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leren je hoe je onderzoek doet in een laborato-
rium. Natuurlijk doen De Jonge Onderzoekers 
weer mee (de leukste werkplaats voor techniek en 
wetenschap!) en staat de wetenschaps truck van de 
Rijksuniversiteit Groningen op de Ossenmarkt. 

Op zondag 15 oktober is de Zernike Campus het 
toneel van Zpannend Zernike. Dompel je onder in 
de fascinerende wereld van natuurwetenschappen, 
healthy ageing, techniek en energie. Deelnemers 
zijn KVI-CART, Bernoulliborg-Science LinX (wie 
zet het snelst een nanomotor in elkaar?), Kapteyn 
Instituut, SRON, Hanzehogeschool Groningen, 
EnTranCe en EnergyBarn. Nieuw dit jaar zijn TNO 
en BuildinG (het kennis- en innovatiecentrum voor 
toekomst- en aardbevingsbestendig bouwen, met 
o.a. het ‘Huis van Morgen’).

Lezingen, demonstraties, workshops, zelf ‘weten-
schappelijk’ aan de gang gaan. Vragen stellen en 
antwoorden krijgen. Je verwonderen over wat er nu 
of straks allemaal kan. In oude en moderne gebou-
wen van universiteit en hogeschool. 

Welkom bij Zpannend Zernike, de Groningse 
bijdrage aan het Weekend van de Wetenschap. 
Vanwege dat andere grote evenement 
in Groningen, de 4 Mijl, vindt Zpannend 
Zernike dit jaar niet in het eerste maar in het 
tweede weekend van oktober plaats, dus op 
zaterdag 14 en zondag 15 oktober.

Drie dagen na Zpannend Zernike 2016 werd 
bekend dat de Groningse professor Ben Feringa de 
Nobelprijs voor Scheikunde heeft gewonnen!

Geïnspireerd door Ben Feringa heeft Zpannend 
Zernike ook dit jaar weer een gevarieerd pro-
gramma samengesteld, met ‘gouwe ouwe’, maar 
ook met veel nieuwe onderdelen. Op zaterdag 
14 oktober in de binnenstad van Groningen. 
In het Academie gebouw gaat Bram Douwes in 
gesprek met wetenschappers en kinderen en zijn 
er doorlopende workshops, o.a. ‘het maken van 
Chinese karakters’ en ‘rappen in het Gronings’. 
Het Universiteits museum presenteert ‘Van mond 
tot kont’, waarbij je er door het doen van proefjes 
zelf achter komt wat er in je lichaam gebeurt als 
je iets eet of drinkt. De onderzoekers van ERIBA 

 www.facebook.com/zpannendzernike  www.twitter.com/zpannendzernike

Welkom bij Zpannend Zernike!
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De deuren zijn op zaterdag 14 en zondag 15 ok
tober van 12.00 tot 17.00 uur open. Iedereen is van 
harte welkom en de toegang is overal gratis!

In dit programmaboekje vind je de programma’s van 
zaterdag en zondag en een handige plattegrond. 
Daarmee kun je zelf je route uitstippelen. Kijk vooral 
ook op de website www.zpannendzernike.nl. Daar 
vind je meer informatie en eventuele wijzigingen of 
aanvullingen.

Zpannend Zernike vindt dit jaar plaats in de eerste 
Groningse Healthy Ageing Week. Een week lang 
activiteiten en informatie rondom gezond ouder 
worden. De kick-off daarvan vindt plaats op zater-
dag 7 oktober in het UMCG.

Wil je jouw ervaringen op Zpannend Zernike met 
ons delen? Post je bericht of foto op Facebook, 
Twitter of Instagram met #zpannendzernike! 
We vinden het erg leuk wanneer je dat doet. 
Daarom verloten we onder iedereen die post een 
zpannende dooz.

