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T E C H T A L K
D E L F T

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 zijn deze innova-
ties nog tot en met 12 
oktober te zien – 
én nog zeven andere 
Delftse innovaties. 
Kom naar de Techt-
alk-expo en laat je 
verrassen!

Techtalk Delft wordt mogelijk gemaakt m.m.v. de Delftse kennissector en Delft Technology Partners / Redactie: Mediabureau gemeente Delft, stadskrant@delft.nl / 04-2022.

NORIA PAKT PLASTIC PROBLEEM BIJ DE BRON AAN 
/
Plastic bestaat nu zo’n 100 jaar. En grote kans dat het eerste plastic ooit, nog steeds ergens rondzwerft. 
Omdat we plastic na gebruik vaak niet hergebruiken of verzamelen. En dan belandt het op straat, of in de 
natuur, of in zee. Tegenwoordig is er veel aandacht voor de ‘plastic soep’ in oceanen. Dat is een groot 
probleem. Het is bijna onmogelijk om het dan nog te verzamelen. Hier wat trieste cijfers: 8 miljoen ton 
plastic belandt jaarlijks in de oceaan. En jaarlijks is plastic de doodsoorzaak voor 100 miljoen dieren.

Zijn er dan geen duurzame innovatieve bedrijven die op een slimme manier dit probleem kunnen aan-
pakken? Jazeker wel: het Delftse Noria Sustainable Innovators bijvoorbeeld. Noria pakt het probleem aan 
bij de bron: daar waar veel mensen wonen. Grote steden zijn de grootste vervuilers. De startup verwijdert 
plastic in rivieren, kanalen, grachten. De naam zegt het al: dat doet Noria Sustainable Innovators op een 
duurzame en innovatieve manier. Zo voorkomt Noria dat het plastic in zee terechtkomt.

Meer weten? Kom naar de Techtalk-expo, of kijk op www.noria.earth.

CEPEZED BOUWT VOOR VOLGENDE GENERATIES
/
Okay, de monumentale binnenstad van Delft is een plaatje. Maar we moeten nu wel heel 
anders bouwen voor de volgende generaties, zegt het Delftse architectenbureau cepezed. We 
moeten remontabel bouwen, zodat een gebouw makkelijk van indeling en functie – en zelfs 
van plek! – kan veranderen. Dan kan het generaties lang mee. Op dezelfde plek of door het 
te demonteren en op een andere plek weer (anders) op te bouwen. Achter het eigen kantoor-
pand aan de Ezelsveldlaan heeft cepezed het prototype van een demontabel pand gebouwd: 
Bouwdeel D.

Remontabel en flexibel bouwen is toekomstbestendig bouwen

Dat is een duurzame manier van bouwen, want circulair. Het stelt ons ook in staat om de 
schaarse ruimte beter te benutten. Nu denken ontwikkelaars soms jaren of zelfs (zoals bij de 
herontwikkeling van wat nu Sebastiaansplein en omgeving is) decennia lang na over hoe we 
die ruimte optimaal kunnen inrichten – omdat er geen weg terug is. Maar er is wél een weg 
terug, stelt cepezed: bouw remontabel en flexibel. Dat is toekomstbestendig, circulair, snel te 
realiseren en je bouwt met minder schadelijke uitstoot. En kostbare ruimte hoeft niet meer 
jarenlang braak te liggen.

Meer weten? Kom naar de Techtalk-expo, of kijk op www.cepezed.nl.

PAR+ LAAT ALLES 
GROEIEN ALS KOOL
/
Kan iemand niet iets bedenken om de 
warmte in kassen beter te verdelen? 
Iets innovatiefs waardoor je als glas-
tuinder minder geld aan verwarming 
en licht kwijt bent? En je het hele jaar 
door de meest gunstige lichtomstan-
digheden in de kas creëert? Dat hoeft 
niet meer, want het ís al bedacht, door 
Physee. Hun innovatie zet ongebruikt 
ultraviolet (UV) om naar gunstige 
fotosynthetische actieve straling 
(PAR) en maakt het binnenkomende 
zonlicht diffuus. 

meer gewasopbrengst, meer 
rendement

Tot zover de techniek. Nu het resul-
taat: een stijging van de gewasop-
brengsten van 8 tot 10 procent – de 
gewassen groeien als kool. Dankzij 
Physee’s PAR+. Dat is een innova -
tieve coating die heel makkelijk op de 
 kassen is aan te brengen. En hij gaat 
8 jaar mee. Andere, seizoen gebonden 
coatings zijn overbodig, dus dat 
scheelt ook nog eens.

Meer weten? Kom naar de Techtalk-expo, 
of kijk op www.physee.eu 


