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Introductie
Dit is het jaarverslag van de
activiteiten van Stichting Waag
Society over 2017.
Waag opereert al meer dan twintig
jaar op het kruispunt van kunst,
wetenschap en technologie. Het
verkent de sociale en culturele
impact van nieuwe technologieën
en hun toepassing voor sociale
innovatie. Met een team van ruim
zestig denkers en makers zet Waag
aan tot actief burgerschap door
open, eerlijke en inclusieve
technologie te ontwikkelen.
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Waag is een 'middle ground'
organisatie, bestaande uit
onderzoeksgroepen, die
samenwerken met zowel grass
roots als institutionele partners in
heel Europa. Het gaat daarbij niet
alleen meer om internet, maar
ook om biotechnologie en
cognitieve wetenschappen.
Gebieden die een enorme impact
hebben op onze cultuur en
identiteit. Intuïtief en
nieuwsgierigheidsgedreven
onderzoek van kunstenaars en
ontwerpers staat daarbij voorop.

Public research
Public Research bestaat uit de
volgende groepen:
Make onderzoekt vanuit een DIYperspectief vraagstukken in de
samenleving en ecologie via
hardware, productieprocessen en
materialen.

Learn ontwikkelt eigentijdse
vormen van educatie en interactie
om mensen in staat te stellen
betekenisvol te participeren in de
maatschappij.

Code werkt samen met burgers,
instanties en overheden om
technische emancipatie te
stimuleren en democratisering van
technologie vorm te geven.

Care werkt in co-creatie met
gebruikers, ontwerpers,
kunstenaars en ontwikkelaars aan
het onderzoeken en ontwikkelen
van innovatieve concepten voor
de zorgsector.
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vier highlights van 2017

we learn to make things

Maakplaats 021: een Fablab in iedere wijk

Maakplaats 021
In 2017 werden de eerste
Maakplaatsen bij de OBA
geopend. Het is een voortzetting
en opschaling van onze jarenlange
pioniersactiviteiten en inzet in de
maker movement, maakonderwijs
en de ontwikkeling van 21st
century skills. Een Fablab in iedere
wijk van Amsterdam!

https://waag.org/nl/project/amsterdammaakplaats-021
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Maakonderwijs is leren (door te)
maken. Het is een creatieve
manier om kinderen te helpen
uitvinder te worden.
Maakonderwijs stimuleert hoofd,
handen en hart. In de afgelopen
jaren zijn allerlei moderne
technologieën goedkoop en
makkelijker beschikbaar
geworden. Denk daarbij aan 3Dprinters en elektronica, waarmee
kinderen, zowel jongens als
meisjes, op een laagdrempelige
manier kunnen ontwerpen én
maken.

we code for data sovereignty

DECODE: de decentrale toekomst

DECODE
DECODE (Decentralised Citizens
Owned Data Ecosystem) is een
Europees project, waarbij we door
middel van pilots in Barcelona en
Amsterdam willen aantonen dat
decentrale oplossingen op het
internet — gebaseerd op
blockchain, openheid en
toegankelijkheid — een goed
werkend alternatief kunnen
vormen voor bestaande platforms.

https://waag.org/nl/project/decode
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De noodzaak voor een nieuw
internet heeft vele oorzaken. De
centralisering van macht bij een
paar grote partijen zet de
burgerrechten onder druk. Met
alle gevolgen voor de vrijheid,
privacy en online rechten van alle
burgers wereldwijd. DECODE
probeert een alternatief te bieden
in de manier waarop software
wordt ontworpen en wordt
gebruikt. Het uiteindelijke doel
van DECODE is om de digitale
soevereiniteit van gebruikers van
het internet te waarborgen.

we care for health makers

Health Embassy op de Dutch Design Week

Health Embassy
Op nummer één van de
wensenlijst van veel mensen staat:
gezondheid. Onze levensverwachting neemt toe, door
technologische ontwikkelingen
zijn we in staat ziekte en
gezondheid steeds beter zélf te
managen. De 'Health Embassy' liet
met de tentoonstelling 'Chronic
Health' zien wat we kunnen
verwachten in 2050.

https://waag.org/nl/event/waag-dutch-designweek-2017
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Hoe ontwerpen en maken we
'zelf' nieuwe toepassingen in de
zorg? Kunnen wij onze angst voor
de dood overwinnen met Virtual
Reality-technologie?
Waag gaf de tentoonstelling vorm
in een samenwerking met
VanBerlo, Philips, U CREATE en
het Máxima Medisch Centrum als
onderdeel van de eerste editie
van het World Design Event.
Sabine Wildevuur van Waag’s
Creative Care Lab was een van de
curatoren van de tentoonstelling.

we make it together

Museumnacht 2017: het grote Maakfestijn

Museumnacht 2017
Tijdens Museumnacht 2017
toverde Waag de Nieuwmarkt om
in een futuristische speelhal voor
de kritische makers en denkers. Er
was genoeg reden tot feest want
Fablab Amsterdam, de huiskamer
en werkplaats voor digitale
fabricage, bestond 10 jaar! En dat
vierden we met alle
Amsterdammers.

Waag maakt en filosofeert
tegelijkertijd, lokaal en
internationaal. Wat betekent
maken, als iedereen een maker
is? Hoe zit het met de ethiek
achter enen en nullen? En
snappen we onze moderne
wereld beter als we zelf weten
hoe dingen in elkaar zitten?
Met in deze editie: Self driving
car: hack & race, DNA cocktails,
Drunken drawing robot, Fiets je
batterij vol en nog veel meer.

https://waag.org/nl/event/museumnacht-hetgrote-maakfestijn
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nieuwe projecten in 2017

