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Laatste kans voor Spoorzoeken op Mars en de Weer- 

en Zonzaal in Sonnenborgh  
Exposities nog enkele weken open, daarna museale herinrichting 

 
Museumbezoekers hebben nog een paar weken de tijd om Spoorzoeken op 
Mars en de Weer- en Zonzaal in Sonnenborgh te bekijken. Daarna worden 
deze tentoonstellingen ontmanteld om plaats te maken voor een nieuwe 
museale inrichting: Ver weg komt dichterbij.  
 
Exposities over onderzoek 
De Weer- en Zonzaal is nog tot en met 1 juli aanstaande te bezoeken. Spoorzoeken op 
Mars tot en met 29 juli. Beide exposities gaan over wetenschappelijk onderzoek dat een 
link heeft met Sonnenborgh of hier plaatsvond. In Spoorzoeken op Mars uit 2013 ga je 
op zoek naar mogelijk leven op Mars. Een onderwerp dat nog steeds heel actueel is: 
begin juni was het groot nieuws dat Marswagentje Curiosity bouwstenen van leven heeft 
gevonden. De Weer- en Zonzaal gaat na maar liefst 15 jaar trouwe dienst op de schop. 
In de expositie leer je over het wereldberoemde weer- en zonneonderzoek dat op 
Sonnenborgh is gedaan in de 19e en 20e eeuw.  
 
Nieuwe museale inrichting 
Ook in de nieuwe museale inrichting – Ver weg komt dichterbij – is er weer aandacht 
voor het onderzoek naar buitenaards leven én voor het bijzondere zonneonderzoek dat 
op Sonnenborgh is gedaan. Het heelal, de geschiedenis van Sonnenborgh én de 
wetenschap komen dichterbij. Leidraad hierbij is een tablet die je door het gebouw leidt, 
vragen stelt, verdieping geeft en je uitdaagt om proefjes te doen. Ver weg komt 
dichterbij wordt op 30 september a.s. geopend door burgemeester Jan van Zanen. 
 
De herinrichting wordt mogelijk gemaakt door diverse fondsen en partijen: Bankgiro 
Loterij, Carel Nengerman Fonds, C.H. Windfonds, Dioraphte, Elise Mathilde Fonds, 
Fentener van Vlissingen Fonds, IMAU, J.E. Jurriaanse Stichting, KF Hein Fonds, 
KNMI, KNVWS, Mondriaan Fonds, Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting SOZOU, VSBfonds. 
 
Tijdelijke (gedeeltelijke) sluiting Sonnenborgh 
Om de herinrichting mogelijk te maken, is Sonnenborgh tijdelijk (gedeeltelijk) gesloten:  

 Tussen 2 juli en 29 juli is alleen de Sterrenwacht geopend. Het Hoofdgebouw 
met de collegezaal, Weer- en Zonzaal en daaronder het bastion is gesloten voor 
publiek. 

 Tussen 30 juli en 30 september is Sonnenborgh volledig gesloten t.b.v. de 
herinrichting. 

 NB: Het bastion is gedurende de werkzaamheden wél te huur voor borrel, 
seminar, feest of diner. 
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Kijk voor meer informatie op www.sonnenborgh.nl/herinrichting. Voor toelichtingen en beeldmateriaal kunt u contact 

opnemen met Bas Nugteren (directie), b.nugteren@sonnenborgh.nl, tel. 06-53811679, of Brechtje van Riel 

(marketing/communicatie), b.vanriel@sonnenborgh.nl, tel. 06-44502156. Sonnenborgh - museum & sterrenwacht, 

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