Heel veel plezier tijdens Zpannend Zernike 2017! COLOFON
Foto’s Martine van der Wal,  
Eveline van der Werf, Wouter Brem,  
Nynke Kiewiet, Peter Tahl, Anna Helfrich

 www.instagram.com/zpannendzernike



 www.rug.nl/museum  www.facebook.com/universiteitsmuseumgroningen

 voorproefje? kijk op: video.zpannendzernike.nl

ZATERDAG 14 OKTOBER
BINNENSTAD, 12:00 tot 17:00

Academiegebouw | Broerstraat 5
Universiteitsmuseum | Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a

ERIBA /UMCG | Antonius Deusinglaan 1
De Jonge Onderzoekers | Dirk Huizingastraat 13

De Truck | Ossenmarkt



 www.rug.nl/museum  www.facebook.com/universiteitsmuseumgroningen

VERHALEN UIT  
DE WETENSCHAP

»  LEZINGEN VOOR (GROOT)OUDERS 
EN (KLEIN)KINDEREN

12.00 uur Myrthe Gosen
‘Voorlezen, zpannend,  
gezellig én leerzaam!?

Pluk van de Petteflet, Paul van Loon, Brief voor  
de koning. Spannende boeken om voor te lezen.  
En leerzaam. Maar waarom? Dat heeft ook te 
maken met het praten en nadenken over het  
boek. Myrthe Gosen legt uit hoe dat zit.

» Myrthe Gosen is universitair docent 
Communicatie- en informatiewetenschappen, 
Faculteit der Letteren van de RUG.

Wat maakt voorlezen nu zo spannend en leer
zaam? En hoe kunnen we er voor zorgen dat het in 
de schoolklas leuk is voor iedereen? Onderzoekers 
van de universiteit komen met antwoorden in de 
lezingenserie ‘Verhalen uit de wetenschap; voor 
(groot)ouders en (klein)kinderen’. In zijn talkshow 
gaat presentator Bram Douwes in gesprek met 
wetenschappers en kinderen, over de vragen die 
de kinderen bezighouden. Doorlopend zijn er 
workshops voor kinderen, zoals Chinese karak
ters maken, puzzelen met snippers van de Dode 
zee rollen en het maken van een echte rap in het 
Gronings (doun!). In het wetenschapscafé vertel
len jonge wetenschappers over hun meest recente 
onderzoeksresultaten. Welkom in het fascineren
de Academiegebouw, dat je op deze zaterdag op je 
gemak kunt bezichtigen.

Verhalen, workshops en open huis
ACADEMIEGEBOUW: 12:00 tot 17:00 uur

ACADEMIEGEBOUW
Broerstraat 5  
9712 CP Groningen  
www.rug.nl

Welkom op zaterdag 14 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur! 



Het maken van Chinese karakters, onder begelei-
ding van medewerkers van het Confusius instituut.
Componeer een echte Groningse rap, onder be-
geleiding van Olaf Vos. Afgewisseld met een korte 
cursus ‘Gronings voor beginners’.
Puzzelen met snippers van de Dode Zee rollen, 
onder begeleiding van onderzoekers van de onder-
zoeksgroep van Mladen Popovic.

» ONTMOET ONDERZOEKERS  
IN HET WETENSCHAPSCAFÉ
12.00 – 17.00 uur

De Groninger universiteit herbergt veel talent. In 
het Wetenschapscafé presenteren enkele van hen 
de opmerkelijke resultaten van hun onderzoek. 
Praat onder het genot van een kop koffie, thee of 
een glas fris met echte onderzoekers. Vraag hen 
over van alles, dat vinden ze leuk!

Pianist Robbie de Groot speelt ondertussen op zijn 
eigen karakteristieke wijze uw verzoeknummers.

» OPEN HUIS: BEZICHTIGING VAN  
HET ACADEMIEGEBOUW
12.00 -17.00 uur

Het Academiegebouw, het hart van de universiteit. 
Al sinds 1614 op deze plek. Het huidige gebouw 
is ruim 100 jaar oud. Tijdens Zpannend Zernike 
is het gebouw geopend voor iedereen. Veel zalen 
zijn te bezichtigen. De Aula, met de beroemde 
muurschildering van Matthijs Röling en Wout 
Muller. De traditionele Heymanszaal. De Senaats-
kamer met de eeuwenoude hoogleraarportretten. 
De Curatorenkamer, van waaruit de universiteit 
eeuwen werd bestuurd. De grafsteen van de eerste 
Rector Magnificus Ubbo Emmius. De verschillende 
faculteitskamers, waar dagelijks buluitreikingen 
plaatsvinden. 

13.30 uur Marijke Lelieveld
 Samenwerking tussen bedrijven  
en goede doelen: gewenst?