ABC van het maken
De wereld heeft een nieuwe generatie kritische
makers en ontwerpers nodig. En
maakonderwijs kan daar bij helpen.
De campagne ABC van het maken bestond uit
een film, website (abcmaken.nl) en een
maakweek. Met de campagne wilden we alle
leerlingen, juffen en meesters,
schooldirecteuren, onderwijs-professionals en
ouders in Nederland wegwijs maken in de
wondere wereld van het maken.
Tijdens de Maakweek werden er in heel
Nederland allerlei activiteiten georganiseerd
door scholen, maakplaatsen, bibliotheken,
musea en culturele- en educatieve instellingen.
ABC van het Maken was een initiatief van
Platform Maker Education (Fabklas, Frysklab en
Waag) in samenwerking met Mediawijzer.net en
partners uit heel Nederland. Samen zetten zij
zich in voor meer maakonderwijs.
https://waag.org/nl/project/abc-van-het-maken
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Maakplaats 021
Amsterdam Maakplaats 021 is een voortzetting
en opschaling van onze jarenlange
pioniersactiviteiten en inzet in de maker
movement, maakonderwijs en de ontwikkeling
van 21st century skills. Dit vindt plaats door het
opzetten van 'maakplaatsen' bij de vestigingen
van de OBA in Amsterdam.
Waag zet binnen Amsterdam Maakplaats 021
haar kennis en ervaring in om maker spaces in
de OBA-vestigingen in de wijken in te richten,
traint OBA-medewerkers in maakonderwijs en
digitale fabricage (Librarian Maker Camp) en
biedt programma en activiteiten in de
vestigingen aan. Met als ultiem doel: ieder kind
de kans geven uitvinder te worden.
Dit project is een samenwerking tussen
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA),
Hogeschool van Amsterdam en Pakhuis de
Zwijger.
https://waag.org/nl/project/amsterdam-maakplaats-021
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Rookvrije generatie
Roken tijdens en na de zwangerschap heeft
negatieve gevolgen voor (ervaren) gezondheid
van ouders en kinderen, en verhoogt de kans
dat kinderen later zelf ook gaan roken.
In dit project doorbreken wij deze
intergenerationele cirkel door het versterken
van rookpreventie binnen de integrale
gezinsaanpak 'VoorZorg', een programma voor
kwetsbare jonge vrouwen die zwanger zijn van
hun eerste kind. Zij krijgen tot twee jaar na de
geboorte intensieve verpleegkundige
ondersteuning in opvoeding, leefstijl,
persoonlijke ontwikkeling.
https://waag.org/nl/project/applied-gaming-voor-eenrookvrije-generatie
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Brainbeliefs
BrainBeliefs is een onderzoeksproject op het
gebied van neurofeedback.
In dit onderzoekproject van Nienke van
Atteveldt van de Vrije Universiteit wordt
onderzocht of de ervaring van plasticiteit van
de hersenen door middel van neurofeedback
invloed heeft op de ontwikkeling van een
growth mindset en daarmee op leerprestatie
en/of motivatie.
Waag en Marloeke van der Vlugt onderzoeken
en ontwikkelen in dit kader in opdracht van de
Vrije Universiteit visuele, auditieve en tactiele
neurofeedback protocollen en interventies.
https://waag.org/nl/project/brainbeliefs
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Cities-4-People
Cities-4-People is een driejarig Europees
project, waarbij er pilots worden uitgevoerd in
vijf stedelijke en semi-stedelijke gebieden. In
deze pilots zullen burgers, stadsbesturen en
innovatie-experts samenwerken als community.
Deze zogeheten 'mobility labs' gaan dienen om
transport- en mobiliteitsuitdagingen vanuit de
bewoners en gebruikers vast te stellen om
vervolgens via co-creatie en community
building ideeën en concepten te ontwikkelen.
Deze concepten worden getest en waar
mogelijk opgeschaald.
Waag zal de rol van het coachen en trainen van
de partnersteden vervullen in de ontwikkeling
van de mobility labs in vier Europese steden.
https://waag.org/nl/project/cities-4-people
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Critical making
Het project Critical Making brengt kunsten en
design, maak- en technologische praktijken
samen door middel van artistiek onderzoek. De
Critical Making-groep onderzoekt theoretisch
en praktisch wat een kritische notie van maken
inhoudt als alternatief voor de door de
Creatieve Industrie geaccepteerde versie van
maken en maakcultuur.
Hoe kunnen 21e-eeuwse creatieve
vaardigheden en praktijken – kunst, ontwerp en
technologische maakcultuur – zich ontwikkelen
voorbij de eenzijdige industriële en technooptimistische logica van maakbaarheid en
geësthetiseerde producten afkomstig uit de
creatieve industrie?
https://waag.org/nl/project/critical-making
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DECODE
DECODE (Decentralised Citizens Owned Data
Ecosystem) is een Europees project, waarbij we
door middel van pilots in Barcelona en
Amsterdam willen aantonen dat decentrale
oplossingen op het internet — gebaseerd op
blockchain, openheid en toegankelijkheid —
een goed werkend alternatief kunnen vormen
voor bestaande platforms.
De noodzaak voor een nieuw internet heeft vele
oorzaken. De centralisering van macht bij een
paar grote partijen zet de burgerrechten onder
druk. Met alle gevolgen voor de vrijheid, privacy
en online rechten van alle burgers wereldwijd.
DECODE probeert een alternatief te bieden in
de manier waarop software wordt ontworpen
en wordt gebruikt. Het uiteindelijke doel van
DECODE is om de digitale soevereiniteit van
gebruikers van het internet te waarborgen.
https://waag.org/nl/project/decode
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DO IT
DO IT is een Europees project in het kader van
empowerment en educatie van jongeren.
De rol van Waag richt zich op:
Ontwikkelen en uitvoeren van twee
Amsterdamse pilotprojecten in het kader van
maakonderwijs en sociale innovatie met
kinderen in de Maakplaatsen in de bibliotheken,
waarbij we lokale kunstenaars betrekken;
Coördinatie en coaching van de regionale pilots
in 10 verschillende landen;
Helpen ontwikkelen van het online platform en
de toolboxen voor kinderen en begeleiders;
Doorontwikkelen van het Teacher Maker Camp
en overdracht van het format aan de
internationale partners;
Opstellen beleidsaanbevelingen voor de
Europese Commissie.
https://waag.org/nl/project/do-it
