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De zomervakantie is begonnen en dat houdt in dat er tot september
geen nieuwe colleges van de Universiteit van Nederland gemaakt
zullen worden. Hier een overzicht van de vijf leukste college's van
afgelopen collegejaar.

Kunnen we leven op Mars?
Al jaren wordt er gesproken over de mogelijkheid om te kunnen leven op
Mars. Planeetonderzoeker Sebastiaan de Vet legt uit of dat ooit nog gaat
gebeuren.
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Waarom poept een duif liever op de Dam?
Duiven hebben een voorkeur voor de plek waar ze hun behoefte doen.
Van nature komen duiven niet uit de stad, maar het doet ze wel aan iets
denken waardoor het voelt alsof ze thuis zijn.
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Door: NUwer…

Hoe komt het dat Nederland langzaam wegzakt?
Nederland ligt al een behoorlijk stuk onder de zeespiegel, maar de
komende jaren zal het nog verder wegzakken en dat is niet omdat de
zeespiegel stijgt. Planeetwetenschapper Bert Vermeersen legt uit dat dit
niet per se de oorzaak is.
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Worden we binnenkort verpleegd door robots?
Het lijkt onvermijdelijk: in de toekomst zullen we worden verpleegd door
robots. Roboticus Stefano Stramigioli heft een robot ontworpen die niet
alleen de dokter een handje helpt, maar ook als gezelfschapsmaatje kan
dienen. Het robotje kan lachen, schrikken en zelfs boos worden. Ook kan
hij mensen met Alzheimer bijzonder goed helpen.

Teleportatie in de toekomst mogelijk?
Onderzoek naar teleportatie is in volle gang. Informaticus Harry
Buhrman heeft gekleurde balletjes en tuinslangen meegenomen om uit te
leggen hoe het werkt, en vertelt ook welke boost teleportatie kan geven
aan de computerwetenschap.
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Gesponsord
Esprit feest outfits
Bekijk de prachtige avondjurken van
Esprit. Maak indruk deze zomer!

Door: Esprit

Eerdere berichten



De drie opmerkelijkste video's van maandag 

In beeld: Zware explosie in Bangkok 

Vier bijzondere voetbalfragmenten van het weekend


De vier opmerkelijkste video's van zaterdag
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