
 
   

  

 

   
  

  

13 februari 2018 

Spoorwegmuseum gaat experimenteren 

Hoe leuk kan wetenschap zijn? Dat kan iedereen op zaterdag 24 en zondag 25 

februari ontdekken tussen de treinen van het Spoorwegmuseum. Tijdens het 

Experiment Event kun je, net als een echte wetenschapper, zelf experimenten doen. 

Een mobiel planetarium, een ruimtereis naar Orion, een ijskoude show met stikstof, 

een omroeptest in de trein, het is maar een greep van alle leuke activiteiten. In het 

Techlab kunnen je zelf uitvinden hoe een trein werkt. Het Experiment Event is een 

samenwerking tussen De Jonge Academie, NS, Quest Junior en het 

Spoorwegmuseum. Quest-vlogger Boy demonstreert op het podium verschillende 

leuke proeven. 

 

Experiment evenement in het Spoorwegmuseum  
YouTube  

De activiteiten tijdens het Experiment Event zijn zeer divers. Alle wetenschappelijke 

disciplines komen aan bod, zo zijn er activiteiten en experimenten op het gebied van 

Wiskunde, Astrologie, Psychologie, Biologie, Neurologie, Geneeskunde, Scheikunde 

en Natuurkunde. Binnen elk thema worden experimenten gehouden met een echte 

wetenschapper. Wat kan je doen met een spectroscoop? Bestudeer echogolven van 

je tong of bereken de slimste route voor een trein. Maakt het uit hoe een omroeper 

treinreizigers informeert? Test het zelf uit in de Dubbeldekker. Waar word je brein 

bang van en wat kun je met vloeibare stikstof? Onderzoek hoe flexibel je eigen 

hersenen zijn of laat je haren overeind staan met een speciale bol. De professoren 

van Mad Science nemen je mee op expeditie over een eiland boordevol scheikundige 

proefjes. De Antibiotica Brigade laat zien hoe geneesmiddelen een infectie bestrijden. 

Kinderen krijgen aan het eind van de dag een speciaal Experimentdoosje mee om 

thuis verder te kunnen experimenteren. 

 

  

http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdU9PtTZDl-2Fgw5EF-2FpU-2B3vFsbCb3CTBFY-2FbzN7NStJb4kDGHaOlsCA5PRuvWuGpO-2FPwWk5pdRCSKAM-2B7rrp9OqiM-3D_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTgLEVbRVdCKfzqRkOiWz5XYXxV7uJYY1Sh5S5GZryXKCDlAn9Qc-2F8IFUwQiUxVxuBpLAbtdd6lHCt7856QRuXjkOec0j61Xx5jx6ckjM1Ig7o-2F4ooQ9zPrl7gcqPlKNHUJywLTzQ9iEOkbgCUGBgbvOeItoyymTDYymJng3kXvtQrhuruYr-2BWp6uuo-2FMKOSgfvUvhANoWGgnku74sikPVyl-2F5EcBBzYGpiQelTQLQnZ7Psy8XSkAH8KHHAi50a5IiMLEcavwpHeECeHw4GPXSrlNE5kF-2F4ikcj1g2a91c3F77NK27uynCUhOBbbhyGAN7
http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfvR49e5ZWeCyqklBSh50f3e2vnQmUXlbj9JVd2XTBcuV_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTgLEVbRVdCKfzqRkOiWz5XYXxV7uJYY1Sh5S5GZryXKCDlAn9Qc-2F8IFUwQiUxVxuBpLAbtdd6lHCt7856QRuXjkOec0j61Xx5jx6ckjM1Ig7o-2F4ooQ9zPrl7gcqPlKNHUXV-2BiEBIzqrt1rjmlbFjQPMJRcxkBHBRwX5Z6gj6gkJ1w6GCe4YvvT4uD2UcejNhUm5q9K5j2A8v8q4jHl7pVwlVRBg6N9kttwwzpaypcp29-2BC6wTcJ5qyJR0d5Dok12hvDRg81jou4mVpXQZi57JvJLhOmqseo3aXKWCDG0hiYPw-2FH-2FWoJCFoLSc81Zc4Boz
http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfvR49e5ZWeCyqklBSh50f3e2vnQmUXlbj9JVd2XTBcuV_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTgLEVbRVdCKfzqRkOiWz5XYXxV7uJYY1Sh5S5GZryXKCDlAn9Qc-2F8IFUwQiUxVxuBpLAbtdd6lHCt7856QRuXjkOec0j61Xx5jx6ckjM1Ig7o-2F4ooQ9zPrl7gcqPlKNHUNqiiSu54Tl1nSPel0vkHvTFh8GXTaYPt94x2AcSbAwkrKmYcO3VuDb8N1aBWR-2FAioqAX5sdIRewXDNgNptlIoT7MGR0vBvqsem9LmptjY-2BGz7ip5xcorjFcYykzG80-2FonoRlsRQdxAcsMQolNyOBnurRKAxpzCZYoHPW3GVErVnCoxe8Y6TKXanvmNpcXJnx


Het Experiment Event is een samenwerking tussen De Jonge Akademie, NS, Quest 

Junior en het Spoorwegmuseum. De Jonge Akademie is een platform van jonge 

wetenschappers die verschillende doelgroepen kennis wil laten maken met 

wetenschap. Met het Experiment Event willen ze kinderen in de doelgroep 8 t/m 12 

jaar laten zien hoe leuk wetenschap kan zijn. Quest junior is een 

kinderwetenschappelijk tijdschrift, op hun website doet vlogger Boy allerlei leuke 

experimenten. Hij zal zaterdag het podiumprogramma verzorgen, op zondag neemt 

Jarnoo van Kluijven de honneurs op het podium waar. 

 

Experiment Event 

24 en 25 februari 2018 

10.00 - 17.00 uur 

 

Spoorwegmuseum, Maliebaanstation, 3581 XW Utrecht 

Entree:€17,50 (>4jr), Museumkaart gratis 
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