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Duizend keer met 
wetenschap onderweg
naar tevreden klanten





  Zomer 2005. Op een snoeihete dag reizen drie mannen in een oude en kleine Peugeot uit het Noorden van het land naar het Brabantse 

Deurne. Daar, op een industrieterrein, is één van de weinige Nederlandse bouwers en verhuurders van promotietrucks gevestigd. Bij dat bedrijf staat, in 

een immense werkplaats, de Pathfinder. Een vrachtwagen met een uitvouwbare trailer. 

 Ze bekijken het voertuig. Bespreken de mogelijkheden, de moeilijkheden, de kansen en de hindernissen die de inzet van zo’n truck met 

trailer zou kunnen bieden als de Rijksuniversiteit Groningen het bèta-onderwijs ermee wil gaan promoten. 

Uitkomst: hij komt er. 

 Najaar 2013. De RUG werkt, nu samen met GasTerra, al weer in de derde truck. Heeft daarin, na in totaal duizend ritten, een kwart 

miljoen middelbare scholieren uit binnen- en buitenland ontvangen. Heeft er hard aan gewerkt om hen iets van de fascinatie bij te brengen die exacte 

wetenschappers drijft op hun voortdurende ontdekkingstochten in hun diverse vakgebieden. 

 Dit boekje biedt een terugblik op die duizend ritten. Het is daarmee ook het verhaal van de man die al acht jaar optreedt als Neerlands 

enige wetenschapsnomade: Theo Jurriens. Met zijn gezonde dosis eigenzinnigheid, zijn grote liefde voor elke exacte wetenschap, zijn passie om bèta 

altijd en met iedereen te delen, zijn gedrevenheid om bazen, sponsors, bestuurders, studenten, docenten en anderen op één lijn te brengen mag je 

hem eigenlijk wel de tweede dieselmotor uit deze truck noemen. 

 Zonder de eerste kwam de Discovery/Jouw Energie van Morgen truck nergens. 

Maar zonder de tweede evenmin!

Van nul naar duizend in acht jaar
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Juni 2005. Binnen het bestuur van de Faculteit Wiskunde en Na-
tuurwetenschappen van de RUG rijpt een plan om bèta-opleidingen 
aan de RUG ‘in den lande’ te gaan promoten. ‘Er moet een bus 
komen, liefst zo’n Amerikaanse schoolbus’. Zo luidt de opdracht waar-
mee faculteitsbestuurder professor dr. Jaap Koolhaas communicatie-
adviseur Theo Jurriens op pad stuurt. 
Omdat een schoolbus eigenlijk te klein is om een klas te ontvangen 
en ook twijfels bestaan over de bedrijfszekerheid, de snelheid en het 
comfort ervan, komt Theo na enig speurwerk op de proppen met 
een heel ander vervoermiddel. Bij een verhuurbedrijf in het Brabantse 
Deurne vindt hij de Pathfinder, een promotietruck die tien maanden 
per kalenderjaar kan worden gehuurd (omdat hij de andere twee 
maanden als mobiele interviewplek bij alle Tour de France-finishes 
staat). 

Uit een reeks suggesties voor de naam wordt de RUG Discovery 
gekozen. Nadat Discovery Channel hiermee ook akkoord was (mits 
de RUG de naam niet in combinatie met een wereldbol zou 
gaan gebruiken) groeide zo het concept van de allereerste 
RUG Discovery. 
De briefing voor de vormgever: 
Er dient een kleurrijk ontwerp te komen (volledige
bestickering, veel visueel materiaal) dat 
o Moet opvallen 
o Jongeren aanspreekt 
o Fascinatie voor wetenschap (i.h.b. exacte vakken) uitstraalt

Na een bliksemsnelle realisatie beleefde dit nieuwe concept, de RUG 
Discovery, op 14 oktober 2005 zijn eerste optreden. In Veendam, bij 
de Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins. Het oordeel van de 
leerlingen? ‘Coole truck!’

