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Vandaag wordt in 
Delft gewerkt aan een 
schonere wereld van 
morgen. Met plastic 
van suikerbieten. Met 
slimme batterijen die 
je op elke gewenste 
temperatuur houden. 
Met batterijen die 
je stroom langer 
‘vers’ houden. Met 
zonnepanelen die ook 
in de schaduw stroom 
opwekken. Met accurate 
weersvoorspellingen 
– per windmolen 
bijvoorbeeld. Om maar 
enkele van de vele 
Delftse innovaties te 
noemen die de wereld 
van morgen schoner en 
duurzamer maken.

WIE VAREN WIL, MOET VOELEN
/
Om een schip op koers te houden, moet je veel data kunnen analyseren. 
En misschien ook letten op bliepjes en kleuren op het scherm. Neurotisch, 
onduidelijk? Kan het ook anders? Ja, zegt de Delftse startup Smart-Ship. 
Die ontwerpt onder meer hendels en joysticks die je laten vóelen wat je 
moet doen om je schip te besturen – geen beeldscherm meer nodig met 
ingewikkelde data om te analyseren. Je voelt wat het schip nodig heeft 
om op koers te blijven. Wat nodig is, wordt doorgegeven via trillingen en 
tegen krachten. Voor elke situatie zijn specifi eke trillingen of bewegingen 
van de besturingshendels mogelijk. Je kunt zo het schip zelfs besturen 
vanaf het land. Dat maakt de weg vrij voor autonome scheepvaart.

Meer techtalk? Check www.smart-ship.eu

JASJE AAN, LANGER MEE
/
Nu we het toch over batterijen hebben: is het jou ook opgevallen dat die telkens minder 
lijken op te slaan? Van je smartphone bijvoorbeeld. Na 500 keer je mobiel opladen moet je 
die steeds sneller opladen. Kan dat ook anders? Ja, zegt de startup Delft IMP. Die heeft een 
flinterdun batterijvliesje ontwikkeld, een zogeheten nanocoating. Dat is een beschermlaagje 
van één of enkele moleculen dun. Vergelijk het met smarties. Die ronde chocolaatjes heb-
ben een gekleurde coating, om de chocola ‘vers’ te houden. Met de nanocoating van

Stroom langer vers houden

Delft IMP gaan batterijen tot 80 procent langer mee. Waar dat toe leidt? In elk geval niet 
tot duurdere batterijen, want dankzij de techniek van Delft IMP worden batterijen goedko-
per. Er is geen kostbare kobalt meer nodig. En ze gaan langer mee. Geen wonder dat Delft 
IMP verwacht dat in 2030 de helft van alle nieuwe elektrische auto’s gebruikmaakt van 
deze Delft IMP-techniek.

Meer techtalk? Check www.delft-imp.nl 

WAT VOOR WEER WORDT HET 
IN JOUW STRAAT?
/
Bij weersvoorspellingen moet je ontzettend 
veel variabelen meewegen. Dat vraagt om 
computers met een enorme rekenkracht. Kan 
dat ook anders? Ja, zegt de Delftse startup 
Whiffle. Met een zelf ontwikkelde techno-
logie kan de startup de enorme rekencapa-
citeit die nodig is opvangen. Zonder in te 
veel technische details te verzanden: Whiffle 
komt tot accurate weersvoorspellingen door 
weersimulaties te draaien/door te rekenen 
op GPU’s, grafische kaarten die ook in de 
gaming-industrie worden gebruikt. Het han-
teert daarbij de wetten van de fysica en niet 
de gebruikelijke modelleringsaannames. Waar

Kleiner gebied accurater 
voorspellen

dat toe leidt? Tot accurate weersvoorspel-
lingen voor veel kleinere gebieden. Bijvoor-
beeld niet voor Zuid-Holland als kleinste 
te voorspellen gebied, maar veel specifieker 
– bijvoorbeeld voor de Beestenmarkt. Of een 
accurate windvoorspelling per windmolen.

Meer techtalk? 
Check www.weatherfinecasting.com

BRUIN WORDEN IN DE SCHADUW 
/
Voorbijzwevende wolken terwijl je ligt te zonnen, zijn 
best vervelend. Zulke wolken zijn ook voor zonnepa-
nelen vervelend. Ze stellen dan de energieproductie 
van de zonnecellen uit. Kan dat ook anders? Ja, zeggen 
Delftse onderzoekers van de TU Delft. Die werken aan 
slimmere verbindingen tussen zonnecellen. Daar-
door kunnen die ook in de schaduw licht omzetten in 
elektriciteit. Het is alsof je bruin wordt, ook als je in de 
schaduw zit.

Meer techtalk? Check www.tudelft.nl – zoek op ‘Reconfigu-
rable PV modules’

SUIKERBIETENPLASTIC
/
Aardolie is de grondstof voor het maken van plastic. Dat kost heel 
veel energie. Het maken van plastic zorgt dus, naast milieuvervui-
ling, ook voor veel CO2-uitstoot. Kan dat ook anders? Ja, zegt de 
startup Nature’s Principles. Stap 1 is om met een nieuwe techniek 
veel goedkoper en duurzamer melkzuur te maken, van suikerbieten. 
Nature’s Principles heeft deze techniek ontwikkeld. Stap 2: van 
melkzuur PLA maken. PLA is zeg maar suikerbietenplastic, in plaats 
van aardolieplastic. Stap 3 is de suikerbietenpulp die overblijft, te 
hergebruiken. Voor voedingsmiddelen, bijvoorbeeld als vleesvervan-
ger. Waar dat toe kan leiden? Nou, het duurt nog wel even voordat 
Nature’s Principles het bioplastic op de markt brengt. De startup 
werkt aan de opschaling van een eerste pilot. Dat moet leiden tot 
hun eerste kilo’s melkzuur.

Meer techtalk? Check www.naturesprinciples.eu.

WARMTE OPLADEN EN AFGEVEN
/
Kassen zijn overdag, zeker als de zon vol op de kassen 
schijnt, vaak te warm. En ’s nachts juist te koud. Kan dat 
ook anders? Ja, zegt de startup Thermeleon. Ze hebben 
daarvoor een warmtebatterij ontwikkeld. De naam zegt het 
al: de batterij slaat warmte op als het overdag te warm 

Dag en nacht op temperatuur

wordt. En kan die warmte afgeven als het bijvoorbeeld ’s 
nachts te koud is. Waar dat toe leidt? Tot duurzame koeling 
én tot duurzame verwarming.

Meer techtalk? Check www.thermeleon.nl 