Veel bedrijven proberen iets goeds te doen voor 
de samenleving. Bijvoorbeeld door te doneren aan 
een goed doel wanneer jij als consument hun pro-
duct koopt. Wat vind je daarvan? Kan dat? Of is dat 
ongewenst? Waarom wel of waarom niet? Marijke 
Lelieveld verklaart.

» Marijke Lelieveld is universitair docent 
Marketing, Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

15.00 uur Gijs Huitsing
Een fijne school voor iedereen?!

Kinderen die met plezier naar school gaan en zich 
veilig voelen. Dat willen we allemaal. Maar soms lukt 
dat niet. Hoe werkt dat in groepen? Waarom loopt 
het soms uit de hand? Bijvoorbeeld wanneer er wordt 
gepest. Hoe maak je van een groep een fijne groep?

» Gijs Huitsing is wetenschappelijk onderzoeker 
bij Sociologie, Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen

12.30 - 13.15 uur & 14.15 - 15.00 uur
Talkshow voor jong en oud: Bij Bram aan tafel

Presentator Bram Douwes praat met kinderen en 
wetenschappers over de vragen die hen bezighouden. 
Jonge wetenschappers vertellen over hun weten-
schappelijke dromen én over de concrete resultaten 
van hun laatste onderzoek. Onverwachte gasten uit 
wetenschap en maatschappij schuiven aan.

» WORKSHOPS VOOR KINDEREN
12.00 -17.00 uur
Drie doorlopende workshops voor kinderen in het 
Academiegebouw. Gewoon binnenlopen, aanschui-
ven en bezig gaan met iets wat je leuk vindt.

 www.facebook.com/zpannendzernike  www.twitter.com/zpannendzernike



 hashtag #zpannendzernike en win! 

Welkom op zaterdag 14 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur! 



Of kom een Zpannende Zpeurtocht door 
het museum doen. Ook kun je nog een 
puZZeltocht doen om te ontdekken wat er in het 
Academiegebouw allemaal te beleven is.

Alle activiteiten zijn leuk voor kinderen van ca. 6 
tot 12 jaar. En natuurlijk voor hun ouders/verzorg-
ers, opa’s en oma’s! Ook de rest van het museum is 

immers het bekijken waard, zoals 
de wisselexpositie Gelukkig 

Gezond! over gezond ouder 
worden door de eeuwen 
heen. Hoe anders dacht 
men vroeger over 
gezond heidsthema’s 
als: uitscheiding (ont-
lasting, zweet), voeding, 

beweging, slapen, 
emoties en plaatsen. 

In het Universiteitsmuseum is heel veel te ont
dekken. Wat dacht je bijvoorbeeld van Van Mond 
tot Kont? Kom er door proefjes te doen zelf achter 
wat er eigenlijk in je lichaam gebeurt als je iets 
eet of drinkt. 

Kom je ook op ontdekkingstocht in het Universiteitsmuseum?

UNIVERSITEITSMUSEUM: 12:00 tot 17:00 uur

 www.facebook.com/universiteitsmuseumgroningen

UNIVERSITEITSMUSEUM
Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a   
9712 EA Groningen   
www.rug.nl/museum 



Welkom op zaterdag 14 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur! 

 hashtag #zpannendzernike en win! 



  

Trek een labjas aan, leer pipetteren en verdien 
een pipetteerdiploma! Ontdek hoe het DNA van 
een banaan eruit ziet, speel het DNAcodespel en 
ontrafel de geheime boodschap uit DNAcode. 
Speel de verouderingsquiz en test jouw kennis 
over ouder worden. Of stap in de Ageing Machine 
en zie hoe jij eruit ziet als je 72 jaar bent – met 
rimpels en grijs haar!

Op zaterdag 14 oktober leren de onderzoekers van 
ERIBA je graag hoe je onderzoek doet in een labo-
ratorium. De onderzoekers willen álles weten over 
ouder worden. En dan hebben we het niet alleen over 
rimpels of grijs haar krijgen. Nee, ze onderzoeken 
hoe het komt dat iemand ziek wordt. Ze proberen 
erachter te komen hoe sommige ziektes ontstaan. 
En ze weten alles (nou ja, bijna alles) over de kleinste 
stukjes van je lichaam: de cellen en het DNA. 