Truck 1:
Aantal optredens: 332
Aantal leerlingen bereikt: 66.000

Bijzondere momenten:
In 2006 de Week van de Aarde, de 
deelname in de VPRO/NWO weten-
schapskwis. De truck maakte in 2007 
met een speciale ‘poolaankleding’ een 
toernee in het kader van het Internati-

onal Polar Year.
Het bezoek aan de natuurkunde ‘science on 
stage’ conferentie in Grenoble. In 2008 was er 
nog een speciale herdenking van de Groninger

Hier is: de RUG Discovery 2005-2008

Ga zo door.
De truck staat 
nu zelfs in ons 
curriculum.
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Het manoeuvreren van een dergelijke truck is zowaar niet eenvoudig. 
In de regel beschikken scholen niet 
over grote parkeerplaatsen en dat 
doet dus een beroep op de stuur-
manskunst van de chauffeurs.
In al die duizend ritten is er slechts 
één lantaarnpaal omver gereden. 
Een bijzonder woord van dank is 
op zijn plaats aan RUG collega Jan 
Staal, zevenhonderd van de
duizend ritten komen op zijn conto.
Hij was jarenlang één van de steun-
pilaren van het project.
Het chauffeurswerk is nu overge-
nomen door de kundige chauffeurs 
Markus, Andre en Wolfgang van de 
firma Eilers.

Het chauffeurswerk in cijfers: 
1.000 ritten
250.000 leerlingen
100.000 zonnecellen
400.000 kilometer (= aarde-maan)
5 verkeersboetes
1 boze BOA

sterrenkundige J.C. Kapteyn. Ook Laika, het eerste hondje in de ruim-
te, kreeg een speciale herdenking! Eveneens in deze periode: bijdrage 
aan de campagne in het kader van de aanwijzing van de Duitse stad 
Jena als ‘Stadt der Wissenschaft.

Prominente gasten:
Onder anderen prof. dr. Jan Peter Balkenende, prof. Wubbo Ockels,
de Groningse burgemeester prof. drs. Jaques Wallage en
Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg prof. dr. Gerd Schwandner.

Jan Staal

Markus Barg

André Warnke

Chauffeurs
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‘Voor de leerlingen is zo’n truck een fascinerende plek. Daardoor zit 
er een heel andere klas dan in het ‘gewone’ lokaal. De locatie waar je 
jouw verhaal presenteert, die is vreselijk belangrijk.’ Josje Fens was in 
de jaren 2004 en 2005 bachelorstudente Biologie.
Als student-assistent werkte ze toen twee jaar 
mee in de RUG Discovery. Ze ontwikkelde er 
een lesprogramma (het ‘spermaspel’, waarmee 
leerlingen konden leren hoe dieren zich 
aanpassen aan gewijzigde omstandigheden) en 
organiseerde ook andere biologielessen (rond 
de genetica van de sluipwesp).
‘Toen was dit voor iedereen iets nieuws’, 
vertelt ze. ‘Daar hebben we erg veel van 
geleerd. Hoe je zoiets organiseert, hoe je 
jezelf in zo’n truck presenteert aan scholen 
en leerlingen, dat je met moderne faciliteiten 
voor een klas iets heel bijzonders neerzet. Daar heb ik in mijn 
studietijd ook zelf erg veel van geleerd.’ 
Na haar bachelor Biologie 
volgde ze de master 
Energie- en Milieu-
wetenschapen in Groningen; 
sinds enige jaren is ze 
Projectleider Klimaat bij de 
Waddenvereniging. ‘Als ik 
nu iets presenteer, denk ik 
nog wel eens aan vroeger. 

Het Wow-effect

Geesteskind

Rijnlands Lyceum:
Ook docente Frans enthousiast!
‘Het beste compliment voor Theo is toch wel dat 
ik er altijd voor zorg dat ik een vrouwelijke docent 
inrooster. Ze geeft Frans en zij vindt het zo’n ontzet-
tend leuk programma. Van de 1.000 ritten heeft zij er 
denk ik wel 10 meegemaakt. Zelf vind ik de nieuwste 
toepassingen van energiebesparingen altijd erg boeiend. Waarbij ik het 
energieproducerende behang haast wel het meest interessant vind.’

Rietje Knaap, Bètacoördinator van het Rijnlands Lyceum Wassenaar

Er zijn vele redenen waarom Discovery 
initiator Jaap Koolhaas een Koninklijke 
onderscheiding is toegekend.
Eén ervan, we citeren het persbericht 
dat de universiteit rond de toekenning 
publiceerde: ‘Zijn geesteskind, de RUG 
Discovery truck, waarmee voorlichting 
gegeven wordt aan scholieren over 
de bètawetenschappen, is een groot 
succes.’

