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Delft ademt kennis en 
technologie. En be-
denkt vandaag techno-
logische oplossingen 
voor maatschappelijke 
problemen van morgen. 
Op deze Techtalk-pa-
gina vind je duurzame 
Delftse innovaties. 
Meer weten? Kom naar 
de Techtalk-expo in 
het stadskantoor! Daar 
vind je deze innova-
ties – én nog zeven 
andere Delftse inno-
vaties. Kom naar de 
Techtalk-expo!

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 E-mobility 
werkt daaraan in hun E-mobility Innovation Lab. 
Er zijn laadpunten nodig, variërend van lichte 
thuisladers tot zware ‘snellaadpleinen’ voor 

ABB werkt aan de toekomst van 
elektrische mobiliteit

trucks. De komende tien jaar moeten er in Neder-
land 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 tegelijker-
tijd, zonder het elektriciteitsnet over te belasten. 
ABB begon met 50kW-oplaadstations. Dat was 
voor ‘fast charging’. Nu biedt ABB E-mobility 
ook superchargers, van 150 tot 360kW. Nog even 
en elektrisch laden gaat net zo snel als benzine 
tanken! 

Meer techtalk? Check https://new.abb.com.   

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 ontwikkel-
de 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 

Vliegende start voor insectenbestrijders 

Westland. 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 vermaalt ’m door een propeller tot insectenconfetti”, zegt 
Kevin. 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.

Meer techtalk? Check www.pats-drones.com. 

SLIMME LANTAARNPALEN (ÉN DAKPANNEN)
/
‘Hallo, mijn licht is uit. Kan iemand een nieuwe lamp in mij zetten?’ Dankzij 
Flexsol Solutions kunnen lantaarnpalen tegenwoordig zélf aangeven als zij onder-
houd nodig hebben. Oud-TU Delft-student Lucht- en Ruimtevaart Lennert van 
den Berg richtte na zijn studie FlexSol op. Om duurzame producten te maken op 
basis van gebogen zonneceltechnologie. 

Het resultaat tot nu: de Soluxio Solar Pole, of in goed Nederlands: de lantaarn-
paal zonder omkijken. En zonder kabels onder de grond, want hij werkt volledig 
op zonne-energie. Als je die lantaarnpaal ziet, zie je weliswaar een lantaarnpaal. 
Maar eigenlijk kijk je naar 10 jaar innovatie. Dat heeft ervoor gezorgd dat de 
Soluxio Solar Pole niet alleen voor verlichting te gebruiken is. Maar ook voor 
bijvoorbeeld WiFi, camera’s en smart city sensoren. Dus 100 procent energieneu-
traal, onderhoudsvriendelijk én multifunctioneel. 

FlexSols dakpannen met in de pannen geïntegreerde, gekromde zonnecellen zijn 
nog in ontwikkeling, want lastiger en ingewikkelder. Maar dat ze er komen, daar 
twijfelt Lennert geen moment aan: ‘Wij zijn een techbedrijf. We zien geen pro-
bleem, we zien alleen oplossingen.’ (En als jij ook naar een oplossing wilt kijken: 
een prototype van deze ‘zonneceldakpan’ is te zien op de Techtalk-expo.)

Meer techtalk: check https://flexsolsolutions.com. 

Dit en meer is te zien op de Techtalk-expo in het stadskantoor. En een nieuwe generatie van jonge Delftse inno-
vators staat al klaar. Zoals Auke Bleij met Respyre en Vincent Wijdeveld en Tijmen de Jong met Tarnoc. Respyre 
vergroent steden met ‘mosbeton’. Tarnocs Turbineketel is een warmtepomp maar dan zonder trammelant. Deze 
innovators staan in de lijst van 25 meestbelovende ondernemers onder de 25 jaar, de ’25 onder 25’.

WARMTEPOMP? TURBINEKETEL!
/
Het is in de kroeg bedacht en misschien wel eerst op een bierviltje uit-
getekend: de Turbineketel van Tarnoc. Die wordt, als het aan Vincent en 
Tijmen ligt, het innovatieve alternatief voor de huidige warmtepomp. Ja, 
we moeten van het gas af. Maar we hoeven niet aan de warmtepomp. Om 
die te installeren, moet je hele huis overhoop halen en een lawaaiige bui-
ten-unit installeren. Nergens voor nodig, stellen Vincent en Tijmen. 

Hun Turbineketel is een warmtepomp. Maar die werkt radicaal anders 
dan bestaande modellen en vergt geen grote aanpassingen aan de woning. 
Sinds vorig jaar loopt een proef bij 8 
woningen. Voorlopige uitkomst: Tarnocs 
Turbineketel werkt. Nu is het een kwestie 
van doorontwikkelen. Vincents en Tijmens 
droom: zo snel mogelijk een marktrijpe 
ketel klaar hebben. Om zo een bijdrage te 
leveren aan de energietransitie. Daar gaat 
het hun om, want de energietransitie is de 
grootste uitdaging voor hun generatie.

Meer techtalk? Check https://tarnoc.nl. 

MET MOS MEER (SCHONERE) LUCHT
/
Respyre maakt steden op een simpele en schaalbare 
manier groener met mos. Het heeft iets aan het beton 
toegevoegd, waardoor mos daar graag op groeit. Het 
beton wordt vervolgens verticaal geplaatst op plek-
ken waar mos mag groeien. ‘Het is zeg maar groen 
stucwerk’, legt Auke uit. 

Het mostapijt zorgt ervoor dat steden ‘meer ademen’. Het bevordert de biodiversiteit, dringt lucht-
vervuiling terug en verkoelt de stad. Hoe effectief is dit betonmos? Dat gaat een proef op een woning 
bij ‘Living Lab’ The Green Village in Delft uitwijzen. Philips besloot daar niet op te wachten en 
eerde Respyre nu al met de Philips Innovation Award.

Meer techtalk? Check www.gorespyre.com. 


