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In deze Techtalk: 
Delftse technologie 
kan je in evenwicht 
houden. En helpt slim 
te ventileren tegen 
corona. En laat ge-
wassen groeien – als 
kool. Je kunt erop 
bouwen – en je kunt 
erméé bouwen.

Techtalk Delft wordt mogelijk gemaakt m.m.v. de Delftse kennissector en Delft Technology Partners / Redactie: Mediabureau gemeente Delft, stadskrant@delft.nl / 04-2020.

CORONA IN DE BINNENLUCHT
/
Veel mensen werken nog thuis. Na 1 september openen meer kantoren waarschijnlijk weer 
de deuren. In een aangepaste werkomgeving, anderhalve meter van elkaar en ontsmettings-
middelen bij de hand. Is dat genoeg, gelet op aerosolen, microscopisch kleine uitgeademde 
druppels die op een luchtstroom kunnen worden meegevoerd? Wat stelt dat voor eisen aan de 
ventilatie? De TU Delft onderzoekt dat momenteel. Professoren Philomena Bluyssen (binnen-
milieu) en Fulvio Scarano (lucht- en ruimtevaart) zijn betrokken bij een onderzoek naar de 
verspreiding van aerosolen in binnenruimtes, onder verschillende ventilatiecondities: bij hoge 

Ventileren voorkomt verspreiding corona – of juist niet?

en lage ventilatie, meng- en verdringingsventilatie, open ramen of helemaal geen ventilatie. Bij 
mengventilatie komt er verse lucht uit het plafond en wordt er elders in de ruimte lucht weg-
gezogen. Bij verdringingsventilatie komt de verse lucht juist van beneden, wordt opgewarmd 
door de lichaamswarmte van in de ruimte aanwezige mensen en vervolgens bovenin de ruimte 
afgezogen. Het onderzoek kan inzicht bieden welke extra maatregelen in gemeenschappelijke 
binnenruimtes genomen moeten worden om de verspreiding van het corona-virus nog beter 
tegen te gaan. 

SCHIMMEL ALS PIEPSCHUIM
/
Bouwen doe je met beton, hout, glas of staal, isolatiewol en piepschuim. Hoewel, twee 
oud-studenten van de TU Delft denken daar anders over. Marc Postel (Bouwkunde) en Joost 
Vette (Industrieel Ontwerpen) willen met hun startup Fairm bouwen met schimmel mogelijk 
maken. Ze gebruiken daarvoor mycelium: zwamvlok, een netwerk van schimmeldraden. Ze 
gebruiken het nu al in systeemplafonds, bureaubladen en in wanden van belhokjes. Ook biedt

Bouwen aan bouwen met schimmel

hun schimmel een alternatief voor isolatiewol en piepschuim, twee materialen die een grote 
CO2-footprint hebben. Hun streven: er duurzaam en betaalbaar bouwmateriaal van maken 
– binnen tien jaar heeft elk nieuw gebouw een stukje Fairm in zich. De tijd is er rijp voor, 
stellen zij: ‘De klimaatspijbelaars van nu zijn de yuppen van morgen. Bio-based bouwen en de 
circulaire economie zitten in de lift.’
Meer techtalk? Check www.tudelft.nl – zoek op Fairm.

IS ’T EEN RUGZAK? 
’T IS EEN ROBOT! 
/
Voor wie moeilijk ter been is, 
zijn er hulpmiddelen als stok-
ken, looprekken en krukken. 
Nadeel: je hebt je handen vol. 
Dat kan beter, vonden slimme 
onderzoekers van de TU Delft. 
Hun oplossing: een robot op je 
rug, die eruit ziet als een rugzak 
en die doorheeft wanneer je je 
je stabiliteit dreigt te verliezen. 

GyBAR houdt je in even-
wicht

De robot corrigeert je even-
wicht met behulp van een 
‘gyroscopische actuator’, een 
soort draaiende schijf, aange-
dreven door elektromotoren. 
Die schijf weerstaat het effect 
van de zwaartekracht – en als 
de zwaartekracht geen effect 
meer heeft, val je dus ook niet. 
Deze robot die GyBAR wordt 
genoemd, kan een uitkomst zijn 
voor revaliderende patiënten en 
kwetsbare ouderen. 
Meer techtalk? Check www.tu-delft.
nl – zoek op ‘GyBAR’.

TU test mondkapjes
Als onderdeel van dit onderzoek heeft Professor Bluyssen ook drie verschillende soor-
ten mondkapjes aan een test onderworpen – welke mondkapjes ‘lekken’ het minst? Op 
YouTube staat een filmpje waarin de mondkapjes worden getest. De mond van een pop 
wordt bedekt met het kapje en vervolgens begint de dummy te ‘ademen’: waterdamp met 
fluorescerende verf komt hierbij naar buiten die met UV-licht zichtbaar wordt. Het filmpje 
laat zien dat niet alle mondkapjes even goed werken. Kijk maar: bit.ly/2OYvk27.

Meer techtalk? Check www.tudelft.nl – zoek op ‘Philomena Bluyssen en Fulvio Scarano’
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MET PHYSEE GROEIEN GEWAS-
SEN ALS KOOL
/
Physee begon 5 jaar geleden met dubbel glas 
dat energie opwekt. Daarna ontwikkelde 
de Delftse startup een coating die zonlicht 
omzet in elektriciteit. En nu hebben ze een 
coating ontwikkeld voor de glastuinbouw die 
UV-licht omzet naar groeilicht. Daardoor 
groeien gewassen in de kassen als kool. Met 
deze vinding won Physee de Innovation Prize 
van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateri-
alen: een onderzoeksbudget van € 25.000 bij 
Wageningen U&R en een wildcard voor het 

Groeilicht voor glastuinbouw

StartLife Accelerate 
Program. Voor de 
jury was de schaal-
baarheid van de 
coating van Physee 
doorslaggevend: als 
de coating werkt, is 
het internationaal 

uitrolbaar. Daarnaast draagt de coating bij 
aan een verdere verduurzaming van de sec-
tor. Maar de tuinbouw moet nog even geduld 
hebben: in oktober wordt als pilot ongeveer 
50 vierkante meter glas van een aantal kassen 
in het Westland voorzien van een coating. 
Volgend jaar volgt in samenwerking met 
Wageningen U&R nog een proef om het 
effect op de gewassen te onderzoeken.
Meer techtalk? Check bit.ly/2ZVJJ5z.