Natuurlijk moet je een goed verhaal hebben. Maar heel belangrijk is 
ook de plek waar je dat vertelt. Je hulpmiddelen. En natuurlijk niet in
de laatste plaats: je eigen betrokkenheid. Daarmee maak je het verschil.’

Links: Jaap Koolhaas
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Truck 2:
Aantal optredens: 379
Aantal leerlingen bereikt: 76.000

Bijzondere momenten:
Kort na de start, in 2008, werd een 
speciale toernee verzorgd met extra 
aandacht voor Herschel en de Herschel-
telescoop. Dit als 
onderdeel van 
de Academische 
jaarprijs. 

Bijzonder was ook de deelname aan het 
wetenschapsfestival in Goteborg. 

Prominente gasten: Prins Friso

Het Jongeren en Technologie Netwerk is een van de vaste afnemers 
van de truck. Al jaren komen we op verzoek van Jet-Net bij de 
Rijnlands Lycea in Wassenaar, Sassenheim en Oegstgeest. Overigens 
leerlingen van laatst genoemde hebben nog steeds het “Nederlands” 
record zonnecel 0.89 Volt. Wat dichterbij huis is de jaarlijkse Jet-Net 
kwis in Dwingeloo. Samen met het noordelijke bedrijfsleven wordt de 
jeugd enthousiast gemaakt voor de wetenschap en technologie. Een 
soortgelijk initiatief, maar dan exclusief voor meiden, is girls-day. Ieder 
jaar bij het Drents museum te Assen in samenwerking met de NAM.

Geesteskind

Medio 2008.
De ‘oude’ Pathfinder 
bood weliswaar 
meer comfort dan 
een Amerikaanse 
schoolbus, maar ook 
dit vervoermiddel 
raakte op leeftijd en 
bood, technisch, niet 
langer eigentijdse 
faciliteiten. Toen de driejaars huurperiode afliep opende de RUG, 
door het succes van Truck 1 inmiddels overtuigd van de kracht van 
de ‘truck-benadering’ van scholen, de onderhandelingen met een 
nieuwe verhuurder: Eilers Fahrzeugbau uit het Duitse Varel. Dichterbij 
‘stad’, financieel aantrekkelijker en… met het aanbod van een veel 
moderner lokaal/practicumruimte.
Uitgangspunt bleef: een ‘coole’ truck. Maar er veranderde ook het 
nodige. De vernieuwde identiteit (huisstijl) van de RUG werd vertaald 
in een nieuwe vormgeving. Met een groep RUG studenten in de 
hoofdrol werd een serie fraaie foto’s gemaakt voor de zijkanten en zo 
passeerde op 1 september 2008 een geheel nieuwe RUG Discovery 
de Duits-Nederlandse grens. In het interieur: grote 
beeldschermen die de oudere posters vervingen. 
Zo startte een nieuw hoofdstuk van drie jaar voor 
‘wetenschapsnomade’ Jurriens en zijn crew van 
studenten en universitaire docenten. 

Klonen!!
De bus bedoel 
ik, wegens 
succes.

De tweede RUG Discovery 2008-2011

Jet-Net
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welke verkeersborden even moeten worden losgeschroefd omdat de 
truck er anders net niet langs kan (‘Van de chauffeurs geleerd’). Vindt 
hij in al de scholen die de truck heeft bezocht, als het moet geblind-
doekt, de koffiekamer. 
Lang niet allemaal nuttige kennis. Maar het helpt wel om met die 
bijzondere expeditie, waaraan hij al acht jaar leiding geeft, succesvol 
onderweg te blijven!

