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Robot Pepper is onze held,

 wil je meer weten en zien 

over robots volg dan de 

themaroute robotica



Programma Open Dag Amsterdam Science Park 7 oktober 2017 kinderprogramma =   / themaroute ‘robotica’ =  

Science Park 104 Activiteit Leeftijd 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45
AMOLF rondleiding volwassenen Ontdek de open labs: meer mogelijk met designer matter   / licht: kracht en uitstraling / instrumentmakerij / structuurkleur in de natuur / onzichtbare handen

demonstraties alle Demonstraties van onderzoek naar licht, leven en bijzondere nieuwe materialen. Met o.a. zwevend en springend water / zonne-energietechnieken / onzichtbaar in beeld / hoe vang je 
licht / gemene grabbelton

workshop 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00
Bouw je eigen zonnecel / led besturen met je smartphone / Magische spiegels maken jouw tekening / Vet coole proefjes met water en ijs

volwassenen Materialen vouwen / Maak een zonnecel-telefoonoplader
lezing volwassenen ‘Van origami- ‘Live meekijken

materialen naar zachte robots’   naar opgroeiende worm’

Science Park 110 Activiteit Leeftijd 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45
ARCNL 
Advanced Research Center 

for Nanolithography

demonstraties alle Hoe print je een computerchip met licht / Zichtbaar én onzichtbaar licht / Puzzelen met lasers
Showroommodel van computerchipmachine  

lezing volwassenen ‘Computerchip-
machines van ASML’

‘Computerchip-
machines van ASML’

rondleiding volwassenen Nieuwste technieken om computerchip van de toekomst te maken: Metaal slokt licht op / Extreem korte infrarode lichtflitsen / Extreem ultraviolet (EUV) licht van een plasma / 
Lichtgevoelige film voor onzichtbaar licht

experience  Magnetisch kanon

Science Park 113 Activiteit Leeftijd 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45
AUC
Amsterdam University 

College

workshop  Wie zijn de helden van morgen? Neem een voorsprong met AUC en Jeugdlab! Ontdek hoe grensverleggend wetenschappelijk onderzoek van vandaag de toekomst van morgen 
aangeeft. Samen met Jeugdlab komen kinderen in Kooklab achter de principes van koken en voedingswetenschappen, duiken ze in ScienceLab met eigen praktijkproeven in de 
buitengewone eigenschappen van de doodgewone dingen om ze heen en schrijven ze in het Leeshuis een eigen ‘helden van morgen reportage’ om mee naar huis te nemen. 

rondleiding volwassenen Duurzaamheid is niet zomaar een stopwoord Zie zelf op een rondleiding met een expert door ons bijzondere AUC gebouw wat er gebeurt wanneer 
duurzaam ontwerp en industrieel vernuft elkaar de sporen geven. De rondleiding van een kwartiertje legt u uit hoe de AUC creatie, gebouwd in 2012 
door het wereldberoemde architectenbureau Mecanoo, een toonbeeld van eco-vriendelijke, onderwijs-slimme stedelijke architectuur is.

Science Park 123 Activiteit Leeftijd 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45
CWI
Centrum Wiskunde & 

Informatica

demonstraties alle Wiskunde- en informaticamarkt Met puzzels, spellen en demonstraties nemen CWI-onderzoekers je mee in hun onderzoek. Met o.a. Slither, klotsende golven en chaotische wervels, 
help de brandweer uit de brand, het handelsreizigersprobleem & het huis met een kruis en Marv de dansende robot    

 6+ Scan je Surprise ei en raad wat er in zit
workshop alle Train en verbeter je eigen AI om Pokemon te spelen en versla uiteindelijk je tegenstanders in de IA Pokemon battles (om 14.00 en 16.00).
lezing volwassenen ‘Computers en 

evolutie’ 
‘Van Hersenen tot 
Neurale Netwerken’ 

‘Zijn computers 
eerlijk?’

