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Welkom in Space Expo!
Een reis langs sterren en planeten!

Hartelijk dank voor uw interesse in Space Expo als mogelijke locatie voor uw event. In deze

Keplerlaan 3

digitale brochure geven wij u graag een impressie van onze mogelijkheden. Voordat u begint

2201 AZ Noordwijk
071 - 200 1400

met lezen alvast dit:

events@space-expo.nl

•	Space Expo is goed bereikbaar met de auto én het openbaar vervoer,

www.space-expo.nl

•	Space Expo heeft een eigen (gratis) parkeerterrein met ongeveer 120 plekken,
•	Space Expo heeft mogelijkheden voor groepen van 10 – 350 personen,

Volg Space Expo op
Instagram

Facebook

•	Space Expo vind je midden in de randstad, gelegen in het rustige Noordwijk, nabij uitvalswegen
Twitter

richting Leiden, Den Haag en Amsterdam.

Wij hopen u snel te ontmoeten!
Team Space Expo
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In hogere sferen
Uniek & spannend!

Keplerlaan 3

Zodra uw gasten Space Expo binnenkomen wanen zij zich in hogere sferen. In ons

2201 AZ Noordwijk

museum hangt een unieke en spannende ruimtesfeer die veel mogelijkheden biedt

071 - 200 1400

voor events met een thema.

events@space-expo.nl
www.space-expo.nl

Inspiratie
•	Productlanceringen tussen de raketten,

Volg Space Expo op
Instagram

Facebook

• Buitenaardse feesten,
Twitter

•	Meetings over de toekomst,
•	Events over innovatie & nieuwe technieken,
•	Congressen met aandacht voor duurzaamheid en onze planeet aarde.
Kom gerust een kijkje nemen en ontdek welke ruimtes geschikt zijn voor uw event!
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Buitenaardse feesten
Dineren tussen raketten en borrelen op de maan
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Een buitenaards feest, een diner of cocktail-party tussen de raketten en satellieten of een borrel

2201 AZ Noordwijk

rondom het ISS ruimtestation. De spannende ruimtes van Space Expo geven uw evenement een
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buitenaardse atmosfeer.

events@space-expo.nl
www.space-expo.nl

Volg Space Expo op
Instagram

Facebook

Twitter
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Aantrekkelijke ruimtes
Klein, groot of exclusief!

Space Expo is een museum over ruimtevaart én bovendien het officiële bezoekerscentrum
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van het naastgelegen ESA ESTEC. Er zijn verschillende ruimtes te boeken. Ook kan het

2201 AZ Noordwijk
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museum exclusief door u worden afgehuurd.

events@space-expo.nl
www.space-expo.nl

Mogelijk ruimtes
•	Arianezaal,

Volg Space Expo op
Instagram

Facebook

•	Central Core,
Twitter

•	Space Station Square,
•	Astronautenzaal.
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Central Core
Een presentatie tussen raketten & satellieten!

Het Central Core is de grootste ruimte van Space Expo. Hier bevindt u zich letterlijk
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tussen de raketten en satellieten en heeft u zicht op bijna de hele expositie. Deze mooie
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ronde ruimte kan op verschillende manieren worden gebruikt. U kunt hier uw lunch, borrel

events@space-expo.nl

of diner laten plaatsvinden. Ook kunt u hier grote bijeenkomsten houden. De ruimte tussen

www.space-expo.nl

de rakketten biedt een mooi natuurlijk podium.

Volg Space Expo op
Instagram

Facebook

Twitter
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Space Station Square
Borrelen op de maan!

Het Space Station Square ligt naast een groot model van het International Space Station

Keplerlaan 3

(ISS) en grenst aan het spectaculaire maanlandschap waar de maanlander en Neil Armstrong
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de hoofdrol spelen. Een ideale plek voor een netwerkborrel of presentatie. De trap naar het

events@space-expo.nl

International Space Station vormt bij veel van onze events een perfect podium voor

www.space-expo.nl

speeches of presentaties.

Volg Space Expo op
Instagram

Facebook

Twitter
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Arianezaal
Het auditorium van Space Expo

De Arianezaal is een auditorium dat in een theateropstelling plaats biedt aan een maximum
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van 130 personen. De Arianezaal beschikt over airconditioning, een prettig groot scherm,
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een beamer, katheder, microfoon en geluidsinstallatie. Uiteraard zijn andere zaalopstellingen

events@space-expo.nl

mogelijk!

www.space-expo.nl

Volg Space Expo op
Instagram

Facebook

Twitter
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Astronautenzaal
Voor kleinere meetings
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Voor kleinere bijeenkomsten en workshops stellen wij graag onze Astronautenzaal ter
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beschikking. Deze zaal is in een theateropstelling geschikt voor 40 personen. De zaal
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beschikt over airconditioning, een scherm, een beamer en daglicht. De zaal kan ook anders

events@space-expo.nl

worden ingedeeld.

www.space-expo.nl

Volg Space Expo op
Instagram

Facebook

Twitter
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Space lezingen en tours
Upgrade uw event of meeting met een inhoudelijke presentatie,
lezing of rondleiding!
Keplerlaan 3
2201 AZ Noordwijk

Rob van den Berg

071 - 200 1400

Lezing met space thema

events@space-expo.nl

Rob van den Berg is directeur van Space Expo. Hij is een geboren verhalenverteller. Hij laat u

www.space-expo.nl

in de spannende omgeving van Space Expo nader kennis maken met een verhalen over het
heelal, de ruimtevaart en evolutie. U kunt zelf aangeven welke verdieping u graag wilt:

Volg Space Expo op
Instagram

Facebook

• Het laatste nieuws uit het heelal,
Twitter

•	Leven in het heelal,
• De maanlandingen, echt of fake?
• Wat de Oude Grieken al wisten over het heelal,
• De evolutie van de mens.

