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Schiphol opent Holland Boulevard inclusief mini-NEMO 
 
Een voorproefje op NEMO Science Museum is te vinden op de compleet vernieuwde Holland Boulevard 
van Amsterdam Airport Schiphol. Reizigers ontdekken in 9 experimenten een aantal wetenschappelijke 
principes. Zo vind je uit hoe uniek je eigenlijk bent, zie je geluid en ontdek je hoe vleugels het vliegtuig 
tijdens je reis in de lucht houden. 
 
Michiel Buchel, directeur NEMO, over het initiatief voor deze tentoonstelling: “Het is de missie van NEMO 
om jong en oud te inspireren met wetenschap en technologie. Eén van de activiteiten waarmee we dit doen 
is ons Science Museum. Het is fantastisch dat wij met een compacte tentoonstelling op Schiphol, naast 
onze 600.000 museumbezoekers per jaar, nog meer mensen kunnen bereiken. We delen de passie voor 
innovatie met Schiphol en kunnen ons dan ook geen betere plek voor een mini-NEMO voorstellen.”  
 

 
De NEMO tentoonstelling op Schiphol. Foto’s: DigiDaan. 

 
De permanente tentoonstelling biedt miljoenen reizigers een kijk op de wereld van wetenschap en 
technologie en is een gezamenlijk initiatief van Amsterdam Airport Schiphol en NEMO. De Holland 
Boulevard is te vinden tussen pier E en F, achter de security.  
 
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. 
 
 
 **NOOT voor de REDACTIE (niet voor publicatie)** 
 
Bij publicatie van de foto graag NEMO Science Museum, fotograaf DigiDaan vermelden. Voor meer 
informatie over NEMO op Schiphol kunt u contact opnemen met Eelke Pinkhaar via telefoonnummer 020 - 
531 31 29 of e-mail pers@e-nemo.nl. Zie ook: www.nemosciencemuseum.nl/schiphol. 
 
Facebook:          www.facebook.com/nemosciencemuseum    
Twitter:               www.twitter.com/nemoamsterdam   
Instagram:          www.instagram.com/nemosciencemuseum      
 
Alle persberichten en beeldmateriaal van NEMO zijn terug te vinden via: www.nemosciencemuseum.nl/pers  
 
De activiteiten van NEMO worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en andere partners 
die ons inhoudelijk of financieel steunen. Bekijk alle partners van NEMO via: 
www.nemosciencemuseum.nl/partners  
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