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DE PRODUCT-
ONTWERPEN 
VAN MORGEN

STADSAUTO VOOR ÉÉN  
ben we vervangen door vleugeldeuren. Dat is 
 veiliger en praktischer.’
Het ontwikkelteam van YKS1 bestaat uit zeven per-
sonen en een netwerk van partners. Zo is het team 
onder meer in overleg met ingenieursbureau TCPM 
en de ontwerpbureaus npk design en Spark design 
& innovation dat eerder de Carver en PAL-V (vlie-
gende auto) met kantelmechanisme mede ontwik-
kelde. ‘De bedoeling is om zoveel mogelijk bedrij-
ven te betrekken bij het leveren van specifieke 
onderdelen van de auto. Veel technische details – 
zoals de naafmotoren, het accupakket, zonnecellen 
in het dak en de voorkant en duurzaam materiaal-
gebruik – worden momenteel  nader onderzocht’, 
aldus Schoonrok. In samen werking met het be-
drijfsleven wil YKS1 ook zelfvoorzienende hubs op-
zetten waar deelnemers via hun smartphone een 
deelauto kunnen ontgren delen.
De basisversies krijgen een maximumsnelheid die 
varieert van 45 tot 80 kilometer per uur. Voor de 
buitengebieden denkt het team aan een uitvoe-
ring met vierwielaandrijving, bredere banden en 
meer vermogen. Ook liggen er plannen voor een 
transportversie en een model met ruimte voor een 
kinderzitje. De actieradius zal tussen honderd en 
honderdvijftig kilometer liggen. De prijs van de 
YKS1 ligt naar verwachting rond de vijftienduizend 
euro. Momenteel voert de start-up gesprekken 
met meer ontwikkelpartners en  investeerders. Ook 
loopt er een crowdfundingcampagne om de auto 
onder de aandacht te brengen. Naar verwachting 
zal rond deze tijd de eerste investeringsronde wor-
den voltooid. Het eerste prototype moet eind 2020 
klaar zijn voor een testrit. (PS) 

INTERACTIEF HOLOGRAM
ding, een bewegende animatie, een game of een interactieve 
visualisatie van data zijn. 
Dankzij de hoge resolutie valt heel gedetailleerd in te zoomen 
op deze 3D-modellen. De VX1 kan hologrammen projecteren 
binnen een grondoppervlakte van 18 bij 18 centimeter en met 
een hoogte van maximaal 8 centi meter. Je kunt de hologram-
men vanuit elke hoek zien zonder dat je een speciale bril of 
headset nodig hebt. Ter bescherming staat er wel een glazen 
koepel over het projectievlak heen.
De techniek is interessant voor een groot aantal industrieën 
en toepassingen. Denk aan 3D-games, visualisaties van 
 productontwerpen, projecties van molecuulmodellen. Ook 
binnen de geneeskunde kan de VX1 interessant zijn. Het 
 apparaat kan bijvoorbeeld de lichaamsscans uit een CT- 
scanner realtime opbreken om aparte 3D-visualisaties te 
 maken van het skelet, de spiermassa, organen en bloed-
vaten. De VX1 van Voxon Photonics is sinds kort op de  
markt en kost tienduizend dollar (ongeveer negenduizend 
euro). (PS) 

Wereldwijd gaan stadsbesturen de strijd aan met 
luchtvervuiling en CO2

-uitstoot. De Rotterdamse 
start-up YKS1 wil hieraan een positieve bijdrage 
leveren, in de vorm van een compacte en sportie-
ve elektrische stadsauto. YKS1 verwijst naar het 
Finse woord yksi, dat ‘één’ betekent. Volgens de 
bedenkers heeft het eenpersoonsvoertuig een 
sexy uitstraling en biedt het veel rijplezier. 
‘De YKS1 is bedoeld voor de vele mensen die in 
hun eentje in een twee- of vierpersoonsauto door 
de stad rijden’, zegt Ronald Schoonrok, medeop-
richter van de start-up. ‘De YKS1 is een goedkoper, 
schoner en compacter alternatief. Naafmotoren in 
de voorwielen verzorgen de elektrische aandrij-
ving. Ook  beschikt de vierwielige YKS1 over een 
kantel mechanisme, waardoor de auto kan over-
hellen in de bochten. Zo worden de flanken van de 
banden benut en dat maakt het mogelijk om 
smalle bromfietsbanden met een lage rolweer-
stand op dit voertuig te monteren.’
Het uitgangspunt voor het ontwerp zijn de klas-
sieke, sigaarvormige Formule 1-racewagens die 
om de bestuurder heen zijn gebouwd. Daardoor 
heeft het voertuig geen onnodige ruimte en over-
bodige onderdelen. De auto heeft één stoel die 
vast wordt gemonteerd, om ervoor te zorgen dat 
je goed kunt instappen. Ook de bagageruimte 
heeft daardoor altijd dezelfde grootte. Om de 
 zitpositie af te stellen, beweeg je dus niet de 
stoel, maar bewegen de pedalen en het dash-
board met stuur naar je toe. 
De YKS1 wordt ongeveer 2,2 meter lang en  
1,2 meter breed. ‘Aanvankelijk was het idee om 
een opklapbare cockpit te maken, maar die heb-