Joos Ockels
Een bijzondere en duurzame VIP-tour
Joos Ockels, de vrouw van wijlen Wubbo Ockels, werkt met veel toewijding als vrijwilliger
bij Space Expo. Daarnaast is zij zeer actief om het gedachtengoed van haar man voort te
zetten via onder andere de Stichting Happy Energy. U kunt Joos Ockels inhuren voor een
lezing in combinatie met een rondleiding door Space Expo. Vanuit haar ervaring en persoonlijke betrokkenheid geeft zij u een inzicht in ruimtevaart en de relatie met duurzaamheid. U
kunt een bijzondere ontmoeting en presentatie verwachten. Uiteraard is er de mogelijkheid
van vragen stellen. De VIP tour van Joos Ockels duurt ongeveer een uur, de opbrengst komt
grotendeels ten goede komt aan de Stichting Happy Energy.
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Space Tour
Door een van onze enthousiaste gidsen
Tijdens een rondleiding door een van onze enthousiaste gidsen worden uw gasten
vermaakt met interessante achtergrondverhalen en leuke anekdotes over de objecten
in onze expositie. Een rondleiding duurt ongeveer een uur, de tijdsduur kan uiteraard

Keplerlaan 3

aangepast worden. Wij hanteren een maximum van 25 personen per gids en maximaal
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4 gidsen tegelijkertijd. Mocht u met een groot gezelschap aanwezig zijn, dan kunnen wij

events@space-expo.nl

bijvoorbeeld tijdens een borrel, diverse gidsen op een aantal Space Expo highlights

www.space-expo.nl

plaatsen, zodat uw gasten zelf met een hapje en een drankje van gids naar gids lopen.

Volg Space Expo op
Instagram

Facebook

Twitter
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Melkweg

2

Zwaartekracht

3

Terug uit de ruimte

4

Telecommunicatie

5

André Kuipers Soyuz

Ontdek onze ruimte(s)!
Wij hebben mogelijkheden voor groepen van 10 - 350 personen
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Satellieten
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Aardobservatie
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Historische hoogtepunten
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Soyuz simulator
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Maanlander
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Moon jump
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Space bar
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Techniek & audiovisuele middelen
Zorgeloos, met één aanspreekpunt
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De Arianezaal en Astronautenzaal zijn uitgerust met diverse schermen en audiovisuele mid-
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delen. In het Central Core en het Space Station Square zijn nog geen audiovisuele middelen
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aanwezig. Wij huren hiervoor met regelmaat de expertise in van onze prefered supplier,

events@space-expo.nl

ML systems. Een vertrouwd adres, want zij zijn bekend met de mogelijkheden van onze

www.space-expo.nl

locatie. Indien u uw wensen aan ons doorgeeft, kunnen wij samen met ML systems de
techniek compleet voor u verzorgen. U heeft maar één aanspreekpunt. Wilt u liever zelf

Volg Space Expo op
Instagram

Facebook

de techniek verzorgen, dan kan dat in overleg met onze technische dienst.
Twitter
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Catering op maat
Hapjes en drankjes op maat

Op het vlak van catering is bij Space Expo veel mogelijk. Van eenvoudig tot luxe ontbijt,
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lunch, borrels, diners en zelfs feesten zijn bij ons mogelijk. Wij werken graag samen met onze
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prefered supplier ‘Kok en Butler’. Zij weten bij ons de weg en onze gasten zijn zeer tevreden

events@space-expo.nl

over de kwaliteit. Uiteraard kunt u ook een eigen cateraar meenemen.

www.space-expo.nl

Volg Space Expo op
Instagram

Facebook

Twitter
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Parkeren & bereikbaarheid
Parkeren
Parkeren is bij ons nooit een probleem, wij hebben een eigen (gratis) parkeerterrein met meer
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dan 120 plekken, pal voor de deur.

2201 AZ Noordwijk
071 - 200 1400
events@space-expo.nl

Openbaar Vervoer

www.space-expo.nl

Direct voor het gebouw van Space Expo is een bushalte. U kunt Space Expo met het Openbaar
Vervoer goed bereiken vanuit CS Leiden (20 minuten) en CS Den Haag (40 minuten).

Volg Space Expo op
Instagram

Facebook

Twitter

Met eigen vervoer
U neemt vanaf de rijksweg A44 vanuit de richting Amsterdam of Den Haag, afslag Leiden Transferium/
Katwijk/Rijnsburg/Valkenburg. U volgt de borden richting Rijnsburg/Katwijk, u rijdt zo de N206 op.
Vanaf de provinciale weg N206 (vanaf Leiden) neemt u de afslag Katwijk/industrieterrein ‘t Heen.
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Contact
Space expo heeft mogelijkheden voor groepen van 10 - 350 personen

Info & reserveringen

Keplerlaan 3

events@space-expo.nl

2201 AZ Noordwijk
071 - 200 1400

Telefoon 071 – 200 1400 (van 9.30 tot 17.00 uur)

events@space-expo.nl
www.space-expo.nl

Volg Space Expo op
Instagram

Facebook

Twitter
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