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Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht is geheel
vernieuwd open
Burgemeester Jan van Zanen heeft op zondagochtend 30 september, samen
met 4 leerlingen van de IMC Weekendschool, de complete make-over van
museum en sterrenwacht Sonnenborgh ‘Ver weg komt dichterbij’ geopend.
De leerlingen lieten de burgemeester in de werkplaats een zelfgemaakte
raket lanceren en een leefbare planeet bouwen. Bij het slagen van de
proefjes gaven ze het startsein voor een nieuw begin van de sterrenwacht
waarbij de bezoeker centraal staat.
Ruimtereis
In het vernieuwde Sonnenborgh maakt de bezoeker een ruimtereis waarin hij als een
wetenschapper aan de slag gaat. Een tablet leidt rond, stelt vragen en daagt uit tot het
doen van proefjes. Jong en oud worden zo uitgedaagd om meer te ontdekken over het
heelal en onze plaats daarin. Zo kan de bezoeker zelf de zon onderzoeken, de telescoop
scherpstellen op Saturnus en een zelfgebouwde raket lanceren. Dit alles op een plek
waar wetenschappers altijd toonaangevend onderzoek hebben gedaan. Hier richtte de
meteoroloog Buys Ballot in 1854 het KNMI op. Hier was vanaf 1639 de eerste
botanische tuin van de Universiteit Utrecht. Hier werd baanbrekend zonneonderzoek
gedaan dat de basis vormde voor de een van de eerste zonneatlassen ter wereld. En hier
werd tot begin 20e eeuw de tijd voor de stad Utrecht bepaald met behulp van de
Meridiaankijker. Bekijk de promo van Ver weg komt dichterbij.
Gevelsteen
Ter gelegenheid van de herinrichting heeft K.F. Hein Fonds Monumenten, eigenaar van
het pand Sonnenborgh, een prachtige gevelsteen aangeboden aan Sonnenborgh. De
gevelsteen is gemaakt door kunstenaar Erica van Seeters en heeft als titel Soundscape
Sonnenborgh. De gevelsteen is bevestigd aan de buitenwand van de sterrenwacht.
Credits
XPEX Experience Experts maakte het ontwerp voor de herinrichting, YIPP de content
voor de tablets, Johannes Verwoerd Studio de animaties en typografie,
DeVrijerVanDongen de nieuwe huisstijl. ‘Ver weg komt dichterbij’ is mede mogelijk
gemaakt door de genereuze steun van: BankGiro Loterij, Dioraphte, Mondriaan Fonds,
Prins Bernhard Cultuurfonds, SOZOU, Vrienden van Sonnenborgh en het VSBfonds.
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