Een blauw verlichte bewegende spin, een 3D-model van een 
menselijk skelet en een virtuele atlas met zichtbare hoogte-
verschillen. Het zijn slechts drie voorbeelden van interactieve 
hologrammen die realtime werden geprojecteerd tijdens 
 demonstraties met het projectieapparaat VX1 van Voxon Photo-
nics uit Zuid-Afrika. Met de VX1 kun je interactieve, bewegende 
hologrammen projecteren die in de lucht lijken te zweven. Het 
doet denken aan het fictieve hologramspel uit de originele Star 
Wars-film uit 1977.
De software van VX1 bouwt de hologrammen op door een 
 afbeelding op te delen in honderden horizontale plakjes. Elk 
plakje bestaat uit lichtpuntjes die razendsnel op een glazen 
plaat worden geprojecteerd, terwijl deze plaat vijftien keer per 
seconde op en neer beweegt. De VX1 volgt de exacte locatie 
van het glas en synchroniseert die met de vierduizend licht-
plakjes die per seconde worden gegenereerd.
Elke seconde zendt de VX1 een half miljard lichtpuntjes uit die 
samen op de bewegende glasplaat een 3D-hologram vormen 
dat in de lucht lijkt te zweven. Dit kan een statische afbeel-
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EUREKAEUREKA

Om een bijenvolk te inspecteren moet de imker af en toe de bijenkast 
openmaken. Op basis van die inspectie, geeft de imker noodzakelijke 
verzorging. Een goede inspectie is onmogelijk uit te voeren zonder het 
volk te storen. Dat moet beter kunnen, dachten Marten Schoonman en 
Pim van Gennip van de Nederlandse stichting BEEP. Zij ontwikkelden het 
BEEP base-meetsysteem, met een bijbehorende app waarop de  imker 
de status van het bijenvolk op afstand kan monitoren. 
De BEEP base is een slimme weegschaal die je onder de bijenkast 
plaatst om variaties in het gewicht te meten. Daarnaast meet het sys-
teem via een sensor en een microfoon de temperatuur en het geluid in 
de kast. Dit kan worden uitgebreid met meerdere sensoren zodat je nog 
nauwkeuriger kunt meten en ook andere variabelen, zoals luchtvochtig-
heid en buitentemperatuur, kunt meenemen. 
Elk kwartier wordt er een meting uitgevoerd, die draadloos via het 
LoRa-netwerk wordt verzonden naar de BEEP-app. Daarin kan de imker 
ook de inspectiegegevens bijhouden om een volledig beeld van het 
welzijn van de bijen te krijgen. ‘Uit het gewicht kun je onder meer de 
nectarstroom en honingproductie afleiden en bepalen of je de bijen ex-
tra moet voeren. Extreme gewichtsvermindering kan een indicatie zijn 
van honingroof door een ander volk. Het kan ook een teken zijn dat het 
bijenvolk is gaan zwermen of dat de kast is om gevallen. Een dalende 
temperatuur in de bijenkast, is vaak een signaal dat de koningin geen 
eitjes meer legt’, aldus Schoonman.
‘Uit het geluid dat het bijenvolk maakt, kun je ook veel informatie 

 halen. Bijvoorbeeld dat de bijen willen gaan 
zwermen of last hebben van ziektes. Door  
onder meer stichting BEEP wordt nu onderzoek 
gedaan hoe je die geluiden kunt meten via dit 
systeem.’
Via crowdfunding werd afgelopen november in 
slechts een week het streefbedrag opgehaald om 
de BEEP base in productie te nemen. Naar ver-
wachting zullen de eerste exemplaren van deze 
bijenweegschaal al dit voorjaar worden verzon-
den. De software en hardware die stichting BEEP 
ontwikkelt is open source  zodat anderen kunnen 
bijdragen aan de verdere technische ontwikke-
ling.
‘Ons doel is dat de imker via deze app kan zien 
wat het bijenvolk nodig heeft’, vertelt Schoon-
man, die zelf ook imker is en adviseur voor het 
Naturalis Biodiversity Center. Stichting BEEP is 
partner van het EU-project B-Good dat door inno-
vatie en data-analyse een gezonde en duurzame 
bijenhouderij wil realiseren. ‘Wij willen imkers 
ondersteunen bij het maken van goede keuzes 
ten behoeve van de gezondheid van hun honing-
bijvolken.’ (PS)