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Emotienetwerken
Het project ErEmEd (Emotienetwerken rond
Erfgoed in Educatieve settings) onderzoekt
manieren om emoties rondom erfgoed voor
jongeren, leraren en erfgoedwerkers inzichtelijk
en betekenisvol te maken.
Emotienetwerken is een nieuw begrip en
methode voor de omgang met erfgoed, waarbij
uiteenlopende (en soms botsende) gevoelens
die mensen bij een erfgoed-item hebben,
worden verkend. Het in kaart brengen van deze
emoties helpt erfgoed betekenis te geven en de
relatie tussen mensen en erfgoed te
bevorderen.
Onze rol in dit project is het visualiseren van de
emotienetwerken, bijdragen aan
methodeontwikkeling en het ontwikkelen van
scenario’s die de basis kunnen vormen voor
een nieuw platform dat data genuanceerd
verbindt aan bestaande erfgoedcatalogi.
https://waag.org/nl/project/emotienetwerken-erfgoededucatie
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gene.coop
In de afgelopen decennia werd de menselijke
genetica getransformeerd van
laboratoriumstudies naar reguliere commerciële
producten. Het genetische onderzoek van
vandaag is een miljardenindustrie op basis van
de onbetwistbare waarde van
wetenschappelijke output voor de
farmaceutische industrie. De belangrijkste
hulpbron bij deze waardeproductie is het
genetische materiaal dat van individuen wordt
verkregen. Via commerciële diensten worden
de gedigitaliseerde genetische gegevens aan
onderzoeksinstellingen met forse winst
doorverkocht.
Waag besloot om deze exploitatie uit te dagen
met een maatschappelijk verantwoord
tegenhanger. Een bedrijfsmodel waarbij burgers
eigenaar blijven van hun genetisch materiaal en
de gesequenceerde gegevens.
https://waag.org/nl/project/gene-coop
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Hortus Chat app
Hortus Chat is een app waarmee bezoekers een
dialoog met planten kunnen aangaan. Via de
app praten bezoekers met planten en bomen
tijdens een wandeling door een van de twintig
Nederlandse botanische tuinen.
Hortus Chat is ontwikkeld door Waag in
samenwerking met (leden van) de Nederlandse
Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT), en is
een van de resultaten van een uitgebreid cocreatieproces met de bijbehorende tuinen en
hun publiek en belanghebbenden in het
project Planten voor de toekomst. Dit project
richtte zich op het creëren van
samenwerkingsstructuren tussen tuinen, op het
ontwikkelen van nieuwe openbare
programmering en daarmee op het verbreden
van de outreach van de tuinen.
https://waag.org/nl/project/hortus-chat-app
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Librarian Maker Camp
De moderne bibliotheek biedt een steeds
breder pakket diensten aan. Je kunt er niet
alleen boeken, dvds en tijdschriften lezen en
lenen, maar ook een film of expositie bekijken
of... kennismaken met digitale fabricage! In een
speciale maakruimte is er nu vaak een
lasersnijder, vinylsnijder of 3D-printer te
vinden. Om bibliotheekmedewerkers bij te
scholen in de nieuwste maaktechnieken heeft
Waag het Librarian Maker Camp opgezet.
Tijdens een Librarian Maker Camp komen
digitale fabricage, 3D-printen, elektronica en
programmeren aan bod. De training en
coaching van de bibliotheekmedewerkers is
gericht op: de mindset (wat is de filosofie
achter ‘leren door te maken’, welke rol heeft de
bibliotheek in dit domein), de vaardigheden
(zelf de nodige skills leren om ze vervolgens te
kunnen overdragen) en het netwerk (met wie
kunnen we in de buurt gaan samenwerken).
https://waag.org/nl/project/librarian-maker-camp
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Made4You
Made4You is een driejarig Europees project
(2018-2020) waarin een internationale
community van burgers, zorgprofessionals en
makers samen gepersonaliseerde
zorgtoepassingen ontwerpen en ontwikkelen.
Een 3D-geprinte vingerspalk? Een open-source
prothese? Een aangepaste driewieler? Of zelfontwikkelde lampen voor een rolstoel? Met de
opkomst van digitale fabricagetechnologie en
de toegankelijkheid van online kennis is het
mogelijk voor burgers om zélf hoogwaardige
zorgtoepassingen te ontwikkelen, of bestaande
tools te verbeteren.
Met de komst van technologie zijn de
mogelijkheden vergroot voor het ontwikkelen
van digitale zorgtoepassingen. Made4You zoekt
in een open infrastructuur naar innovatieve
zorgtoepassingen voor en door burgers.
https://waag.org/nl/project/made4you
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Mobility Urban Values
Mobility Urban Values (MUV) is een driejarig
Europees project waarin wordt onderzocht hoe
burgers via 'gamification' te betrekken zijn bij
het stimuleren tot duurzame mobiliteitskeuzes
in hun buurt.
Samen met de inwoners van zes buurten in
Europa gaan we aan de slag om het gedrag, de
behoeften en waarden op het gebied van
mobiliteit te definiëren. Vervolgens wordt er
een app ontwikkeld die inwoners aanzet om
aan de hand van een spelprincipe over hun
mobiliteit na te denken en worden ze
gestimuleerd om meer duurzame keuzes te
maken.
MUV zal zich richten op zes pilots in buurten
verspreid over heel Europa. Waag is met de
gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de
pilot in Buitenveldert.
https://waag.org/nl/project/mobility-urban-values
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GammaSense
In de pilot 'Samen straling meten' onderzocht
Waag de mogelijkheden om te komen tot een
aantal nieuwe tools waarmee burgers zelf
gammastraling kunnen meten. Gammastraling
ontstaat met name door radioactief verval van
atoomkernen.
Gammastraling kun je zelf meten met al in je
huis aanwezige apparatuur, zoals een laptop,
smartphone of tablet. In een aantal co-creatie
workshops verkenden we samen met netwerken
van burgers, overheden, ontwerpers en experts
hoe dit werkt en wat je er allemaal mee kunt
doen.
Dit deden we in het kader van de derde
Amsterdamse pilot van het Europese Making
Sense-programma in samenwerking met
diverse partners, waaronder WISE International
en diverse Nederlandse gemeenten. Uitkomst
was een prototype van een online
meetprogramma, GammaSense.
http://waag.org/nl/project/samen-straling-meten
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lopende projecten in 2017