‘Prettig weerzien, dat begint al heel 
persoonlijk’, vertelt leraar natuurkunde 

Jan Scholtmeijer van CSG Comenius 
uit Leeuwarden. ‘Theo en ik hebben 

samen gestudeerd. Tijdens de colleges 
natuurkunde zagen we elkaar, spraken we 

elkaar en we konden het uitstekend met elkaar vinden. We deelden 
en delen de passie voor het vak. Natuurkunde, wiskunde, ster-
renkunde. Je doet het niet, je bént het, ieder moment van de dag. 
Steeds als de truck komt, memoreren we - ook tegenover de 
deelnemende leerlingen – ons gezamenlijk studieverleden.
De truck is ook altijd een prettig weerzien met de natuurwe-

tenschap. In wat in de truck gepresenteerd en 
gedaan wordt, klopt het hart van de natuurwe-
tenschap. De experimenten, de ervaringen, het 
meten, mislukken en opnieuw proberen: zelden 
zie je natuurwetenschap zo mooi en vol in 
bedrijf als in de Discovery-truck. Dat dit alles 
volop voorzien is van digitale

Wie wetenschapsno-
made Theo Jurriens 
kent, weet dat niets 
hem te gek is om de 
schoonheid van de 
exacte wetenschap 
‘onder de mensen’ 
te brengen. Hij kan 
Shetlandse pony’s 
en Friese paarden inzetten om de theorie van de Maagdenbur-
ger halve bollen te demonstreren. De slinger van Foucault in 
de Martinikerk z’n werk laten doen. Vragen over de 

voortbeweging van de slak (laten) beant-
woorden op de zijkant van een melkpak. 
Schoolkinderen laten communiceren met 
astronauten in de Russische MIR in de ruimte. 
Acht jaar geleden, in 2005, kreeg hij de opdracht, 
de vrijheid en de ruimte om van start te gaan met 

de RUG Discovery, tegenwoordig de Jouw Energie van 
Morgen truck. 
Als er één wetenschapper is die daarin kilometers heeft 
gemaakt, is het Theo Jurriens wel. Zo’n 400.000 om 
precies te zijn. Dat heeft hem, hij blijft tenslotte altijd 
onderzoeker, nieuwe kennis en inzichten opgeleverd. Zo 
kent hij de route naar elke bezochte middelbare school uit 
zijn hoofd. Weet hij op die routes – vooral op de laatste 
kilometers die vaak door woonwijken gaan – precies 

De wetenschapsnomade

Steeds een prettig weerzien

Prima 
performance, 
in een dergelijk 
verband lijkt 
het maximale
gehaald.

Altijd
onder- 
weg
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videobeelden en ander digitaal materiaal, 
toont bovendien de aansluiting bij deze tijd. 
Een rondreizend laboratorium, het toont op 
alle plaatsen waar het komt de zegeningen 
van en fascinatie voor natuurwetenschap.
Er is geen betere manier om natuurwe-
tenschap te laten zien en ervaren dan de 
manier waarop dat gebeurt in de Discovery-
truck onder de bezielende en inspirerende 
leiding van de natuurwetenschapper pur 
sang, Theo Jurriens. Hij is thuis op vele terreinen van natuurweten-
schap en wordt bekwaam geassisteerd door de meereizende studen-
ten en de chauffeur.
Ik hoop de truck nog vaak op onze school te mogen begroeten.
Ik verheug me telkens op de demonstraties van de natuurweten-
schap, maar ook op het weerzien met mijn studievriend.’

Theo und die Uni Groningen, das gehört 
zusammen wie Käse und Holland! Theo 
sieht in den Sternen was andere Menschen 
nie sehen werden ;-). Seine Begeisterung 
für die Naturwissenschaften und seine 
Euphorie sind wie das Salz in der Suppe 
des Lebens!
Theo immer voller Einsatz, oft in „Oranje“, 
bleib einfach so wie Du jetzt bist.

Dirk Eilers,
Eilers Fahrzeugbau

Steeds een prettig weerzien

Wie Käse und Holland
Het was een leuke 
en zeer plezierige 
ervaring. Als ik 
het niet zo druk 
had, echt waar, 
zou ik het zo weer 
organiseren.
Komt wel.

Links: Dirk Eilers
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(school)pleinen maakt. Zonnepanelen op het dak en een uitschuifbare 
windmolen leveren een deel van de energie aan boord. Uiteraard 
werd als volgwagen ook een duurzaam model geselecteerd: de Opel 
Ampera. 

Truck 3:
Aantal optredens tot nu toe: 262
Aantal leerlingen bereikt: 55.000

Prominente gasten:
Toen nog net Prins Willem
Alexander bezocht de truck op
4 april 2013. Hij bouwde een
vorstelijke zonnecel. 