ERIBA (European Research Institute for the Biology 
of Ageing) is het Europese Onderzoeksinstituut van 
het UMCG en de RUG.

Leer alles over ouder worden
ERIBA: 12:00 tot 17:00 uur

 www.facebook.com/ERIBAgroningen

ERIBA
Antonius Deusinglaan 1  
9712 EA Groningen   
www.umcg.nl | www.eriba.umcg.nl



Welkom op zaterdag 14 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur! 

 hashtag 

#zpannendze
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Een hele dag vol wetenschap en techniek bij  
De Jonge Onderzoekers!

KIJK! DOE! ONTDEK!

De Jonge Onderzoekers is de leukste werkplaats 
voor techniek en wetenschap voor iedereen 
tussen 8 en 18 jaar in Groningen. We vinden 
het belangrijk dat kinderen hun talent kunnen 
ontwikkelen in techniek en wetenschap, want: 
techniek en wetenschap zijn leuk!

Zpannend Zernike is de kans om te ervaren wat  
je allemaal kunt doen, ontdekken en leren bij  
De Jonge Onderzoekers! Kom kennismaken met 
alle afdelingen van De Jonge Onderzoekers en  
doe lekker mee. 

Je kunt kijken door een microscoop, een werkstukje 
maken van afvalmateriaal of kijken of je een ballon 
kunt laten knappen op een spijkerbed. Wat dacht je 
van leren solderen bij elektronica? 

Ook kun je op allerlei manieren leren program-
meren bij De Jonge Onderzoekers. Kortom genoeg 
te doen! Alleen kijken is geen optie, we nodigen je 
uit om mee te doen.

Kijk! Doe! Ontdek!
DE JONGE ONDERZOEKERS: 12:00 tot 17:00 uur

 www.facebook.com/dejongeonderzoekers   @djogroningen

STICHTING DE JONGE 
ONDERZOEKERS 
Dirk Huizingastraat 13   
9713 GL Groningen   
www.djog.nl 



Welkom op zaterdag 14 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur! 

 hashtag 

#zpannend
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 en win! 



WAAR STAAT DE 
WETENSCHAPSTRUCK?

Zaterdag 14 oktober: Ossenmarkt
Zondag 15 oktober:  Zernike Campus,  

nabij KVICART,  
Zernikelaan 25

Wetenschappers in de hele wereld denken na 
over nieuwe manieren om energie op te wekken, 
zo ook in Groningen. Is energie uit druk een 
mogelijkheid? 

In de wetenschapstruck van de universiteit kun 
je een lampje bouwen zonder batterij. Het kleine 
lampje krijgt de energie uit een piëzokristal: als 
je het plaatje indrukt gaat het lampje branden. 
Hetzelfde trucje wordt gebruikt in schoenen die 
licht geven. En op sommige schoolpleinen zijn er 
stoeptegels die op deze wijze stroom opwekken 
voor bijvoorbeeld een computerspelletje.

Energie uit druk in de wetenschapstruck?
PIËZOPRET: 12:00 tot 17:00 uur

www.jouwenergievanmorgen.nl

WETENSCHAPSTRUCK
Ossenmarkt  
Groningen   
www.jouwenergievanmorgen.nl



Welkom op zaterdag 14 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur! (Ossenmarkt, binnenstad Groningen)

 hashtag #zpannendzernike en win! 



Activiteitenschema & plattegrond binnenstad
ZATERDAG 14 OKTOBER: 12:00 tot 17:00 uur

1

2

3

4
5

1  Academiegebouw | Broerstraat 5
2  Universiteitsmuseum | Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a

3  ERIBA /UMCG | Antonius Deusinglaan 1
4  De Jonge Onderzoekers | Dirk Huizingastraat 13

5  De Truck | Ossenmarkt

www.zpannendzernike.nl  www.facebook.com/zpannendzernike



Activiteitenschema & plattegrond Zernike Campus
ZONDAG 15 OKTOBER: 12:00 tot 17:00 uur