‘Bitcoin cryptography 
explained’

‘Quantum Crypto -
grafie: oplossing 
voor echtscheidings
problemen?’

workshop  10+ CWI Game Lab maak je eigen computergame of tekenfilm
alle Veelvlakken en tensegrities maken Bouwactiviteit door Stichting Vierkant voor Wiskunde

 4+ Veelvlakken bouwen van polydron door Stichting Vierkant voor Wiskunde

 8+ Geheimschrift en puzzels en Möbiusband knippen door Stichting Vierkant voor Wiskunde

Science Park 105 Activiteit Leeftijd 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45
Nikhef
Nationaal instituut voor 

subatomaire fysica

demonstraties alle Leer alles over de experimenten op CERN & in andere delen van de wereld; verdiep je in elementaire deeltjes en hun onderlinge krachten
alle Maak kennis met het higgsdeeltje, antimaterie, neutrino’s, zwaartekrachtsgolven, en nog veel meer
alle Stel al je vragen bij de Big Bang Theory Corner / Ontdek de nieuwste state-of-the-art apparatuur van onze werkplaatsen

workshop  7+ Sleutel een voertuigje in elkaar / Maak je eigen elektrische schakeling / Knutsel je eigen crypto-kraker en ontcijfer de geheime boodschap
rondleiding alle Neem een kijkje in de klimaat-gecontroleerde Grid computerruimte en leer wat er gebeurt met de grote datastromen van de LHC deeltjesversneller
speurtocht  Ga op speurtocht naar alle deeltjes uit de deeltjesdierentuin
lezing volwassenen ‘De jacht op de 

donkere-materie-
deeltjes’

‘Zwaartekrachtsgolven –  
Hoe meet je trillingen van  
het heelal?’

‘Mini big bang in 
het lab’

‘Helden van de 
deeltjesfysica’

Science Park 140 Activiteit Leeftijd 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45
SURFsara 
en  NLeSC

demonstraties alle SURFsara en het Netherlands eScience Center laten zien hoe onderzoeksdata visueel worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een 3D-model van een schedel, een sterrenstel-
sel, rode bloedcellen, netwerken van criminelen en het klimaat. Op een groot hoogresolutiescherm kun je inzoomen op de kleinste details.

demonstraties  12+ Wandel virtueel door het datacenter van SURFsara met de virtual reality-bril HTC Vive (niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar i.v.m. ontwikkeling van de ogen)
workshop  8-12 De wetenschapper van de toekomst moet kunnen programmeren.

Science Park 904 Activiteit Leeftijd 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45
UvA - FNWI 
Universiteit van  

Amsterdam – Faculteit der  

Natuurwetenschappen, 

Wiskunde en Informatica

*) inschrijven bij balie 
    naast portier

muziekstuk      alle Parallel Worlds: Air 
(On Life and Breath)

Parallel Worlds: Air 
(On Life and Breath)

Parallel Worlds: Air 
(On Life and Breath)

lezingen   12+ ‘Gaan quantummechanica en 
relativiteit wel samen?’

voorstelling alle Videoinstallatie: IJstijden in de Andes (doorlopend)
rondleidingen alle Labtour ‘Soft matter’ Labtour ‘Soft matter’ Labtour ‘Soft matter’ Labtour ‘Soft matter’

 15+ Ultracold quantum gases Ultracold quantum gases Ultracold quantum gases Ultracold quantum gases
Demonstratie microscopen* Demonstratie microscopen* Demonstratie microscopen* Demonstratie microscopen*

 12+ Computermuseum

  6+ Tour zonnestelsel Tour zonnestelsel Tour zonnestelsel Tour zonnestelsel

 10+  Scheikundelabs Duurzame chemie* Scheikundelabs Duurzame chemie* Scheikundelabs Duurzame chemie*
Sterrenkoepels* Sterrenkoepels* Sterrenkoepels* Sterrenkoepels*

Regen in het lab* Regen in het lab* Regen in het lab* Regen in het lab*
Algendisco* Algendisco* Algendisco* Algendisco*

Rondleiding plantenkassen* Rondleiding plantenkassen* Rondleiding plantenkassen* Rondleiding plantenkassen*
alle Glasblazerij* Glasblazerij* Glasblazerij* Glasblazerij*

  6-16 Mobiel Planetarium* Mobiel Planetarium* Mobiel Planetarium* Mobiel Planetarium* Mobiel Planetarium*
markt alle Sterrenkunde: Knutsel je eigen pulsar! / Help ons de SKA telescopenreeks te bouwen met LEGO / Vraag het een astronoom

