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Meteorietenweekend op Sonnenborgh  

ter ere van 175 jaar meteoriet de ‘Utrecht’ 
Zaterdag 2 en zondag 3 juni 2018 

 
 

In Nederland zijn tot nu toe 6 meteorieten ingeslagen. Eén daarvan – de 
grootste – kwam in 1843 in Utrecht neer. Op 2 juni a.s. is het 175 jaar 
geleden dat de ‘Utrecht’ insloeg en dat viert Sonnenborgh i.s.m. de 
Werkgroep Meteoren. Met een feestelijke inslaglustrum-avond op 2 juni en 
een Zondag met meteorieten op 3 juni. 

 
2 juni: Inslaglustrum 
Vier hét moment van inslaan van de ‘Utrecht’ op Sonnenborgh:  

 19.30 uur: deuren open 

 20.00 uur: inslagmoment & bubbels 

 20.30 uur: lezing “Meteorietonderzoek en het vroege Zonnestelsel: de ‘Utrecht’ en 
andere Nederlandse meteorieten” door Leo Kriegsman (geoloog aan de Universiteit 
Utrecht en bij Naturalis) 

 21.15 uur: lezing “Speuren naar vuurbollen: de vlammende aankondiging van 
nieuwe meteorieten” door Felix Bettonvil (projectmanager Sterrewacht Leiden) 

Natuurlijk is de ‘Utrecht’ voor deze gelegenheid naar Sonnenborgh gehaald en met eigen 
ogen te bekijken. Vooraf reserveren voor zaterdag 2 juni wordt aanbevolen en kan via 
www.sonnenborgh.nl/meteorietenweekend.  
 
3 juni: Zondag met meteorieten 
Tussen 13.00 en 17.00 uur is Sonnenborgh geopend voor jong en oud met een vol 
meteorietenprogramma: 

 14.00 en 15.30 uur:  Magische Meteoren en Mysterieuze Meteorieten-show. Kom      
     álles te weten over meteorieten. 

 doorlopend:  Meteoriet-of-niet? Is die steen uit jouw achtertuin misschien      
    een meteoriet? 

 doorlopend :  Meteoriet-mondriaan knutselen. Boots het werk van een     
    meteorietonderzoeker na! 

Natuurlijk kun je ook op 3 juni de ‘Utrecht’ met eigen ogen bekijken. Daarnaast staan 
met mooi weer de telescopen opgesteld en kun je als toetje de zon bestuderen. Op 3 juni 
gelden de reguliere entreeprijzen. Vooraf reserveren is niet mogelijk. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-NIET VOOR PUBLICATIE- 

Voor algemene informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Bas Nugteren, b.nugteren@sonnenborgh.nl, 

tel. 06-53811679, of Brechtje van Riel, b.vanriel@sonnenborgh.nl, tel. 06-44502156. Meer informatie: Sonnenborgh - 

museum & sterrenwacht, Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht, tel. (030) 820 1420.  
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