Hans Overdiep, manager Energietransitie GasTerra:
‘Ons energiesysteem staat aan de vooravond van grote veranderin-   

gen. Zo is er de noodzaak om minder fossiele 
brandstoffen te gebruiken om klimaatveranderin-
gen te beperken. De opwek van duurzame ener-
gie zal de komende decennia fors groeien, maar 
de inpassing van deze vorm van energie doet 
het nodige stof opwaaien in de huidige ener-
giemarkt. Uiteindelijk willen we net zoals nu een 
betrouwbare en betaalbare energievoorziening, 
maar dan schoon. Daar is veel kennis voor nodig 

Begin 2011. De RUG en GasTerra vinden elkaar als partners voor 
een nieuw vervolg op het truck-avontuur. De RUG blijft zo in de markt 
met een aantrekkelijke presentatie van bètastudies. Terwijl de truck 
voor GasTerra een schitterend medium is om het vraagstuk van de 
energietransitie op een aantrekkelijke manier over te dragen op de 
generatie van de toekomst. Deze nieuwe samenwerking leidt tot 
een nieuwe koers: de naam RUG Discovery maakt plaats voor een 
nieuwe. Dat wordt: de Jouw Energie van Morgen-truck. 
De combinatie van energie en wetenschappelijk onderzoek levert 

een serie mooie 
foto’s op die ook 
van deze derde 
truck in succes-
sie een opval-
lende verschijning 
op wegen en 

Jouw Energie van Morgen 2011-nu

Ik was bege-
leidster (docent 
natuurkunde) 
van twee VWO 
3 groepen en 
ik heb het als 
leerzaam en leuk 
ervaren.

De Energie van Morgen zal anders zijn



Tr
u

ck
 3

9 

Dominique Höhn: ‘Jedes Mal, wenn der RUG-Discovery-Truck auf 
dem Schulhof des Mons-Tabor-Gymnasiums in Montabaur stand, war 
es ein großes Erlebnis für die gesamte Schule und eine besonders 
kreative Bereicherung unseres naturwissenschaftlichen Unterrichts.
Theo schaffte es immer wieder durch seine humorvolle und 
unkomplizierte Art, die wissenschaftliche Neugierde der Schülerinnen 
und Schüler zu wecken. Mit großer Hingabe und Begeisterung 
bastelten sie Solarzellen oder widmeten sich der Infrarotspektroskopie.
Seit 2009 machte sich der Truck dreimal auf die weite Reise zu uns. 
Es war immer sehr spannend zu sehen, welche Neuerungen es am 

und um den Truck zu bestaunen gibt. Wir gratulieren 
sehr herzlich Theo und seinem Team zum 1000. 
Besuch einer Schule und freuen uns mit Ihnen über 
diesen Erfolg! Sehr gerne würden wir Sie bald auch 
wieder bei uns begrüßen!’De Energie van Morgen zal anders zijn

en er is enorm veel werk te verrichten. Om jongeren te interesseren 
voor technische studierichtingen is het voor GasTerra een gouden 
greep geweest om samen met de RUG te participeren in de truck 
Jouw Energie van Morgen. Deze truck, die jaarlijks langs meer dan 
100 scholen van het voortgezet onderwijs rijdt, dankt 
zijn succes vooral aan het aanstekelijke enthousiasme 
waarmee Theo Jurriens de Energie van Morgen nu 
al met jongeren deelt. GasTerra is van mening dat de 
transitie naar een duurzame energievoorziening leunt 
op een aantal pijlers: energiebewustzijn, kennis van 

energie en 
innovatieve 
energietechnieken.
De truck en Theo geven 
daar een belangrijke bij-
drage aan, het zou prachtig 
zijn als Theo nog jaren op 
dezelfde wijze mee kan 
werken aan de basis van 
de energietransitie’. 

Kreative Bereicherung Naturwissenschaft

Leerlingen en docenten 
zijn overwegend positief
tot zeer positief. Voor de 
bovenbouw zijn hoog-
leraren als spreker met 
een pakkend onderwerp 
heel belangrijk.