1

1

2

3
4

6

5 7

1  Brugsmaborg & 1  Van DoorenVeste | Zernikeplein 9 & Zernikeplein 11
2  EnTranCe en BuildinG | Zernikelaan 17

3  Bernoulliborg - Science LinX | Bernoulliborg, Nijenborgh 9
4  Kapteyn Instituut en SRON | Kapteynborg, Landleven 12

5  KVI-CART | Zernikelaan 25
6  TNO HESI Lab | Zernikelaan 17 

7  De Truck | Zernike Campus, nabij KVI-CART, Zernikelaan 25

 www.twitter.com/zpannendzernike  www.instagram.com/zpannendzernike



In dit spannende ganzenbordspel maak je een 
reis door de geschiedenis van het heelal. Je start 
je reis bij het begin van de tijd in de oerknal, 
langs de eerste sterren en planeten en de eerste 
levensvormen op Aarde, tot aan de huidige 
beschaving van mensen. Bij elke stap ontdek je wat 
er in die tijd gebeurde in het universum. Onderweg 
kun je in een tijdmachine stappen of ontvoerd 
worden door buitenaardse wezens... Wie het eerst 
op het einde van de tijdlijn komt, wint!

Ga naar www.zpannendzernike.nl voor meer 
informatie. Veel plezier alvast met ontdekken!

Zpannend Zernike stempelkaart
SPEL “DE KOSMISCHE SPIRAAL”

Thuis nog meer ontdekken na je bezoek aan 
Zpannend Zernike? Bij elke locatie kun je 
een stempel krijgen op de Zpannend Zernike 
stempel kaart. De stempelkaarten zijn ver
krijgbaar op de deelnemende locaties. Als je 2 
of meer stempels hebt, kun je de stempelkaart 
inruilen voor het spel “De Kosmische Spiraal” 
(aanbevolen leeftijd vanaf 6 jaar). 

 www.facebook.com/zpannendzernike  www.twitter.com/zpannendzernike



ZONDAG 15 OKTOBER
ZERNIKE CAMPUS, 12:00 tot 17:00

 voorproefje? kijk op: video.zpannendzernike.nl

Brugsmaborg & Van DoorenVeste | Zernikeplein 9 & Zernikeplein 11
EnTranCe en BuildinG | Zernikelaan 17

Bernoulliborg - Science LinX | Bernoulliborg, Nijenborgh 9
Kapteyn Instituut en SRON | Kapteynborg, Landleven 12

KVI-CART | Zernikelaan 25
TNO HESI Lab | Zernikelaan 17 

De Truck | Zernike Campus, nabij KVI-CART, Zernikelaan 25



» Test je uithoudingsvermogen, let op je hartslag, 
en meet je reactievermogen tijdens allemaal leuke 
sporttestjes. En hoe cool is het om zelf een dans 
te verzinnen?

» Help ons mee in het atelier bij de ‘proefjes die 
boem doen’! 

» Bij de Pedagogische Academie gaan we het 
slimme uit de natuur combineren met techniek en 
programmeren. Kom ontwerpen en onderzoeken!

» Bekijk de wereld eens door een VRbril. En al 
eens een 3Dprinter gebruikt? Bij ons kan je je 
kleurplaat tot leven brengen.

» Ten slotte, vergeet niet jezelf te laten 
vereeuwigen tijdens een unieke Photo Experience! 

Deze en nog veel meer coole proefjes en 
activiteiten tijdens Zpannend Zernike bij de 
Hanzehogeschool Groningen!

De Hanzehogeschool Groningen richt zich tijdens 
Zpannend Zernike op drie speerpunten die nauw 
verbonden zijn met NoordNederland: Energie, 
Healthy Ageing en Ondernemerschap. Er zijn 
tientallen uitdagende proefjes en activiteiten op 
het gebied van deze drie speerpunten!

WAT IS ER ZOAL TE DOEN TIJDENS 
ZPANNEND ZERNIKE BIJ DE 
HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN?

In de BrugsmaBorg bevindt zich De Magneet. Het doe- 
en ontdekcentrum van de Pedagogische Academie van 
de Hanzehogeschool Groningen. Hier kun je allerlei 
proefjes doen op het gebied van energie en beweging. 

» Wees voor even onderzoeker en scherp je ICT-
vaardigheden aan. Zet een legorobot met Mindstorms 
in elkaar en laat deze over een parcours lopen.

» Wil je eens ervaren hoe is het is om heel oud te 
zijn? Trek dan ons verouderingspak aan.

Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap
HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN: 12:00 tot 17:00 uur

 www.facebook.com/Hanzehogeschool

 
www.hanze.nl

BRUGSMABORG
Zernikeplein 9   
9747 AS Groningen

VAN DOORENVESTE 
Zernikeplein 11   
9747 AS Groningen 



Welkom op zondag 15 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur! 

 hashtag #zpannendzernike en win! 



 
BUILDING IS DIT JAAR NIEUW! 

BuildinG is het kenniscentrum voor aardbevingsbe-
stendig en innovatief bouwen. Hoe zien onze huizen 
er in de toekomst uit? En onze wegen en bruggen? 
In de gloednieuwe testhal kun je meedoen aan 
activiteiten op het gebied van bouwen. Hoe 
bouw je het sterkst? Heb jij wel eens gebouwd 
met eten? Hoe ziet jouw ideale huis eruit? 
Bezoek het ‘Het Huis van Morgen’: met welke 
technieken en voorzieningen in een woning 
kunnen ouderen zo lang mogelijk veilig, 
comfortabel en zelfstandig blijven wonen? 

 

Kom zelf horen, zien en voelen wat er allemaal 
mogelijk is in de toekomst van energie, bouwen 
en innovatie!

De Energy Barn op EnTranCe opent zijn deuren om 
je te laten zien wat nieuwe energie eigenlijk is en 
wat je er allemaal mee kan doen.

Met Clean Tech Aviation duik je in de wereld 
van het vliegen. Ben je ooit met het vliegtuig op 
vakantie geweest? Leer hoe een vliegtuig werkt en 
wat er moet gebeuren om het duurzaam te maken.

Wil je liever zelf energie opdoen? Doe dan mee aan 
een van de sportieve activiteiten van een van de 
sportclubs uit Groningen gesponsord door Energy 
Valley Topclub.
 

 

Energie, beweging en alles duurzaam
EnTranCe en BuildinG: 12:00 tot 17:00 uur

 twitter.com/En_Tran_Ce  twitter.com/BuildinGron

ENTRANCE EN ENERGY BARN
BUILDING
Zernikelaan 17   
9747 AA Groningen  
www.en-tran-ce.org | www.building.nl



Welkom op zondag 15 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur! 

 hashtag 

#zpannendzernike
 en win! 



Ook dit jaar gaan onze collega’s van het Kapteyn 
Instituut hun mobiele planetarium opzetten. 
Hierin geniet je van de donkere sterrenhemel 
in een reis door het heelal, die start met de 
Nederlandse sterrenhemel en je langs andere 
planeten sterren en sterrenstelsels voert, tot de 
grens van het zichtbare universum.

Uiteraard is het science center van Science LinX 
open, dus speel en leer met de hands-on exhibits.
Er is daar genoeg te beleven en te zien voor jong 
en oud. 

Nieuwsgierig naar wat er allemaal bij de 
bètaopleidingen gebeurt? Wil je zelf komen 
experimenteren? In de Bernoulliborg kun je van 
alles zien én doen. 

Uiteraard eren wij tijdens Zpannend Zernike 
onze Nobelprijswinnaar Ben Feringa! Kinderen 
kunnen een wedstrijd doen: wie zet als eerste een 
nanomotor in elkaar en stuurt door middel van licht 
het snelste een zonnecelauto naar de juiste plek? 

Onze klassiekers blijven: je kunt shampoo of gel 
maken, en een kubus of een fractal vouwen! Of 
ervaren hoe jouw hersenen je voor de gek kunnen 
houden. En onze studenten en medewerkers laten 
zpannende chemische proefjes zien en onze robots 
tonen hun meest recente moves. 

Faculty of Science and Engineering - Science LinX
BERNOULLIBORG: 12:00 tot 17:00 uur

 www.facebook.com/sciencelinx

BERNOULLIBORG
Nijenborgh 9   
9747 AG Groningen   
www.rug.nl/sciencelinx



Welkom op zondag 15 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur! 

 hashtag 

#zpannen
dzernike

 en win! 



Saturnus en word verrast met spannende 
proefjes in de kinderlezingen over ruimtevaart. 
In de knutselhoek kun je je eigen model van 
Saturnus met zijn ringen maken. Ga voor een 
ontdekkingstocht door het heelal naar het 
Kapteyn mobiele planetarium in de Bernoulliborg. 

