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WAAR WIJ NIET OVERLEVEN… ROBOTS!
/
Wie wil er onderhoudsmonteur worden in een kernreactor? Waar wij niet zou-
den overleven, kunnen robots zonder een centje pijn aan het werk. Om een 
kernreactor te ontmantelen bijvoorbeeld, of radioactief afval te vervoeren. In 
Delft wordt gewerkt om van robots onderhoudsmonteurs te maken voor 

Stralend aan het werk

toekomstige kernfusiereactoren zoals Iter in Zuid-Frankrijk. Iter moet  het 
eerste fusie-experiment worden dat netto vermogen op kan wekken uit kern-
fusie. Vanwege straling die vrijkomt, mogen mensen niet dicht genoeg in de 
buurt komen om bijvoorbeeld beschadigde onderdelen te vervangen. Hier-
voor kunnen op afstand bestuurbare robots ingezet worden. HIT (Heemskerk 
Innovative Technology) en het Nederlandse instituut voor funderend energie-
onderzoek Differ werken daar samen aan. 
Meer techtalk? Check www.hollandrobotics.com 

HIBER NATIONAAL ICOON
/
Hiber heeft anderhalf jaar geleden een R&D centrum (Research & Develop-
ment) geopend in Delft. Het ruimtevaartbedrijf is eind vorige maand uitgeroe-
pen tot een van de drie Nationale Iconen van innovatiekracht. Staatssecretaris 
Mona Keijzer maakte dit bekend in ‘De wereld draait door’: “De nieuwe 
Nationale Iconen zijn visitekaartjes van onze innovatieve kracht. Het zijn uit-
vindingen van ondernemers met grote economische potentie.” Hiber bouwt

The missing link for IoT

aan een netwerk van kleine satellieten die bij elkaar een wereldwijde commu-
nicatiedienst verzorgen. De satellieten, ter grootte van een schoenendoos en 
gebouwd door het eveneens Delftse bedrijf ISIS, kunnen dagelijks korte be-
richten ‘ophalen’ van elke willekeurige locatie in de wereld en doorsturen naar 
abonnees. Dit zodat zij bijvoorbeeld al hun vee kunnen tracken, of om elektri-
citeitspalen in de gaten te houden, of het weer of bodemkwaliteit te volgen. De 
nieuwe dienst is revolutionair, want veel goedkoper dan zijn concurrenten en 
ook nog eens onderhoudsarm.
Meer techtalk? Check www.hiber.global. 

SEASTATE5: GELUIDNEUTRAAL 
NAAR KLIMAATNEUTRAAL
/
Het plaatsen van windmolenparken op zee 
moet helpen klimaatneutraal te worden. 
Maar het veroorzaakt onder water een lawine 
aan geluid. Zeezoogdieren zoals walvissen 
en dolfijnen kunnen daar helemaal door van 
slag raken. Veel landen hebben daarom voor-
schriften voor geluidsbeheer onder water. 
Kunnen we ook geluidneutraal klimaatneu-
traal worden? Jawel, dankzij opvouwbare en 
herbruikbare akoestische onderwaterscher-
men die YES!Delft-startup SeaState5 heeft 

Dolfijne onderwaterschermen

ontwikkeld. Dit scherm absorbeert het geluid 
én de akoestische energie onder water van-
wege de plaatsing van de funderingen. Het 
geheim van deze schermen zit in het materi-
aal. Wat dat geheim is, zeggen we niet, anders 
is het geen geheim meer (en ook omdat het 
een heel ingewikkeld en technisch verhaal is). 
Maar als je daar meer over wilt weten…
…check www.seastate5.com.

ALS EEN INKTVIS IN DE OK
/
Als chirurgen opereren, moeten ze goed zien waar ze – liefst ook met een op-
timale aanvliegroute – in snijden. Vaak belemmeren kruisende instrumenten 
het zicht. De ‘mechanische inktvis’, een stuurbaar instrument voor operaties in de buikholte, is nu voor het eerst gebruikt 
in de operatiekamer. Het wordt mechanische inktvis genoemd, omdat het stuursysteem een inktvistentakel nabootst. 
Daardoor is het uiteinde wendbaar, en kan de schaar of tang in elke richting gestuurd worden. De technologie is bedacht in 
Delft, door Paul Breedveld, TU Delft-hoogleraar Medical Instruments & Bio-Inspired Technology. Samen met de oprich-
ters van DEAM, Jules Scheltes en Wimold Peters, wil hij chirurgische instrumenten op de markt brengen, gebaseerd op 
deze technologie. Te beginnen met deze mechanische inktvis.
Meer techtalk? Check https://www.bitegroup.nl/category/maneuverable-devices

JERRY WINT JAMES DYSON 
AWARD
/
Eén: ruim 780 miljoen mensen wereldwijd 
hebben geen schoon drinkwater. Als ge-
volg hiervan sterven jaarlijks 1,5 miljoen 
mensen aan water-gerelateerde ziektes. De 
meeste slachtoffers zijn jonger dan 5 jaar. 
Twee: jaarlijks wordt een designwedstrijd 
uitgeschreven, de James Dyson Award, 
met als opdracht: ontwikkel een oplos-
sing voor een bestaand probleem. 
Drie: oud-student Olivier de Gruijter van 
de TU Delft bedacht onder het hardlopen

Schoon drinkwater? JERRY can!

filtersysteem JERRY, dat chemicaliën, vuil 
en 99,99 procent van de bacteriën, para-
sieten en virussen uit het water verwijdert. 
Hij won daarmee de James Dyson Award 
2019. JERRY kan worden gemaakt voor 
nog geen $ 5, is voor iedereen te gebrui-
ken, past op elke jerrycan, kan 10.000 
liter water filteren – en maakt zichzelf 
ook nog eens automatisch schoon na elke 
drinkbeurt. Deze oplossing kan miljoenen 
mensen schoon drinkwater bieden.  
Meer techtalk? 
Check www.jamesdysonaward.org. 

Als je in de prijzen 
wilt vallen, lijkt het 
een aanbeveling om dat 
te doen vanuit Delft 
– Delft lijkt de beste 
plek om de wereld en 
omstreken te verove-
ren. Kijk maar naar 
Olivier de Gruijter, 
die met zijn JERRY 
de James Dyson Award 
won. Of naar Hiber, 
die koud anderhalf 
jaar nadat het naar 
Delft is verhuisd, is 
benoemd tot Nationaal 
Icoon – eerder was ook 
al Leo Kouwenhoven 
met Quantum benoemd 
tot Nationaal Icoon. 
Delftse bedrijven zijn 
sowieso prijzenswaar-
dig bezig, van DEAM 
en SeaState5 tot HIT. 
Lees maar – let’s 
Techtalk!