Wiskunde: Breinbrekers / Ovaal biljart / Rivercrossing: levensgroot denkspel 
Ecologie: Watermonsters / Fantastic mites and how to control them? / Vogels met een GPS rugzakje / Bomen herkennen vanuit de ruimte
Informatica: Meet Pepper the social robot   / Car2Go demo   / 3D selfie / Voetballen met Nao robots   
Natuurkunde: Colloïden: bijzondere materialen / Levitatie! / Hevelende ketting / Tornadomachine / Natuurkundekermis / Lego-optica
Scheikunde: Aan de slag met moleculen en zelf chemische proefjes doen
Breinsteins Missie: premiere kinderboek over zwaartekrachtsgolven / Placemaking: estafette voor stadsontwikkeling / De grote uitvindersquiz

workshops  6+ Maak een komeet van droogijs / Bouw je eigen elektromotor / Waarom zien bloemen er allemaal anders uit? / 3D-beelden en polarisatie / Fysica van de fidget spinner

 10+ girls only Social hacking – Girls only*

 15+ Black holes: geometry in action* Black holes: geometry in action*
demonstraties alle  Buiten, bij goed weer: Speurtocht door Anna's tuin en ruigte / Hoe werkt wetenschappelijk onderzoek? / Solarscopes: kijken naar de zon

Openingsact Parallel Worlds: Air (On Life and Breath)
Op de Open Dag is de wereldpremière van dit muziekstuk van componist Rozalie Hirs, uitgevoerd door musici van het Koninklijk Concertgebouworkest. In de half uur durende voorstelling worden 
onzichtbare aspecten van de snaartheorie en het multiversum hoorbaar en inzichtelijk gemaakt, en legt Hirs uit hoe de muziek verband houdt met wetenschappelijke resultaten. Ze baseerde zich 
op concrete data zoals beschreven door mathematische modellen binnen de theoretische fysica en werd daarin begeleid door theoretische fysici en een informaticus van de UvA. (lokatie UvA - FNWI)
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Rocket Science
Dit jaar gebruik je het programmaboekje niet alleen 
om de leukste en interessantste activiteiten te zoeken 
van de Amsterdam Science Park Open Dag, maar kun 
je het ook gebruiken om je eigen raket te vouwen.  
Dat doe je aan de hand van de foto’s en instructies 
hiernaast. De cijfers op de vouwlijnen komen overeen 
met de stappen die je zet. Is de raket klaar? Doe er dan 
een gebogen rietje onder en blaas hem de lucht in. 

Je hebt door het vouwen het twee dimensionale 
papier veranderd in een driedimensionaal object.  
Dit wordt al eeuwen gedaan door origami-kunstenaars, 
maar kort geleden ontdekten  wetenschappers dat  
ze origami op kleine schaal kunnen toepassen. Met 
origami bouwen ze complexe microstructuren en 

robots die met andere technieken niet – of moeilijk 
– te realiseren zijn. Het doel is om uiteindelijk een 
nieuw soort materialen te maken met eigenschappen 
die nuttig zijn, maar niet voorkomen in de natuur.  
Die bijzondere eigenschappen ontstaan dan niet  
zo zeer door de samenstelling van de moleculen  
maar door de vorm (architectuur) van het materiaal.  
Dit is een nieuw en snel groeiend vakgebied in de 
wetenschap.

Is je eigen raket goed gelukt?  
We zijn benieuwd naar het resultaat en vragen je een 
video of foto met ons te delen. Hiervoor kun je terecht 
op www.facebook.com/amsterdamsciencepark waar 
ook een filmpje staat met vouwinstructies.

Onderstaande nummers 
corresponderen met de 
nummers op het papier

1   Knip het vierkant uit. 
Vouw het papier dubbel 
en in een kwart.

2a   Met de open kant naar 
beneden; schuif je vinger 
naar de dichte binnenkant 
en maak een driehoekje 
van de bovenste flap.
2b   Doe dit ook voor de 
achterkant. 

3   Vouw een flap naar 
binnen langs de midden-
lijn en doe dit vervolgens 
voor alle 4 flappen.

4   Vouw de hoekjes  
naar binnen volgens de 
vouw lijn. Doe dit voor  
alle 4 zijdes.

5   Vouw voor de pootjes 
de onderkant naar binnen 
volgens de vouwlijn en 
doe dit voor alle pootjes. 

6   Vouw hem onder een 
beetje uit en voila hij kan 
staan! 

Plaats een rietje onderin 
de raket en kijk eens hoe 
ver je de raket kan lanceren
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