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ONDERZOEK NAAR (GEVAAR VAN) AFVAL-DNA
Wat ruimt op, werkt
als een paard zonder
het milieu te belasten, heelt en werpt
een nieuw licht op
zonne-energie?
Delftse innovaties.
In deze Techtalk
innovaties van de TU
Delft, Allseas en
zepp.solutions.

/
Ons DNA komt, zonder dat we er erg in hebben, ook in ons afvalwater
terecht. Hoe erg is dat? Belangrijk om te weten, zeker nu biotechnologie in
opkomst is. Dat maakt DNA niet meer alleen onze bron van leven, maar ook
een afvalbron. Is het erg als genetisch aangepast DNA via het afvalwater in de
natuur terecht komt? Wat kunnen bijvoorbeeld ‘afvalgenen’ doen die betrokken zijn geweest antibioticaresistentie? Kunnen micro-organismen in het
afvalwater dan de opkomst van antibioticaresistent superbacteriën versnellen?
Dat onderzoekt de TU Delft momenteel, samen met het RIVM en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als het antwoord nee is, zijn geen
maatregelen nodig. Als het antwoord ja is, zijn twee verschillende soorten
maatregelen mogelijk: afval-DNA voorkomen met maatregelen bij de bron, of
het afval-DNA uit het afvalwater isoleren. De TU Delft heeft voor dat laatste
nu een methode ontwikkeld, die ze ook toepast in dit onderzoek. De uitkomst
van dit onderzoek wordt in februari bekendgemaakt.
Meer techtalk? Check www.tudelft.nl – zoek op ‘vrij DNA’.

PRATENDE ZONNECELLEN

/
Zonnecellen die niet alleen energie leveren,
maar ook de omgeving in de gaten houden
en elkaar coachen als dat nodig is – dit is
geen toekomstmuziek, maar nabije werkelijkheid, volgens wetenschappers van de TU
Delft. Door zonnecellen te gebruiken als
energie- én informatiedrager, kunnen ze met
elkaar en met andere apparaten communiceren. Zo kunnen ze de opgewekte energie

Te vroeg geboren baby’s hebben een
grote kans hersenschade op te lopen.
Door de zuurstofverzadiging van het
bloed in de hersenen goed te monitoren, kan op tijd worden ingegrepen.
Ziekenhuizen gebruiken daarvoor grote
en onhandige, tegen de tienduizend
euro kostende apparaten waar de baby
met allerlei snoeren en plaksensoren op
wordt aangesloten. Dat moet anders,

Photovoltatronics: praten geeft
nieuwe energie
precies sturen naar waar het nodig is. Met
Photovoltatronics, zoals de TU Delft dit
nieuwe onderzoeksdomein noemt, wil de
universiteit een slimme zonne-revolutie
ontketenen. Met bijvoorbeeld in ramen
geïntegreerde zonnecellen die zowel daglicht
en koeling als zonwering van een gebouw
reguleren, of lantaarnpalen die automatisch
aangaan als ze het te donker vinden.
Meer techtalk? Check www.tudelft.nl – zoek op
‘Photovoltatronics’

PLEISTER HOUDT
HERSENEN GEZOND
/

Innoveren helpt en heelt

MANNETJESPUTTER OP WATERSTOF
/

Containers in de Waalhaven van a naar b loodsen, kan dat ook zonder zware
dieselterminaltrekkers? De Delftse fuel cell-fabrikant zepp.solutions vindt van
wel. Zepp.solutions heeft in samenwerking met trekkerfabrikant Terberg een
waterstof-aangedreven terminaltrekker voor dit zware werk ontwikkeld. Het
eerste prototype wordt momenteel uitgeprobeerd bij de United Waalhaven
Terminals in Rotterdam. Hoe doet die het, vergeleken met de dieselwerkpaarden? Belangrijkste verschil is dat er geen gebrek is aan vermogen, maar des
te meer aan CO2-uitstoot. De trekker op waterstof werkt schoon, zonder uitstoot. Dus alle terminals aan de waterstoftrekkers? Als het aan zepp.solutions
ligt wel. Tot die tijd verzamelt zepp.solutions de testgegevens om de trekker
samen met Terberg verder te ontwikkelen.

vonden onderzoekers van de TU Delft.
Met hulp van Amerikaanse wetenschappers en artsen bieden ze nu een
gebruiksvriendelijk alternatief: draadloze sensoren in een slimme pleister,
die zo’n € 25 kost – en ook nog eens
het zuurstofniveau in de slagaderen in
de gaten houdt. En dit systeem is ook
prima te gebruiken bij volwassenen van
wie het zuurstofgehalte in het bloed
gevolgd moet worden. Een innovatie
die heelt!
Meer techtalk? Check www.tudelft.nl – zoek
op ‘zuurstofverzadiging’.

Meer techtalk? Check www.zepp.solutions.

CATCHY RUIMT OP
/

Het Delftse Allseas heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Catchy ontwikkeld, een
opvangsysteem dat zowel drijvend zwerfafval als afval tot 1 meter onder water
opvangt. Catchy is als pilot in gebruik genomen in de Vijfsluizerhaven in Schiedam.
Door de stroming en de harde zuidwestenwind drijft veel zwerfafval hiernaartoe en
naar het achterliggende natuurgebied. Catchy moet voorkomen dat macro- en microplastics naar dit beschermd natuurgebied en naar de Noordzee kunnen stromen.
In weer en wind, want Catchy werkt volledig op wind en stroming en wordt dankzij
het robuuste ontwerp niet beperkt door weersomstandigheden. Hoe goed Catchy
het doet, wordt in juni duidelijk. Dan zijn de resultaten van de pilot bekend.
Meer techtalk? Check www.allseas.com/project/catchy.
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