Het Kapteyn Instituut en SRON Netherlands Institute 
for Space Research werken al decennia lang samen 
en zijn gezamenlijk te bezoeken tijdens 
Zpannend Zernike.

Altijd al gefascineerd geweest door de Zon, pla
neten en sterren? Kom op zondag 15 oktober naar 
het Kapteyn Instituut, de afdeling sterrenkunde 
van de Rijksuniversiteit Groningen.

De Zon is een vrij gewone ster, één licht
puntje in een gigantische sterrenstad van 
miljarden sterren, die wij “De Melkweg” 
noemen. De meeste van die sterren hebben 
waarschijnlijk ook planeten, net zoals in 
ons zonnestelsel. En onze Melkweg is maar 
één van de vele miljarden sterrenstelsels! 
Sterrenkundigen van het Kapteyn Instituut 
bestuderen al deze bijzondere objecten in het 
universum.

Heb je vragen over het heelal, of wil je weten 
wat een sterrenkundige doet? Vraag het de 
astronoom bij Zpannend Zernike! Bij mooi weer 
kun je de Zon bewonderen door telescopen met 
speciale zonnefilters. Leef mee met de laatste 
vluchten van de Cassini ruimtesonde rondom 

Gefascineerd door zon, sterren en planeten?
KAPTEYN INSTITUUT: 12:00 tot 17:00 uur

 www.facebook.com/zpannendzernike  www.twitter.com/zpannendzernike

KAPTEYN INSTITUUT 
Landleven 12 (Kapteynborg)   
9747 AD Groningen  
www.astro.rug.nl
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de omstandigheden van een lancering en van de 
ruimte eraan stellen? Neem ook een kijkje bij het 
koudste punt van Noord-Nederland!

Speciaal voor kinderen zijn er kinderlezingen en er 
is een knutselhoek waar je onder andere je eigen 
model van planeet Saturnus kunt bouwen!

Kom op zondag 15 oktober naar SRON 
Netherlands Institute for Space Research, 
het nationale expertiseinstituut voor 
ruimteonderzoek in Nederland. Daar kan je 
met eigen ogen komen bekijken hoe ruimte
camera’s voor op ruimtetelescopen worden 
bedacht en gemaakt. Daarmee onderzoeken 
onze wetenschappers hoe het werkt in het heelal 
en in onze eigen aardatmosfeer. Kom zelf ook 
van alles te weten over de prachtigste planeten, 
sterren en nevels in het heelal.
SRON en het Kapteyn Instituut openen hun 
gezamenlijke deur. Ruimteonderzoekers, technici 
en wetenschappers vertellen en vertonen dan 
allerlei wetenswaardigheden met presentaties 
en demonstraties. Ook de laboratoria van SRON 
zijn opengesteld voor het publiek. Weet jij al wat 
er komt kijken bij het maken van supergevoelige 
ruimtekijkers? Hoe we ze testen en welke eisen 

Doorbraken in het onderzoek vanuit de ruimte
KAPTEYNBORG: 12:00 tot 17:00 uur

 www.facebook.com/sron.nl

SRON
Landleven 12 (Kapteynborg)   
9747 AD Groningen   
www.sron.nl
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Naast deze leuke activiteiten voor kinderen laten 
we alle bezoekers tijdens ‘Zpannend Zernike’ graag 
zien en ervaren waar de onderzoekers van TNO 
zich in Groningen mee bezighouden. Doelgericht 
innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ont-
wikkelen kennis niet om de kennis, maar om de 
praktische toepassing: we werken aan resultaten 
waarmee bedrijven en overheden in binnen- en 
buitenland beter en sneller belangrijke beslissingen 
kunnen nemen en keuzes kunnen maken. Bij TNO in 
Groningen doen we dat vooral met onderzoek op de 
onderwerpen ICT en Energie.

Kom je ook naar ons  
85e verjaardagsfeestje? 

Techniek, nadenken en onderzoeken doen we 
graag bij TNO en jij mag ons tijdens Zpannend 
Zernike komen helpen. 

WAARMEE DAN?