Lopende projecten in 2017

3PackageDeal Social Design

BioHack Academy

Archieflab Bootcamps

BigPicnic

Clarity

De Baas op het Internet
(Cryptokids)

32

Lopende projecten in 2017 -2

De Digitale Stad herleeft

Digital Museum Lab

Doing it together science

Fablab Amsterdam

Fabricademy

FabSchool / Fabschoolino
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Lopende projecten in 2017 -3

FEAT

Grey & Green in Europe (GRAGE)

MakeHealth

Making Sense

Maptime AMS

meSch
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Lopende projecten in 2017 -4

Platform Maker Education

Smart retrofitting for Urban
Housing

STARTS Prize

TCBL / TextileLab

Trust Me, I'm an Artist

ZELFIE
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Afgeronde projecten in 2017
De volgende projecten werden in
2017 afgerond:
ABC van het Maken
Baby, you can drive my car
Beta-lab Soest
Big, open & beautiful
BrainHack
CHASING
Chronisch gezonder
Code for NL
DIY Antibiotica
Do-It-Together Science Bus

DSI4EU
E-participatietools in Nederland
Europeana Space
FairBnB
FEAT
FIT
Masterclass netpolitiek
Open Planbureau
Planten voor de Toekomst
Taskforce Mixed Reality

https://waag.org/projectarchief
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de cijfers van 2017

Publieksbereik 2017
Websitebezoek

Mediabereik

De website werd in 2017 op basis van (logboek)
tellingen in totaal 1.468.592 bezocht (unieke
bezoekers). In september is gestart met tellingen via
een ander platform. Toekomstige cijfers zullen daarom
niet vergelijkbaar zijn.

Ultimo 2017 hadden we de volgende aantallen volgers
op sociale media:

Fysieke bezoekers

14.000 volgers op Twitter
12.000 volgers op Facebook
1.500 volgers op LinkedIn
1.500 volgers op Instagram

In 2017 werden in totaal 174 publieke activiteiten
(mede) door ons georganiseerd. Daarvan vonden 61
plaats in het gebouw de Waag. Aan deze activiteiten
hebben 5.335 mensen deelgenomen, op een totaal van
alle activiteiten van 75.150 bezoekers. Het grootste
bereik qua bezoekersaantallen hadden de volgende
activiteiten:

6.810 afspeelmomenten van video's op Vimeo Waag
algemeen. 32.000 afspeelmomenten van video's op
Vimeo 'Makers van Waag', voornamelijk via
fablab.waag.org.
Er staan 8.500 foto's op Flickr, met 150 volgers.

Dutch Design Week Eindhoven
Ars Electronica Festival Linz
Do-It-Together Science Bus tour door Europa

Er werden 71 nieuwe publicaties als pdf toegevoegd
aan de website. Deze publicaties zijn onder een
Creative Commons licentie gratis te downloaden. Op
de volgende bladzijden worden enkele publicaties
uitgelicht.

In de Waag:
Museumnacht Amsterdam
Open Monumentendag Amsterdam

Publicaties

https://waag.org/publicaties
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publicaties in 2017

togethersciencebus.eu

check

out

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement no. 709443.

togethersciencebus.eu

Grow your own
vegetables

check

A blueprint is made by dissolving two
powders in water in a certain ratio:
potassium femicianie and ammonium fernic
citrate. This liquid is dark green, but
will become clear yellow/green when spread
on textile or paper. When exposed to UV,
the energy of the UV rays will turn the
pigment blue! This is exactly what happens
when you follow the instructions on the
other side. By applying sunscreen to the
paper you can discover to what extend the
sunscreen will block UV light.
Careful!
The iron solutions on the UV paper can be
irritating, always wear gloves when you
get in contact with the liquid or paper.
And always wash your hands afterwards.

Introduction
What do plants need to grow, except
daylight and water? What is the recipe
for fertile soil or good compost? A
little acid, a little lime, a few fungi?
Different trees and plants need different
minerals from the soil. Plants in the
coastal sand dunes need a lot of lime,
while plant on the moors like a more
acidic soil. An orchid always has a layer
of fungi covering its roots. If you feed
the fungi well, the orchid is also fed.
That’s why you can better give orchids
humid air instead of water.
You can create an experimental garden
to investigate how plants will grow in
different types of soil. You can mix
different soils, experiment with banana
peels, eggshells and coffee grounds.
What are the optimal conditions for your
plants? You can also measure how acidic
your soil is. In that case, download
the instructions to make a pH meter at
togethersciencebus.eu.

Introduction

banana peel

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement no. 709443.

togethersciencebus.eu

Test your
sunscreen
Blueprint
The power of UV is also used for making a
blueprint. This was used for a long time
to make photocopies, before we had
photocopiers.

sandpaper

Piece of
wood
pegs

seeds
crusher

carton
pen

out

Introduction

out

Ultraviolet waves (UV), also called
radiation, are invisible, but are always
around us. How can you make them visible?
Follow the instructions on the other side
and make your own UV meter.

check

collecting folk remedies
do it together & find out how things work

The power of UV
UV rays contain energy. Which they will
lose when they collide with something.
You can compare it to someone pushing
you. In the movement, energy will be
lost, resulting in the person that pushed
you having less energy to perform this
act again. The power of UV can be used
in several ways: some compounds can
absorb the UV energy and transform it
into visible light. You know it; it’s
fluorescence!

40
This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement no. 709443.

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement no. 709443.