Rechts: Hans Overdiep
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Fascinatie voor bèta overbrengen
‘Elke rit is bijzonder. Alleen al omdat de meeste leerlingen het heel 
tof vinden om in zo’n omgeving te komen.’ Arjen Kamphuis, nu in 
de afrondende fase van zijn studie Scheikundige 
Technologie, heeft sinds 2011 vele tientallen lessen in 
de truck gegeven. ‘Leerlingen vragen zich af: les in 
een vrachtwagen? Wat zou dat zijn? Dan komen ze 
in deze high-tech onmgeving binnen. Geweldig om 
hun gezichten te zien. Trouwens: je ziet ook vaak 
voorbijgangers die minutenlang staan te kijken naar 
dat bijzondere voertuig op een schoolplein.’ 
Wat er in de truck gebeurt is belangrijk. ‘Zonnecellen 
bouwen en uitleggen hoe dat werkt. Een light-stick 
maken, waarmee je via een chemische reactie licht 
opwekt. Het maken van geurstoffen. Je ziet tijdens 
de les dat leerlingen anders tegen ons vak aan gaan 

kijken. Als je begint over een zonnecel denken ze dat het heel moeilijk 
is. En aan het eind hebben ze ontdekt dat het eigenlijk helemaal niet 
ingewikkeld is en nog best wel leuk ook! Zo brengen we met de truck 
een goed beeld over de bètakant van de wetenschap.’ Als student 

vond en vindt hij zelf de optredens in de truck ook een 
verrijking. ‘Je werkt als student veel in het lab en in de 
collegebanken. Hier werk je met jonge mensen en draag 
je iets van je vak over. Leuk om te doen!’

‘Scholieren krijgen door middel van dit concept een goed 
beeld wat studies in de bètarichting inhouden. Op een 
redelijk eenvoudige manier maken jongeren kennis met 
de problemen uit de 
natuurwetenschap.’ 

Siebrigje Hooijsma, 24 jaar en
nu master-student Genees-
kunde, is ruim 3 jaar geleden 
als student-assistent begonnen 
bij de truck. In feite maakt ze 
elke rit sindsdien een beetje 
mee, want haar foto siert de 
buitenkant van de huidige trailer. 
Onderweg zijn, scholieren 
ontmoeten en iets vertellen, het 
was voor haar een geweldige 
ervaring! ‘Wekelijks worden leden 

Scholieren krijgen beter beeld

Ik heb behoefte aan 
opticaproeven voor de 
onderbouw. Licht-kleur-
lampen. Op mijn locatie 
kan het in een klaslokaal 
niet pikdonker worden 
gemaakt. In jullie bus 
wel. Volgens mij een 
uitstekende plek om 
opticaproeven te doen. 
Ik wil ook best nog wel 
suggesties doen voor 
experimenten.

Arjen Kamphuis

Sybrigje Hooijsma
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van de crew gevraagd om een les te geven 
in de truck en de eigen ‘studeer-ervaringen’ 
te delen met scholieren. Om zo jongeren te 
enthousiasmeren voor een boeiende studie 
in de Wis- en Natuurwetenschappen. Met name de laatste jaren 
komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met energie. 
Zoals de bouw van een zonnecel. Tijdens de les worden middels 
filmpjes en een diapresentatie vragen beantwoord als: Wat is energie? 
Wat doet een zonnecel? En: Hoe bouw ik zelf zo’n cel?
Aan het eind van de les bouwen leerlingen zelf een zonnecel en 
meten zij het rendement. Siebrigje: ‘Het is een uitdagende les waarin
veel scholieren de strijd aan gingen om de beste zonnecel te 
bouwen. Of dit bijdraagt aan het promoten van de bètavakken?
Ik denk het wel!’ Tenslotte een boodschap voor Theo Jurriens en zijn 
crew: ‘Ik hoop dat de positieve energie die jullie bij je dragen nog vele 
jaren overgebracht mag worden op de scholieren. Veel succes!’

Scholieren krijgen beter beeld

Joris Putman: ‘Voorjaar 
2012 zijn wij samen met 
de Jouw Energie voor 
Morgen Truck het hele 
land doorgereisd om op 
schoolpleinen opnamen te 
maken voor tv. Speciaal 
voor die opnamen hadden 
we de truck omgebouwd 
tot een mobiele tv studio 
met alles erop en eraan! 
In de truck stonden een 
jurytafel, een rookmachine 
en decors, wat een spectaculaire ervaring was; je eigen studio mee 
het land in. Alle scholen en leerlingen vonden het erg leuk dat we zo’n 
studio bij ons hadden en bovendien was het natuurlijk heel bijzon-
der dat er uit je studio een windmolen omhoog komt om duurzame 
energie op te wekken, haha. Als je de afleveringen niet hebt gezien, 
ga dan naar www.greendreamdistrict .nl om ze terug te kijken. Ik kan 
iedereen aanraden om de truck een keer uit te nodigen op school; 
niet alleen als studio maar ook de gastlessen die erin gegeven wor-
den zijn heel erg interessant’.

