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Innovaties, wat kun
je daar nou mee? Nou,
lekker slapen bijvoorbeeld. Of slim water
oppompen op waterkracht. Of trillen
en beven tegengaan.
Of geluid buitenshuis
houden. Of de lift
gebruiken zonder je
zorgen te hoeven maken
over corona. Deze innovaties zijn allemaal
bedacht in Delft.

TREMOR HOUDT ZICH STIL

/
‘Kunnen we een oplossingen vinden tegen
tremoren, onwillekeurig beven en trillen?’
Heel lang was het antwoord hierop nee.
Maar na een testfase lijkt YES!Delft-startup STIL nu toch een oplossing te hebben
gevonden: een brace die het principe van
noise-cancelling toepast op bewegingen.
De brace stuurt ‘anti-bewegingen’ uit, wat

RAMEN KAATSEN GELUID TERUG

/
Over noise-cancelling gesproken (zie ‘tremor houdt zich stil’): ‘Kan iemand
een oplossing vinden om dat laagfrequente gebrom van vliegtuigen en verkeer
te cancelen?’ Dubbel glas en geluidswallen verminderen vooral midden- en
hoogfrequent geluid. Maar ze zijn niet goed in het tegenhouden van laagfrequent geluid. De Delftse startup DeNoize heeft daar nu een oplossing voor
gevonden: slimme ramen met ‘active noise cancellation’. Als je weet dat alleen
al in Nederland bijna een miljoen mensen ernstige hinder ondervinden van
verkeersgeluid en het zelfs enkele honderdduizenden Nederlanders uit hun
slaap houdt – wat jaarlijks leidt tot bijna 800 gevallen van hartziekten – dan is
dit goed nieuws. Vrijwel al het geluid in huis komt binnen via de ruiten. Om
het geluid buiten te houden, heeft DeNoize ramen ontwikkeld die zodanig
kunnen trillen dat geluidsgolven van buitenaf exact worden gespiegeld. Dat
vermindert het geluidsniveau binnen tot wel 90 procent. Het duurt nog wel
even voordat deze ramen op de markt komen. Het eerste prototype wordt nu
getest, in samenwerking met Schiphol.
Meer techtalk? Check https://denoize.com.

Bewegen (z)onder controle
de tremor tegengaat en de hand stabiliseert.
Als je weet dat wereldwijd meer dan 22
miljoen mensen last van een tremor hebben
– vaak Parkinson-patiënten – dan is dit goed
nieuws. Want een tremor maakt alledaagse
activiteiten als schrijven, drinken en eten erg
lastig. Ook schamen veel mensen met een
tremor zich daarvoor en vermijden ze daarom sociale activiteiten. Met de brace houdt
de tremor zich nu stil.
Meer techtalk? Check https://nl.stilwearable.com.

VERNUFTIGE VIRUSVRIJE LIFT

/
‘Kunnen we iets in een lift maken dat ervoor zorgt dat corona geen enkele
kans heeft om over te springen?’ Deze vraag kan nu met ja worden beantwoord, dankzij Eleminair van ABT. Ingenieursbureau ABT heeft een slim
ventilatiesysteem ontwikkeld dat in verschillende typen liften kan worden
ingebouwd. Eleminair bestaat uit een combinatie van een voorzetwand en een
verlaagd plafond, waarin een ventilator en een HEPA-filter zijn weggewerkt.

Eleminair elimineert corona
De liftgebruikers kunnen dan altijd schone, virusvrije lucht inademen. Als
je weet dat ‘besmettelijke liften’ een wereldwijd probleem zijn voor mensen
die wonen en werken in hoogbouw, dan is dit goed nieuws. En dat vonden
niet alleen de juryleden van de ingenieursprijs Vernufteling 2020, maar ook
collega-ingenieurs, want ook de publieksprijs ging naar ABT – voor het eerst
in de geschiedenis van De Vernufteling werd de jurywinnaar ook de publiekswinnaar.

BARSHA-POMPEN:
BETAALBAAR POMPEN

/
‘Hoe kunnen boeren betaalbaar hun
landbouwgrond irrigeren?’ De Delftse
startup aQysta heeft een antwoord op
deze vraag gevonden: hun Barshapomp, die met een waterrad wordt
aangedreven en geen fossiele brandstoffen nodig heeft. Als je weet dat
de landbouw goed is voor 70 procent
van het waterverbruik wereldwijd, én
dat water oppompen kostbaar is, is de
Barsha-pomp heel goed nieuws. Dat
vindt trouwens ook de jury van de KvK

Geen benzinepomp, maar een
Barsha-pomp
Innovatie Top 100, want aQysta vind je
daarin terug op de zesde plaats. Boeren
kunnen nu zonder operationele kosten
water oppompen. De pomp is het
eerste type hydro-aangedreven pomp,
de meest kosteneffectieve waterheftechniek. Hij gebruikt de stroming
van rivieren en kanalen om water op
te pompen, zonder dat brandstof of
elektriciteit nodig is. Is er vraag naar?
Absoluut: aQysta heeft al ruim 300
pompen in meer dan 25 landen wereldwijd ingezet!
Meer techtalk? Check www.aqysta.com.

Meer techtalk? Check www.abt.eu – zoek op Eleminair.

MOEDER SLAAPT WEER – EN SOMNOX WINT

/
‘Kunnen we het slaapprobleem van mijn moeder oplossen met een technologische innovatie?’ Deze vraag van
Julian Jagtenberg – en vooral het antwoord daarop – heeft geleid tot het winnen van de KVK Innovatie Top 100,
met de Somnox slaaprobot. Julians moeder heeft alle prototypes getest en zo kwam hij met Somnox op iets wat
echt bleek te helpen en een eind maakte aan slapeloze nachten. Door de subtiele geluiden en bewegingen die de
robot maakt, val je niet alleen rustiger in slaap, maar ook sneller en dieper. De robot vermindert stress en helpt
het hoofd leeg te maken. Dat zorgt voor een uitgerust gevoel overdag. De onafhankelijke jury van de Innovatie
Top 100 was unaniem in de keuze. Somnox neemt daarmee trouwens het stokje over van een ander Delfts
bedrijf: PHYSEE stond een jaar eerder op nummer 1.
Meer techtalk? Check https://somnox.com/nl en www.kvkinnovatietop100.nl.
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