DIY
phone
charger

We can’t see them, but do inhale them
every day: particulate matter, one of the
most harmful forms of air pollution. But
what are they? Particulates are small
particles floating in the air, smaller
the 10 micrometer (PM10). They consist
of matter differing in size, origin and
chemical composition. Most of them come
from exhaust fumes by traffic, cattle farms
and (industrial) combustion processes.
In large cities, like Shanghai or New
Delhi, dirty air is one of the most common
health risks. That is why so many people
in these large cities are wearing face
masks nowadays, to filter the particulates.
Especially people suffering from a heart
of lung disease are vulnerable and are
affected by this form of air pollution.

Research your environment
If we know where particulate levels of the
air are high, we can make healthier
choices. Find out what the most healthy
walking or cycling route to work or school
is. Put a meter in your garden or balcony
to discover where you can enjoy the
cleanest outdoor air.
Tip:
Measure the air at a busy street or
crossing and a park to see the differences.
Or inside, near your stove to investigate
the air quality in the kitchen.

How much particulate matter does the air
contain? Discover how healthy your
neighbourhood is and what you can do
to improve conditions. Follow the
instructions on the back side to make your
own low-tech measuring device.

Ga aan

Introduction
The acidity of a product is expressed by
its pH value. The lower this value, the
higher the level of acidity (and thus the
more acidic your product is).
• pH 1 is very acidic
• pH 7 is neutral (tap water)
• pH 14 is very alkaline (the opposite of
acid)
Detergents and soap are usually alkaline.
Milk or water are normally neutral. Lemon
juice and sodas are very acid, which you
can clearly taste. If you combine acid
with something alkaline it will become
(more) neutral.
With a pH meter you measure the level
of acidity. Such a measurer can be made
with red cabbage juice. This contains a
magical substance that changes colour at
different pH values. You can extract it by
grinding the cabbage and using the dark
purple juice as a pH meter! Follow the
instructions on the inside of this leaflet
and do it yourself!

g
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Make your
out
check
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soap
collecting folk remedies
do it together & find out how things work

collecting folk remedies
do it together & find out how things work

Look for the parts and instructions
at the attachment. This is how the
end result looks like:

Introduction

Yogurt is an acid product with a pH value
between 3.7 and 4.5. This will decrease
the chance that fungi or yeasts will spoil
the yogurt. And bacteria will have limited
growing opportunities.
Variation in measuring acidity:
You can also make pieces of indicator
paper to measure pH values. You can cut
coffee filter paper in stips, put them in
the red cabbage juice and let them dry.
Put a drop of liquid (or yogurt) on the
paper with a small spoon or pipette. Just
wait and see the change in colour on the
paper. Then compare the colour with the pH
scale on the flip side!
The instructions for making your own
yogurt and additional information can be
found at togethersciencebus.eu.

About (b)us
How clean is the air on your street, and
can you measure this yourself? Do you
know what lives in your yogurt? And how
can you charge your phone when you don’t
have access to electricity? We want to find
out with you! The Science Bus brings you
workshops and tools to find the answers to
these questions and investigate the world
around you.
The Science Bus will travel across Europe
in search of folk remedies until November
2017. A folk remedy is an everyday trick
or “life hack” that anyone can use to make
or fix just about anything. Some of this
knowledge might even have been around for
hundreds (maybe thousands!) of years.
Why are we on a hunt for folk remedies?
We’d like to put them to the test! How
do these remedies work? What are the
ingredients? What are the scientific
principles behind them? And what can we
do to improve them? By combining old
knowledge with new technologies, we
want to make these clever folk remedies
accessible to everyone.

The Science Bus is hosting workshops all
around Europe to engage curious minds
and encourage people to share their life
hacks. The Science Bus will stop at
festivals, campsites and marketplaces.
In the workshops, our captains will
investigate these folk remedies with you.
They’ll bring along handy instructions and
Do-It-Yourself (research) tools for you to
build simple, scientific instruments. This
is science for everyone!
Do you have a clever folk remedy?
Does your grandma have the perfect recipe
for making yogurt or maintaining beautiful
skin? What’s the secret ingredient your
neighbour puts in the soil to get those
delicious tomatoes? Or do you know
another clever life hack? Share it with
us! Find our Science Bus captains on their
route or get in touch online via
togethersciencebus.eu or #sciencebus on
instagram and twitter (@togetherscience).

Find out

more

Ingredients and requirements:
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What if there is a power failure and you
have to charge your cell phone? With
the instructions on the inside, you can
build your own charger that works with a
bicycle dynamo. This way, you can produce
electricity by using your muscles!

togethersciencebus.eu
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Catch
particulate
matter
in the air

2 pieces of UV-sensitive paper
(Make them yourself with
instructions on the website!)
DIY sunscreen (instructions are
also on the website)
Regular sunscreen
A device to keep track of time
(stopwatch, watch, cell phone)
A dark space or light-proof box

This is what you need to test
sunscreen:
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• 30 gr Coconut oil • 10 gr Bees wax
• 30 gr Shea butter • 30 gr Sunflower oil
• 3.33 gr caustic soda (NaOH)
• 9,5 gr distilled water
• Bowl or jar
• Heat source (cooker or stove)
• Mold
collecting
remedies
• Spoon (RVS,
wood orfolk
synthetic)
it together
oute.g.
how jamjar
things work
• do
Heatproof
bowl &orfind
jar,
• Small pan or 2nd heatproof bowl
• Safety glasses
• Gloves
• Potholder
• Thermometer
• Scale
• Saucer

•
•
•
•

This is how the final result will
look like:
ruler

out

Make your own
pH meter

collecting folk remedies
do it together & find out how things work

Empty milk carton
Vaseline
Double-sided tape
Scissors
Ruler

This is what you need to catch
particulate matter:

knife

check

•
•

collecting folk remedies
do it together & find out how things work

collecting folk remedies
do it together & find out how things work
•
•
•
•
•

This is what you need to
make your own pH meter:

small yogurt packs x3

DIY
sunscreen

collecting folk remedies
do it together & find out how things work

Fresh red cabbage
Blender
Funnel
Coffee filter (paper)
Ruler
Bottle
Waterproof marker
Transparent cup or jar (glass or
plastic)
Spoon
(Kitchen) scale

soil

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement no. 709443.
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do it together & find out how things work
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eggshells

out

Measure (15ml, table spoon)
2 measures of uncoated, non-nano
zinc oxide*
2 measures coconut grease
1 measure almond oil
1 measure bees wax
Heat source (cooker or stove)
A (low) pan filled with water
Heat resistant jar or bowl (jamjar
100 ml)
A piece of kitchen towel
Potholder

