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De TU Delft Campus,
een community met meer
dan 200 startups,
40 bedrijven, onderzoeksinstituten en
ﬁeldlabs rond de TU
Delft blijft groeien.
Maar wat maken ze nou
achter de deuren van
al die bedrijven die
op de TU Delft Campus
zijn gevestigd? Lees
maar.

OPLOSSINGEN OP HET SPOOR
/

Treinen die stapvoets moeten rijden, omdat het spoor verzakt. Dat is niet ondenkbaar. Want
80 procent van de spoordijken is 100 jaar of langer geleden aangelegd. En de treinsporen liggen grotendeels op spoordijken. In de afgelopen 100 jaar is wel wat veranderd. Meer treinen,
zwaardere treinen en de klimaatverandering. Wat is nodig om het treinverkeer ook de komende 100 jaar veilig en snel te laten rijden? In Nederland en ver daarbuiten? Want hierover
bestaat nog maar weinig fundamentele kennis. Die kennis gaan TU Delft, Deltares en ProRail
nu opdoen. Ze hebben daarvoor het gezamenlijke onderzoeksprogramma RESET opgezet.
De TU Delft brengt theoretische kennis in. Deltares is goed in veldtesten, het vertalen van de
modellen naar praktische toepassingen. En ProRail kijkt bijvoorbeeld naar beschikbaarheid
en betrouwbaarheid. Dit onderzoek moet duidelijk maken waar en hoe het spoor versterkt
moeten worden. Een menukaart met maatwerkoplossingen per spoor dus.
Meer techtalk? check www.tudelft.nl – zoek op spoorverzakkingen.

PATS – INSECTENCONFETTI!
/

Je hebt een bijna slapeloze nacht achter de
rug, omdat muggen je uit je slaap hielden.
Dan droom je ervan om een drone te bedenken die muggen bestrijdt. Tenminste, als je
dronelab-onderzoeker Sjoerd Tijmons bent.
Samen met zijn kompaan Kevin van Hecke en z’n broer Bram ontwikkelde hij deze
droom tot de startup PATS, dat insecten
bestrijdt met drones. Niet voor in de slaapkamer, wel voor bijvoorbeeld in de kassen in
het Westland.

Vliegende start voor insectenbestrijders
Een camera met infraroodlicht detecteert de
insecten en een computer stuurt een drone
erop af. “Zo’n drone schiet razendsnel op
het insect af en zuigt hem door een propeller
tot insectenconfetti”, zegt Kevin. Vorig jaar
werden de drones getest, nu al vliegen ze in
de kassen rond. Er is veel interesse. Logisch,
want dan kun je als kweker doen waar je
goed in bent. Kweken. En het helpt ook nog
eens om het gebruik van insecticiden terug te
dringen.
Vliegende start voor insectenbestrijders
Meer techtalk? Check www.pats-drones.com

GELUID BEKIJKEN
/

Oldelft kan geluid omzetten in 3D-beeld. En nu ook in 3D-film. Wat kun je daarmee? Nou,
chirurgen helpen om volwassenen met een hartafwijking te redden bijvoorbeeld. En binnenkort trouwens ook pas- of vroeggeboren baby’s. Een piepklein apparaat kan via mond en keel
naar de slokdarm. Vanaf daar kan het het hart volledig 3D in beeld brengen. Dat doet het aan

Oldelft laat het hart zien zoals het hoort
de hand van de weerkaatsing van geluidsgolven met een hoge frequentie. Met deze techniek is
er bijvoorbeeld geen openhartoperatie meer nodig als hartkleppen niet goed werken. Chirurgen kunnen dit dan vanachter de ‘tv’ herstellen. Oldelft combineert hierbij technologie met
vakmanschap. Het vraagt om een enorme nauwkeurigheid, vergelijkbaar met het vakmanschap
van een goudsmit of horlogemaker.

SMART CHARGING,
MINDER CO2
/

Elektrisch rijden is booming.
En daarmee neemt ook de vraag
toe naar oplaadpalen, waar je
slim én snel elektriciteit kunt
tanken. ABB werkt daaraan in
hun E-mobility Innovation Lab.
Dit Innovation Lab speelt een
belangrijke rol om die groei en
‘smart charging’ mogelijk te
maken. Er zijn laadpunten nodig, variërend van lichte thuisladers tot zware ‘snellaadpleinen’
voor trucks. De komende tien
jaar moeten er in Nederland
naar verwachting 300.000
wisselstroom- en 40.000 gelijkstroomsnelladers bij komen.
Die moeten het juiste voertuig
op de juiste snelheid opladen.
En ook meerdere voertuigen
tegelijkertijd, zonder het elektriciteitsnet over te belasten. Dat
wordt in het nieuwe lab ontwikkeld en getest. Goed nieuws
voor de volgende generatie.
Want wereldwijd zorgt vervoer
voor bijna een kwart van alle
CO2-uitstoot. Slimme en snelle
oplaadmogelijkheden helpen
om die uitstoot te verminderen.
Meer techtalk? Check https://new.
abb.com/ev-charging

Meer techtalk? Check www.oldelft.com

LANGER MEE? JAS AAN!
/

In Delft wordt niet alleen gewerkt aan snelle en slimme oplaadpalen, maar ook aan batterijen die langer meegaan. De TU-startup Delft IMP maakt dat mogelijk. En deze batterijen hebben de schaarse
en omstreden grondstof kobalt niet nodig voor de stabiliteit. Delft IMP voorziet batterijen van een
flinterdun ‘jasje’, een zogenoemde nanocoating. Daardoor gaan de batterijen twee keer zo lang mee.

Langer leven voor batterij
Met de nanocoating kun je trouwens ook de levensduur van ledlampen verlengen. En ervoor zorgen
dat medicijnen langzamer oplossen. Delft IMP richt zich vooral op oplaadbatterijen, ook voor in de
auto. Meerdere laboratoria in de wereld werken aan nanocoatings, maar Delft IMP kan die coatings
op grote schaal maken. Als enige bedrijf in de wereld. Delft IMP staat op het punt wereldberoemd te
worden. Investeerders hebben onlangs € 10 miljoen in Delft IMP gestoken.
Meer techtalk? Check www.delft-imp.nl
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