Wil je weten of leren hoe slimme computer-
systemen werken en wat je hier mee kunt doen? 
Hacken: lijkt je dat niet super zpannend? Of zien 
wat er mogelijk is met de nieuwste en snelste 
mobiele netwerken met 5G. Handig voor als je 
straks je eigen mobieltje hebt. En hoe zit het 
eigenlijk met die grote buizen in de grond. Hoe 
weten we eigenlijk of deze stevig genoeg zijn en we 
straks niet op een grote fontein van water staan. 

TNO is ook nog eens jarig. We zijn namelijk 85 
jaar geworden. Dus dubbel feest! En wie jarig is 
trakteert, dat wil je toch niet missen!

Techniek, Nadenken en Onderzoeken!
TNO: 12:00 tot 17:00 uur

 www.facebook.com/TNOresearch/  twitter.com/TNO_nieuws

TNO HESI LAB 
Zernikelaan 17   
9747 AA Groningen   
www.tno.nl



Welkom op zondag 15 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur! 

 hashtag #zpannendzernike en win! 



met “protonentherapie”, een nieuwe manier van 
het behandelen van kanker die binnenkort bij het 
UMCG in Groningen van start gaat.

Je kunt luisteren naar lezingen, maar je kunt 
natuurlijk ook een kijkje nemen in onze ontwerp- 
en constructieafdeling waar demonstraties worden 
gegeven met moderne computergestuurde draai- 
en freesmachines. 

Kinderen kunnen een speurtocht doen door 
het gebouw. Ook kun je proefjes doen met 
verschillende versnellermodellen waarmee je je 
eigen “deeltjes” kunt versnellen.

Heb je het er warm van gekregen? Probeer dan ons 
spectaculaire “stikstofijsje”: klaar terwijl je wacht….

Dompel je onder in de verrassende wereld van 
de állerkleinste deeltjes en kom naar het KVI
Center for Advanced Radiation Technology tijdens 
Zpannend Zernike.

KVI-CART is een wetenschappelijk instituut 
van de RUG voor onderzoek en opleiding in 
de subatomaire fysica, astrodeeltjesfysica, 
versnellerfysica en medische fysica. Ontdek  
hier hoe geavanceerde stralingstechnologie 
ontwikkeld en gebouwd wordt.

Tijdens deze open dag nemen onze weten-
schappers en technici je mee naar de drie 
verdiepingen hoge deeltjesversneller “AGOR” 
waarmee atoomkernen versneld worden tot soms 
wel de helft van de lichtsnelheid. Je bezoekt de 
geavanceerde installaties waar met lasers deeltjes 
zo sterk worden afgeremd dat ze temperaturen van 
vlak boven het absolute nulpunt bereiken. Leer 
alles over radioactiviteit, kosmische straling en het 
ontstaan van bliksem. Ook kun je kennis maken 

Een schat aan kennis over de allerkleinste deeltjes!
KVI-CART: 12:00 tot 17:00 uur

 www.facebook.com/kvi.cart

KVI-CART 
Zernikelaan 25  
9747 AA Groningen   
www.rug.nl/kvi-cart/
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WAAR STAAT DE 
WETENSCHAPSTRUCK?

Zaterdag 14 oktober: Ossenmarkt
Zondag 15 oktober:  Zernike Campus,  

nabij KVICART,  
Zernikelaan 25

Wetenschappers in de hele wereld denken na 
over nieuwe manieren om energie op te wekken, 
zo ook in Groningen. Is energie uit druk een 
mogelijkheid? 

In de wetenschapstruck van de universiteit kun 
je een lampje bouwen zonder batterij. Het kleine 
lampje krijgt de energie uit een piëzokristal: als 
je het plaatje indrukt gaat het lampje branden. 
Hetzelfde trucje wordt gebruikt in schoenen die 
licht geven. En op sommige schoolpleinen zijn er 
stoeptegels die op deze wijze stroom opwekken 
voor bijvoorbeeld een computerspelletje.

Energie uit druk in de wetenschapstruck?
PIËZOPRET: 12:00 tot 17:00 uur

www.jouwenergievanmorgen.nl

WETENSCHAPSTRUCK
Zernikelaan 25  
Groningen   
www.jouwenergievanmorgen.nl



 hashtag #zpannendzernike en win! 

Welkom op zondag 15 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur! (Zernike Campus, nabij KVI-CART, Zernikelaan 25)
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