
Voor meer activiteiten, kijk op:
weekendvandewetenschap.nl

WAAR GA JIJ 
BACKSTAGE?
Loop binnen bij één van de 350 gratis locaties

Oud wordt nieuw

In een oud en lelijk stukje Utrecht gebeurt 
iets nieuws en moois: kleine bedrijfjes 
bedenken spullen die later geen afval worden, 
maar grondstof voor iets nieuws. Kom je 
kijken bij het Werkspoorkwartier? 

Duurzame vis kweken op land

Vis op het land? Een ongeloofwaardig 
verhaal? Ga op bezoek bij Seafarm in 
Kamperland en bekijk het mysterie achter 
deze uitvinding.

Rondje riool

De wc doortrekken, je tanden poetsen of 
douchen: dagelijks spoel je liters water weg. 
Wil je weten waar dat heen gaat en wat er 
vervolgens mee gebeurt? Tijdens Weekend
van de Wetenschap is er een bijzondere 
rondleiding bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
in Emmen. Wist je dat ons vieze water wordt 
schoongemaakt dankzij geld uit Europa?

Nieuwsgierige typjes en 
weetjesvreters opgelet! Tijdens 
Weekend van de Wetenschap op 6 
en 7 oktober gaan in heel Nederland 
deuren open die normaal potdicht 
zitten. Ziekenhuizen, universiteiten, 
labs en musea laten je voor één 
keer kijken op hun meest bijzondere 
en geheime plekken. Grijp die kans 
en ga backstage in de wereld van 
wetenschap en technologie.

Hoe houden we de aarde schoon? 
Waarmee maken we zieke mensen 
beter? En helpen robots in de klas? 

Met veel vragen worstelen we als klein 
landje niet alleen. Dus waarom zouden we 
de oplossing in ons uppie bedenken? Europa 
heeft besloten om geld uit te geven aan het 
oplossen van problemen waar veel landen 
over peinzen. Op heel veel plekken gebeuren 
daardoor interessante nieuwe dingen. Ook 
bij jou om de hoek! Ook organisaties die geld 
uit Europa krijgen, zetten speciaal voor jou 
hun deuren wijd open tijdens Weekend van 
de Wetenschap.

Alles over algen

Nog zo’n boeiend Europees project: normaal 
gesproken zitten de deuren bij Astaco 
Technologies in Almere potdicht. Maar tijdens 
Weekend van de Wetenschap mag je voor 
één keer gluren bij deze bijzondere fabriek. 
Ontdek hoe algen gekweekt worden en op 
welke manier het speciale rode stofje 
astaxanthine gemaakt wordt.
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