Groeten! Joris Putman, samen met Levi van 
Kempen presentator van het tv programma 
Green Dream District. 

Ook als mobiele TV-studio!

Zowel qua
aanbod/inhoud
als de persoon-
lijke inbreng van 
de crew, heb ik 
en mijn leerlingen 
een positieve 
herinnering. 
Educatief en leuk 
zijn hierbij de 
kernbegrippen.

Keep up the 
good work!

Nog zo’n bus 
kopen ;)



1. Bezoek beïnvloedt de keuze voor een
bèta- of techniekopleiding 
ja 2
wellicht 16 
nee - 

2. Voldeed de les aan de verwachtingen?   
slecht -
matig 1
goed 12
zeer goed 5

Wederom worden scholen geënquêteerd na afloop van het bezoek 
van de truck, de nieuwe enquête is gestart met ingang van het 
nieuwe schoolseizoen 2013/14. Hoe waarderen de eerste ondervraag-
de scholen het bezoek? De grafieken laten het zien. 

ja

wellicht

Nee

slecht

matig

goed

zeer goed

Hoe bevalt een ‘truckoptreden’?
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3. De les past in het programma op school
ja 13
nee 1
niet van belang  4

5. Wat was de reden voor het truckbezoek?  
Herbezoek 1
Vakgericht 4
Voorlichting 5
Energiekennis 8

4. Het lesmateriaal voldoet?
slecht -
matig 3
goed  12
zeer goed 3

6. Is de truck een stimulans voor meer
energiegericht onderwijs?
Nee -
Misschien 6
Ja 12

slecht

matig

goed

zeer goed

ja

nee

niet van belang

ja

Misschien

Nee

Herbezoek

Vakgericht

Voorlichting

Energiekennis
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Aanrij-route: de omgeving van de meeste 
scholen is niet ingericht op de aanwezigheid 
van een truck. Toch ging het 999 keer goed.
België: Een keer of tien is de truck bij 
de zuiderburen geweest. Hele andere 
leerlingen, andere disciplines, kortom 
bijzonder. Hoogtepunt was het bezoek aan de 
Zonnewijzer te Zele.
Conciërge: dagelijks het allereerste vroege 
ochtend contact, het onderschatte visite- 
kaartje van de school.
Duitsland: de meest gestelde vraag in 
binnen- en buitenland, waarom komt de 
vrachtwagen uit Duitsland? Onderzoek en 
onderwijs is internationaal, is het antwoord dat 
iedereen gelijk begrijpt.
Erker: het uitschuifgedeelte van de truck.
Front-office: veel andere (onderwijs)-
instellingen zijn jaloers en komen wel eens 
buurten. Zijn dan ook nieuwsgierig naar de 
organisatievorm. ‘We zijn uniek’, is dan het 
antwoord: ‘We hebben back-office en front-
office gecombineerd.’
GasTerra: handelt in aardgas. De 
onderneming is werkzaam in de Europese 
energiemarkt en levert een belangrijke 
bijdrage aan de Nederlandse gasvoorziening. 
En is sinds 2011 partner in de Jouw Energie 
van Morgen truck.
Haast: is onmogelijk met de truck. Er zit een 
snelheidsbegrenzer op.
Inzet: het project vereist inzet en toewijding.  