This is what you need to make your
own sunscreen:
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Introduction
If you stay in the sun for too long,
your skin will burn. This is not caused
by the heat, but by the ultraviolet
(UV) radiation from the sun. A sunburn
is painful, but also increases the risk
of getting skin cancer. It is therefore
important to protect yourself against the
sun with sunscreen. But how does sunscreen
actually work? And what is ultraviolet
radiation?
What is UV and why is it harmful?
Ultraviolet radiation is a wave, just like
radiowaves, x-rays, and waves in your
microwave oven). Radiowaves are meters
long, microwaves can be as short as a
micrometer and UV waves are even 1,000
times smaller! The shorter the wave,
the more powerful these waves are. When
your are exposed to the sun, UV waves
continuously collide with your skin cells.
The skin cells will be damaged after a
while and have to recover. If your burnt
skin does not get the chance to recover,
some cells can develop abnormal behaviour:
skin cancer.

Different UV waves
There are different types of UV waves:
UV-A, UV-B, and UV-C. UV-C is the most
harmful, but is blocked by the ozone layer
in the atmosphere. Of the UV radiation
that does reach us, 95% is UV-A and 5% UVB. UV-A causes the skin to age and darken,
UV-B burns the skin, but also makes our
skin produce vitamin D. Both kinds of
radiation are harmful to your skin, so
sunscreens need to block both UV-A and
UV-B.
Sunscreen and zinc oxide
There are many different kinds of products
against sunburn. Creams, lotions, sprays
and sunblocks with various ingredients.
Most products will try to ‘neutralise’ the
harmful energy of UV radiation. One of
the substances that has that capability
is zinc oxide. Time to get started! Maker
your own sunscreen with the instructions
on the inside.

togethersciencebus.eu
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* Very view people are allergic for
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check bacteria
detector

1 litre pasturised, unskimmed milk
(tip: even better, get some fresh
milk from a farmer!)
• 4 tbsp (60 ml) biologic yogurt
(start culture)
folklid
remedies
• A collecting
glass jar with
do •it together
& find
out how
things work
Heat source
(cooker
or stove)
• Large pan
• Spatula
• Something to keep the jar warm
(with a blanket or with hay)
• (Cooking) thermometer

h filled with nutrient
t to know how to make it?
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) soap
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This is what you need to
make your own yogurt:

hat you need to make
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Variate the yogurt recipe:
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DIY Instructies in de Science Bus, oplage: 10.000
What is electricity?
Electricity originates from the Greek word
for amber: elektron. This was the material
where electric charge was discovered by
rubbing it against fur.
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other bacteria (but also with humans) to
can make both a thin stirred yogurt or a
survive.
Greek style, thick yogurt.

Doing it Together Science

Electricity (or current) is a stream of
very small particles with a negative
charge (called electrons) that are able
to move through a solid material. You can
compare it with a very large group of
people closely packed together that pass
each other buckets of water. If one place

The yogurt you buy at the supermarket
DIY bacteria detector

Wash your hands! With your hands, you
Research the process
touch a lot of things that may also
There is a variety of factors that
contain bad bacteria. By washing your
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Tip:
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Extra: werkblad 1 in zakje
Kijk ook eens naar instructable Katapult en
Buideltje en maak zelf hulpstukken die een
plant of boom kunnen helpen zich te verspreiden en voort te planten. Wil je de zaadjes
liever laten kiemen en groeien, kijk dan ook
eens bij instructable Slimme tuin.
VERZAMEL DE ZADEN

ONDERZOEK DE VORM

Allerlei zaden - Pen

Allerlei zaden - Bak met water

Werkblad 1 - bakjes of

- Vergrootglas - Eventueel heel
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HOE TREKT EEN PLANT DE WIJDE WERELD IN?

- Ventilator - Meetlint/rolmaat

Thema:
voortplanting &
verspreiding

INTRODUCTIE

en papier - Plakband -

ZAAD

- Werkblad 1

microscoop (op school bijvoorbeeld)
gevoelige weegschaal - Eventueel

DIT HEB JE NODIG VOOR PROEFJE 2:

Hoe zorg je er als boom of plant voor dat je
nageslacht goed terecht komt?

Doe het zelf
envelopjes

DIT HEB JE NODIG VOOR PROEFJE 1:

WEETJES

· Van alle zaadjes die de populier z’n hele leven
voortbrengt is er gemiddeld maar 1 winnaar... Daarom
produceert hij er heel veel: miljoenen per jaar.

· Sommige zaden kunnen heel lang overleven. In de
ruïnes van Masada, in Israël, zijn kiemkrachtige zaden
van dadelpalmen gevonden van zo’n 2000 jaar oud.

Voor de verspreiding van hun zaden hebben planten
slimme oplossingen bedacht: ze gebruiken wind,
zwaartekracht, de vacht van een beest, stromend water
of laten zich verpakt in een vrucht opeten door
dieren om zich naar een mogelijk gunstige plaats te
laten vervoeren. Ondanks deze goede zorgen, is het
niet ieder zaadje gegeven om op te groeien. Lang niet
alle zaadjes komen goed terecht…

· Beukennootjes en eikeltjes zijn zwaar en komen
daardoor altijd onder de moederboom terecht om daar te
ontkiemen. Toch zie je ze soms op heel andere plekken:
eekhoorns verzamelen eikeltjes en nootjes en graven
ze in voor de winter, maar vinden niet altijd al hun
voorraad weer terug...

Voortplanting is een heel verhaal, ook bij planten.
Het principe is steeds hetzelfde: in de bloem zit
de (vrouwelijke) eicel die door (mannelijk) stuifmeel
wordt bevrucht. Het product noemen we zaad. Elk
zaadje bevat een klein levend plantje, met een
survivalpakket voor de eerste dagen. Het zaadje moet
ergens een plekje vinden om te groeien.

