenschap op 6 en 7 oktober.  
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Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:  
BAAS Amsterdam | Mirjam van Kleef | mirjam@baasamsterdam.com | 06 52450478 

http://www.weekendvandewetenschap.nl/