  Na 1.000 ritten lijkt het
  allemaal zo gewoon te 
worden. Iedere rit is nog zo spannend als de 
allereerste.
Jeugd: de doelgroep.
Keuken: de ‘personeelskamer’ van de 
truck. De koelkast als chemicaliën opslag, de 
vaatwasser als berging, de magnetron voor de 
wetenschap en het plekje waar de ‘crew’ zich 
terug trekt.
Laatkomer: de leerling die te laat komt. In de
truck gelden dezelfde regels als op school: 
melden bij de conciërge en een briefje halen.
Makkelijk: de school ervaart de truck als 
makkelijk en plezierig. Immers de leerling kan 
onderweg niet verdwalen en na afloop van de 
les is de leerling weer in de schoolomgeving.
Nomade: Theo Jurriens
Ongeloof: voor velen is de truck al heel 
gewoon. Nieuwe bezoekers en scholen waar 
de truck voor het eerst komt kijken echter 
vol ongeloof naar dit vervoermiddel vol 
wetenschap en techniek uit Groningen.
Parkeerplaats: een eerste vereiste voor de 
truck. Niet altijd makkelijk omdat zelfs voor 
één dag de personeelsparkeerplaats altijd 
belangrijker is…
Qbuzz: nee het is geen bus. Dat leidt keer 
op keer tot verwarring, immers er passen wel 
zo’n dertig scholieren in.
Rit: een school- of evenementbezoek, 
inmiddels 1.000 op de teller.
Student-assistent: noodzakelijke hulp in het 
project. Sommigen waren zelfs zo goed dat 

ze op de buitenkant van de truck staan: ere 
wie ere toekomt.
Tijd: op de ene school is de lesduur 45 
minuten, op de andere 70. Het truckteam 
is flexibel en past zich gewoon aan. Wat te 
denken van Duitsland: school begint gewoon 
om 07.30 uur.
Uitsturen: ja het gebeurt af en toe: een 
leerling moet vroegtijdig de les verlaten.
Een vreselijk lastige beslissing maar: de 
lesduur is kort en dan mogen de ‘goeden’ niet 
onder de ‘slechten’ lijden.
Volgvoertuigen: naast de truck bestaan/
bestonden: een personenauto (voor vervoer 
van crewleden) en truckvouwfietsen (voor als 
de truck ergens stond en de crew in de buurt 
een hotel had). Tot boten en vliegtuigen is het 
tot nu toe nog niet gekomen.
Weer en wind: we laten ons nooit tegen- 
houden door de elementen. Zelfs bij -20 doet 
de truck zijn ding. Ooit waren we bij een 
wetenschapsmanifestatie in Magdeburg: alle 
tenten waren weggewaaid en onze truck bleef 
fier staan. We houden niet zo van sneeuw.
X: het is altijd weer een verrassing wat er 
gaat gebeuren of waar we terecht komen.
IJs (en weder dienende): er zijn maar heel 
weinig redenen om een rit af te gelasten.
De Elfstedentocht is er één.
Zee: Meerdere malen ging de truck over 
zee. Naar Ameland bijvoorbeeld, want daar 
bevindt zich niet alleen een prima school, 
maar is GasTerra ook razend actief als het om 
innovatieve projecten en duurzaamheid gaat!

Verklarende woordenlijst
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19 november 2013: 
dikke duim van André 
Kuipers in de aanloop 

naar de duizendste rit. 
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C o l o f o n 
Dit eerste Jouw Energie van Morgen Nieuws is 
uitgegeven op 25 november 2013 bij de duizend-
ste rit van de RUG Discovery, sinds 2011 bekend 
als de Jouw Energie van Morgen truck. 

Tekst: Theo Jurriens, Luuk van der Veen en alle 
inzenders van bijdragen en opmerkingen.
De door dit bulletin verspreide ‘oneliners’ zijn 
tijdens evaluaties gemaakt door docenten en 
bezoekers van de truck. 

Foto’s: Klaas Fongers maakte de foto’s op voor-
zijde en pag. 8 met (toen nog) kroonprins Willem 
Alexander. Rudie Ottens fotografeerde de eerste 
Discovery-truck (voorpagina en pag. 2). Jeroen 
Horsthuis maakte de foto’s van Jan Staal (pag. 3),
klas Leeuwarden (pag. 9 linksboven), Sybrigje 
Hooijsma (pag. 10), klas Hoorn (pag. 11) en de foto 
op de achterzijde. René Keijzer portretteerde
André Kuipers en Theo Jurriens (pag. 15).
De meeste andere foto’s zijn gemaakt door crew-
leden van de truck. 

Vormgeving: Henk Huizenga

Productie: Luuk van der Veen 

Informatie en boeking
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen
Theo Jurriens
Nijenborgh 9
9747 AG Groningen Nederland
T: 050 363 6060
E: t.a.jurriens@rug.nl
W: www.jouwenergievanmorgen.nl




