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In 2050 zullen er op deze planeet zo’n  

10 miljard monden te voeden zijn. Hoe 

doen we dat op een verantwoorde ma

nier? Die vraag staat centraal in de ten

toonstelling Voedsel van morgen, te bekij

ken in De Studio, een nieuwe locatie van 

het Amsterdamse wetenschapsmuseum 

NEMO op het naastgelegen Marineterrein.

Na een inleidend deel dat duidelijk maakt 

waarom onze voedselvoorziening op de 

schop moet, krijgt de bezoeker de keus 

tussen een aantal scenario’s om het pro

bleem aan te pakken. Moeten we alle

maal vegetariër worden? Is kweekvlees 

de oplossing? Of kunnen we misschien 

toch op de huidige voet doorgaan? Aan 

het eind komt diezelfde keus terug, om  

te zien of bezoekers in de tussentijd van 

mening zijn veranderd.

Het leeuwendeel van de tentoonstelling 

presenteert allerlei voedselgerelateerde 

projecten waar momenteel aan wordt ge

werkt. Zo is Jaap Korteweg, oprichter van 

De Vegetarische Slager, bezig met een 

methode om melk te produceren zonder 

dat daar een koe voor nodig is. Elders 

wordt in detail uitgelegd hoe van soja

bonen een geloofwaardige biefstuk is te 

maken en hoe bacteriën een voedings

middel kunnen opleveren dat voor 70 % 

uit hoogwaardige eiwitten bestaat.

Daarnaast zijn er de zogenoemde bele

vingslabs. Die laten bijvoorbeeld zien wat 

er allemaal mogelijk is met kweekvlees – 

vleesparels, vleespoeder, vleesijs – of wel

ke invloed allerlei omgevingsfactoren 

hebben op een gewas. Wordt je tomaat 

beter als je de plant meer koolstofdioxide 

voert of krijg je dan juist een ‘waterbom’?

Tot slot kijkt de tentoonstelling verder de 

toekomst in. Stel dat we ons kunnen voe

den met gepersonaliseerde poeders en 

pillen die precies bevatten wat we nodig 

hebben. Wat betekent zo’n nieuw dieet 

voor onze lichamen? En hoe gaan we om 

met het feit dat het plezier van ‘echt eten’ 

ons zo wordt ontnomen? Vragen te over 

als je eenmaal bereid bent te accepteren 

dat de tijd van aardappelengroentevlees 

op zijn eind begint te lopen.

tentoonstelling Voedsel van morgen,  

De Studio, NEMO, Amsterdam,  

t/m 6 oktober

Hoeveel is een kilo-

wattuur of een joule 

eigenlijk? Dat laat 

kunstenaar Elise Leu-

sink bezoekers van de 

tentoonstelling ‘Lost 

Energy’ ervaren door 

ze zelf de energie te 

laten opwekken die 

nodig is om een beet-

je plastic te laten 

smelten. Het duo 

Kunstconstructie lever-

de een bijdrage aan 

dezelfde tentoonstel-

ling door mensen te 

vragen naar een pro-

duct dat ze hebben 

gekocht terwijl ze het 

eigenlijk niet nodig 

hadden. Een aantal 

van deze ‘verloren 

 objecten’ is tentoon-

gesteld, vergezeld van 

het verhaal erachter. Tot slot is op bepaalde dagen de RadaRad te proberen, een 

installatie van Reinier Kranendonk, waarmee je jezelf – letterlijk – over de kop 

fietst. Wat die drie onderdelen bindt? Allemaal moeten ze het publiek laten naden-

ken over energie en een energieneutrale toekomst. Al is het de vraag in hoeverre 

je daarmee bezig bent als je ondersteboven in Kranendonks contraptie hangt.

tentoonstelling Lost Energy, Tetem, Enschede, t/m 15 september
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Altijd al eens onder de grond willen kijken 

bij de aanleg van een parkeergarage? Dan 

is dit je kans, want Young KIVI Geotechniek 

neemt je voor zijn eerste activiteit mee 

naar Leiden. Daar wordt in het centrum 

 gebouwd aan Parkeergarage Garenmarkt, 

die de stad 425 extra parkeerplaatsen moet 

geven. Ondergronds wel te verstaan, om de 

auto’s aan het zicht te onttrekken en de 

 Garenmarkt zoveel mogelijk vrij te hou

den. Om de overlast voor de omwonenden 

zoveel mogelijk te beperken, zijn tal van 

technieken uit de kast getrokken. Ook krij

gen deelnemers van alles te horen over de 

overige gehanteerde bouwmethodes, zoals 

het gebruik van onderwaterbeton.

excursie Parkeergarage Garenmarkt, 

 Leiden, donderdag 29 augustus,  

14.00-19.00 uur

Inschrijven via www.kivi.nl/geo