Meer weten over die slimme oplossingen? Heeft de
vorm van het zaad een functie bij de verspreiding?
Onderzoek het met deze twee doe-het-zelf-proefjes:
· Verzamel zaden en leg zo een eigen zaadbank aan
· Onderzoek vormen van verspreiding

· Er is een wereldzadenbank op Spitsbergen,Noorwegen.
Daar worden zaden van zo veel mogelijk plantenrassen
opgeslagen, waaronder veel voedselgewassen. Een soort
voorraadkast van de wereld, waar alle “bronbestanden”
van gewassen terug te vinden zijn. Zo helpt de mens
ook een handje...

DIY Instructies online op botanischetuinen.nl
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WAAG Society: voorloper in DIY-Bio trekt internationaal publiek

‘Biohacken is echt geen
amateurisme’

microscoop bouwen, door simpelweg het lensje om te draai-

‘ We gaan van
competitie naar
samenwerking’

en van een goedkope webcam.” Daal is zelf ook bezig met het
bouwen van haar eigen thuislab. “Ik heb onlangs voor een paar
euro een elektrische koelbox gekocht, die ik wil ombouwen tot
incubator. Zo’n koelbox heeft een verwarmingselement, een
ventilator en is goed geïsoleerd. Het enige wat ik moet toevoegen is een LCD-schermpje, wat knoppen, een temperatuursensor en een microprocessor om de temperatuur te regelen.”
Het voordeel van de BioHack Academy is dat het allemaal
open source technologie is. De automatisering gebeurt bĳvoorbeeld met behulp van een Arduino, een kleine open source

Apparatuur zoals een incubator of steriele flowkast is tegenwoordig niet alleen te vinden in professionele laboratoria, maar ook op (zolder)kamertjes
thuis. Een steriele flowkast is bĳvoorbeeld prima in elkaar te knutselen van

een plastic bak, een HEPA-filter en een
goedkope afzuiger uit de keuken. Deze
nieuwe vorm van (vrĳe)tĳdsbesteding,
ook wel biohacken of DIY-Bio genoemd,
levert soms compleet nieuwe inzichten
of uitvindingen op!

WERK/TOEKOMST

computer. “Alles wat je nodig hebt, is te vinden op internet. Zo
kun je verder bouwen op de expertise van anderen. Anderen
gaan ook weer verder met jouw ideeën en kunnen die weer ver-

Een ander perspectief
“Biohacken is echt geen amateurisme”, benadrukt voormalig biohacker
Wouter Bruins. “Het zĳn vooral mensen

interview
Marleen Stikker

die buiten de gebaande wegen proberen
te treden. Dat kan heel spannende dingen opleveren.” Daal bevestigt dat beeld.
Biohacken lĳkt wel een wereldwĳde hype te zĳn. In Californië
is bĳvoorbeeld een groot laboratorium (BioCurious) waar wekelĳks tientallen mensen cursussen volgen. Ook in Europa zĳn
verschillende initiatieven. De Nederlandse WAAG Society is één
van de voorlopers en organiseert nu al voor de vierde keer de
BioHack Academy, met deelnemers uit binnen- en buitenland.
Behalve de groep in Amsterdam, zĳn er ook groepen in Tokio
(Japan), Vilnius (Litouwen), Seoul (Zuid-Korea), Perth (Australië), Shenzhen (China) en Albuquerque (VS) die de lezingen in de Waag volgen via internet. “Wĳ willen een breed
publiek in staat stellen om zelf onderzoek te doen en daar
ook een mening over te vormen”, vertelt cursusleider

‘Noodgedwongen
doe je
alles
eigenlĳk
altĳd
quick and
dirty’

“Het zĳn mensen die al geïnteresseerd
zĳn in deze dingen en dus ook een zekere
basiskennis hebben. Sommige cursisten

ren hopen hiermee nieuwe materialen te
ontwerpen of onderzoek te doen waar ze
in hun eigen lab geen ruimte voor hebben. Daarnaast zĳn er veel kunstenaars.
Zĳ lopen er vaak tegenaan dat laboratoria
geen tĳd en geld hebben voor hun projecten. Het leuke is dat zĳ de wereld in een
heel ander perspectief zetten. Zĳ kunnen
een toepassing soms heel anders gebrui-

waarbĳ ze wekelĳks een nieuw apparaat bouwen en ge-

ken dan waar het oorspronkelĳk voor is

bruiken voor experimenten. Daarbĳ maken ze gebruik van fa-

bedoeld en je zo op nieuwe ideeën bren-

ciliteiten van de WAAG Society, zoals een lasersnĳder en een

gen. Bovendien kunnen ze met hun pro-

3D-printer. Maar ze leren vooral om creatief gebruik te maken

jecten grenzen opzoeken en de discussie

van materialen die eenvoudig voorhanden zĳn.

op gang brengen over de vraag of we dit

‘Het andere type deeleconomiebedrijven is platformcoöperatie. Dit type belichaamt de wederopstanding van de coöperatieve beweging. Hierin
staan de commons centraal: goederen die aan de
gemeenschap toebehoren. Het draait om gezamenlijk waarde creëren en samen delen. Er is hier

eigenlĳk wel willen.”

Goedkope oplossingen
“Heel veel stoffen die je gebruikt in het lab, kun je
gewoon kopen bĳ de drogist of supermarkt. Aankleuren van cellen kan bĳvoorbeeld prima met

deeleconomie, platformcoöperaties en platformcorporaties. Uber is een platformcorporatie, terwijl in de Amsterdam Economic Board het andere
type bedrijf ontbreekt. Dat zou geen onderdeel
uitmaken van economische activiteit.’

