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Recordaantal bezoekers voor NEMO Science Museum in 2017
NEMO Science Museum trekt naar verwachting 670.000 bezoekers in 2017, een stijging van 8,5% ten
opzichte van het aantal bezoekers (618.010) in 2016. De ruime groei van bezoekers zorgt voor het best
bezochte jaar ooit voor het wetenschapsmuseum. “Vele bezoekers, zowel jong als oud, kwamen dit jaar
met NEMO in aanraking. Naast het grote aantal bezoekers van ons museum, brachten meer mensen een
bezoek aan ons dakplein en maakten toeristen kennis met NEMO in ons mini-museum op Schiphol”, aldus
Michiel Buchel, directeur NEMO.

Laatste campagne NEMO Science Museum en Tulpenfestival op het dak. Foto’s: DigiDaan.
In het voorjaar van 2017 werd de museumentree van NEMO volledig vernieuwd naar het oorspronkelijke
idee van de Italiaanse architect Renzo Piano. In het najaar werd de nieuwe tentoonstelling Leven in het
heelal geopend. Een belangrijke mijlpaal was de lancering van Maakkunde, de hands-on lesmethode voor
wetenschaps- en technologieonderwijs op basisscholen. De goedbezochte website van NEMO Kennislink
werd vernieuwd en kreeg een eigen podium via het maandelijkse NEMO Kennislink Live; een avond waarin
wetenschappers in gesprek gaan met het publiek.
Over NEMO
Bij NEMO dagen we iedereen, van jong tot oud, uit om te ontdekken hoe fascinerend en relevant
wetenschap en technologie zijn. We laten zien hoe bijzonder alledaagse dingen zijn of brengen abstracte
wetenschap juist op een toegankelijke manier. NEMO moedigt aan om wetenschappelijke fenomenen zelf
te ontdekken en prikkelt om verder te onderzoeken. Zo maken we kennis voor een breed publiek
toegankelijk en brengen we wetenschap dichtbij.
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