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Kijkje in de keuken van de
wetenschapper op Open Dag van
Science Park
22 september 2022

Bestuur zelf een robot, bezoek een algendisco, maak een eigen

kleurenplitser, of ontdek alles over het Higgsdeeltje. Tijdens de

Open Dag van het Amsterdam Science Park op zaterdag 1 oktober

kan iedereen een kijkje nemen in de keuken van de

wetenschapper. De Open Dag van het Amsterdam Science Park is

onderdeel van het  Weekend van de Wetenschap.

e Open Dag is dé gelegenheid om kennis te maken met onderzoekers van de
wetenschappelijke instituten op het park. Wetenschappers nemen je met
demonstraties, rondleidingen, workshops en lezingen mee in hun onderzoek. De
Open Dag is een unieke kans om achter de schermen te kijken en een wereld van

elementaire deeltjes, vernieuwende techniek en verborgen krachten te ontdekken.

Het programma van de Open Dag Amsterdam Science Park is dynamisch, afwisselend en
voor ieder wat wils. De verschillende deelnemende organisaties hebben elk een programma
met proefjes, workshops, demonstraties, lezingen en nog veel meer. Bekijk per organisatie
wat zij voor jou in petto hebben. Hieronder vind je alvast wat highlights.

AMOLF

Op de Open Dag kun je jezelf bewonderen als levensgroot 3D
hologram die je in kleine versie mee naar huis kunt nemen. Of volg
de lezing ‘Van sputterende ketchupfles tot zachte robot’. Hoe cool
klinkt dat? Dit en nog veel meer bij AMOLF >>

ARCNL

Volg een lezing over computer- en geheugenchips van ASML en het
onderzoek van ARCNL. Of ga samen met de (klein-) kinderen aan
de slag om een kleurensplitser te maken. Bekijk het gehele
programma bij ARCNL>>

CWI 
Samen met de scanner-experts van het CWI, krijg je tijdens de Open
Dag de kans om je chocolade Surprise ei te scannen in een FleX-ray
Scanner. Kijk wat er nog meer te doen is bij het CWI >>

Nikhef

Ontdek bij een mini-rondleiding hoe
Nikhef meebouwt aan gigantische detectoren of dwaal in een
animatie door de toekomstige Einstein Telescope. Bezoek tijdens de
Open Dag het Nikhef>>

UVA-FNWI

Bestuur zelf een voetballende Aldebaran Nao Robot met behulp van
een PlayStation controller! Of bezoek een waar computermuseum,
de glasblazerij of de duurzame chemielabs en sterrenkoepels. In elke
hoek van het gebouw valt wat te ontdekken! UVA-FNWI>>

Programma

De Open Dag is een samenwerking van AMOLF, CWI, ARCNL, Nikhef, en UvA-FNWI. De
instituten zijn geopend tussen 12.00 en 17.00 uur en de toegang is gratis. Het complete
programma met alle overige informatie is te vinden op
www.opendagamsterdamsciencepark.nl 
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