‘Platformcorporaties creëren platforms die we
kunnen gebruiken om goederen te delen of diensten te leveren, waarbij de intelligentie van het
systeem en het reputatiemanagement centraal
zijn geregeld. 99 procent van de winsten komt
centraal terecht bij aandeelhouders. Deze structuur zorgt voor allerlei perverse prikkels. Men
zoekt schaalvoordeel door generieke software te
ontwikkelen en die zo snel mogelijk met heel veel
kapitaalkracht over de hele wereld aan te bieden.
Dit type bedrijven blijft door kapitaal overeind. De
vraag is wat voor waarde zo’n bedrijf nu echt heeft.’

hacken inzetten voor hun lessen, ande-

in biologie, ontwerpen, elektronica en programmeren,

interview door Gijs Reudink

Wat bedoelt u met die twee varianten?

komen uit het onderwĳs en willen het bio-

Xiamyra Daal. Tien weken lang krĳgen de deelnemers les

De groei van deeleconomiebedrijven als Uber en Airbnb heeft grote
gevolgen voor de arbeidsmarkt. Maar doordat zij de intelligentie
van hun platforms voor zichzelf houden, voegen ze weinig waarde
toe aan de samenleving. Marleen Stikker, directeur van Waag
Society, breekt een lans voor de platformbedrijven die gezamenlijk
waarde creëren én delen. ‘Als je meer ruimte aan coöperaties geeft,
ontstaan nieuwe ideeën over de aard van arbeid.’

In Het Parool schreef u onlangs dat het een gemiste kans is van de Amsterdam Economic Board,
het adviesorgaan van de gemeente Amsterdam
voor economisch beleid, om Uber toe te laten
treden tot het bedrijvennetwerk. Waarom vindt
u dat? ‘Er zijn twee varianten van bedrijven in de

der verbeteren of aanpassen naar eigen behoeften.”

Redactie Els van den Brink | fotografie: FOODnote
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Gras of algen op het menu
Cursist Jan-Maarten Luursema vindt het geweldig om met

sprake van een wederkerige relatie, waarbij ook
de intelligentie van het systeem en de kennis over
het systeem gedeeld worden.’
Is dat hetzelfde als de coöperaties van vroeger?

‘Coöperaties waren in het verleden lokaal gebonden. Er ontstaan nu nieuwe, translocale of
globale commons-modellen. Door het internet
is er nu een decentrale infrastructuur, waardoor
je kan opschalen zonder centralistisch te hoeven
worden. Verschillende nodes (knooppunten, red.)
kunnen hun eigen zelfstandigheid behouden. Een
voorbeeld uit de open-sourcewereld is het besturingssysteem Linux.’
‘De commons bestaan in twee varianten. De eerste
vorm is datgene wat ons gegeven is: de planeet.
Haar grenzen overschrijden we al geruime tijd.
Een heel groot deel van de winsten van de exploitatie van onze planeet-commons komt bij bedrijven terecht, maar de lasten niet. Die vallen in het
maatschappelijk domein. De tweede vorm van
commons is wat we gezamenlijk aan kennis en
producten produceren, de zogenaamde culturele
commons. Die omvatten ook technologie, taal,
wetenschappelijke kennis en ambachtskennis.
Deze vorm van commons wordt nu niet begrepen
als een onderdeel van economische activiteit.
Maar pas als je dat wel zo ziet, kan je zien dat het
open delen een cruciale rol vervult en veel waarde
genereert. Zowel de samenleving als bedrijven
kunnen hiervan gebruikmaken.’

biohacken bezig te zĳn. “Ik ben nu bezig met een project

voedingskleurstoffen”, vertelt Daal. Datzelfde
principe geldt ook bĳ het bouwen van apparatuur. “Je kunt bĳvoorbeeld een digitale
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Foto boven: Broedstoof in het lab.
Foto onder: Het WAAG-lab in het ronde Waag-torentje.
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Interview met Xiamyra Daal in
LABinsights (mei 2017).
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Interview met Marleen Stikker in
Idee (juni 2017). Interview in FD
(mei 2017): 'Technologie is geen
rocket science'.
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Interview Marleen Stikker

www.labinsights.nl

idee juli 2017

Dit artikel is afkomstig uit LABinsights
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Overige online artikelen
Fijnstof zorgt voor smog in Amsterdam
Parool.nl-1 jan. 2017

Terugkijken: De Groene Live over cyberdreiging, De
Groene Amsterdammer-29 jun. 2017

OBA-filialen krijgen 3D-printers en lasersnijders
voor de jeugd, Parool.nl-31 jan. 2017

Makersevenementen in het onderwijs,
Rijksoverheid.nl-21 sep. 2017

Werk maken van lokale e-democratie
Gemeente.nu-14 mrt. 2017

Grenzen aan disruptie? Een pleidooi voor
Maatschappelijk ... Vance-11 okt. 2017

'Fout om Uber toe te laten tot Amsterdam Economic
Board', Parool.nl-12 mei 2017

Nederlandse organisaties vragen om uitstel
'aftapwet', NU.nl-18 okt. 2017

'De stad is nooit af', de Architect-12 mei 2017

'Het wordt gênant om nog een LinkedIn-profiel te
hebben', AD.nl-19 okt. 2017

Limburgers kunnen zelf radioactieve straling meten,
De Limburger-19 mei 2017
Lang leve de vooruitgang! Of toch niet?. Trouw-18
mei 2017

WDE: de Embassy of Health bij VanBerlo, E52
(Blog)-23 okt. 2017
Citizen science: burger zet bijl aan de ivoren toren,
Het Financieele Dagblad-7 dec. 2017

Haxis of Evil, De Groene Amsterdammer-5 jul. 2017
Hoe een historische kaart naar een overzicht met
energielabels leidde, De Stentor-15 sep. 2017
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Open-source healthcare design "could make the
world a better place", Dezeen-8 dec. 2017
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Stephen Davitt

Ivonne Jansen-Dings
Janine Huizenga
Jimena Gauna
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Sanna Leupen
Socrates Schouten
Stefano Bocconi

Sumeyye Yar
Tessa Luijben
Tomo Kihara
Zeynep Yavuz

Judith Veenkamp
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Karien Vermeulen
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Tamar ter Steege
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