Een kwal is een kwetsbaar weekdier dat voor 95 procent uit 
water bestaat. Dat maakt het lastig om hem voor onderzoek 
uit het water te halen, zeker de soorten die diep in de zee 
leven. Er bestaat wel apparatuur om kwallen en andere 
weekdieren te vangen, maar die apparaten zijn gemaakt 
van hard materiaal waardoor de kwal vaak beschadigd 
raakt. Zeebioloog David Gruber ging op zoek naar een ma-
nier om die schade te voorkomen en bouwde een robotarm 
met zachte vingers. De hand van deze robot kan kwallen 
vastpakken zonder ze letsel toe te brengen. ‘Ik heb er altijd 
moeite mee gehad om de zeedieren die ik onderzoek, eerst 
te moeten doden’, zegt Gruber. 
De grijphand heeft zes vingers, die eruitzien als spaghetti -
achtige tentakels en zijn gemaakt van holle reepjes silico-
nen. Aan de binnenkant zijn deze vingers stugger waardoor 
de buigrichting beter is te bepalen. De grijper wordt bediend 
met een druk op een knop, waarna de vingers zich met wa-
ter vullen. Hierdoor krullen ze langzaam om. De druk die de 
vingers uitoefenen op de kwal is minder dan één tiende van  
de druk die een menselijk ooglid op het oog uitoefent. Met 
deze extreem zachte greep houdt de robot het kwetsbare 
weekdier zachtjes gevangen in zijn hand. Ondanks het zach-
te materiaal is de kwallen robot sterk genoeg om diep onder 
water te opereren. 
Het is een mooi begin, vindt Gruber, maar zijn uitvinding is 
nog niet klaar. De volgende stap is het uitbreiden van de 
 robot met sensoren en camera’s, om een op afstand bestuur-
baar mini-laboratorium te bouwen. (JW)

Onderzoekers aan de École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL) in Zwitserland hebben een stukje kunsthuid 
ontwikkeld dat het gevoel van aanraking kan nabootsen.  
De kunsthuid is te gebruiken voor virtual reality. De gebrui-
ker voelt met de kunsthuid daadwerkelijk iets wat de VR- 
ervaring kan  ondersteunen. 
De kunstmatige huid bestaat uit siliconen ‘kussentjes’ en 
elektroden. Deze elektroden geven informatie door, waardoor 
het gevoel van aanraking wordt nagebootst. De kussentjes 
worden steeds met lucht opgepompt, zo snel dat de huid licht 
vibreert. Hoe meer lucht er in de kussentjes wordt gepompt, 
hoe meer druk er wordt gevoeld op de huid. De hoeveelheid 
lucht simuleert een hardere of zachtere aanraking. 
De kunsthuid is in de eerste plaats bedoeld om te gebruiken 
in combinatie met virtual reality. Nu waant een gebruiker van 
VR zich al in een andere  omgeving of wereld door de virtuele 
beelden die hij ziet en het geluid dat hij hoort. Maar door ook 
het gevoel na te bootsen wordt de ervaring van deze virtuele 
wereld nog echter. 
Door een VR-bril zie je bijvoorbeeld je  eigen hand een voor-
werp aanraken. Als je via de kunsthuid een virtueel voor-

werp aanraakt, voelt het dus alsof je het voorwerp écht aan-
raakt. 
‘De volgende stap is een volledig draagbaar model ontwik-
kelen en testen voor medische revalidatie’, legt Harshal 
 Sonar uit, hoofdauteur van het onderzoek dat is gepubliceerd 
in Soft Robotics. In de toekomst zou je dan de huid bijvoor-
beeld kunnen gebruiken om kunstmatige ledematen gevoel 
te geven. Een handprothese met deze gevoelige kunsthuid 
zou dan bijvoorbeeld het gevoel van een echte hand kunnen 
vervangen. (JW)

BIJENWEEGSCHAAL ALS RAADGEVER

TWEEDE HUID 

ZACHT VOOR KWALLEN
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Rolf Hut is universitair 
docent aan de TU Delft, 
maker, spreker en schrij
ver. In zijn column kijkt 
hij naar dingen die 
misschien geen hoog
waardig inge nieurs werk 
uitstralen, maar wel 
getuigen van denken  
als een ingenieur.
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De babyfoon is al decennialang een han-
dig hulpmiddel om een slapende baby in 
de gaten te houden voor ouders die niet 
in dezelfde kamer zijn. Oorspronkelijk re-
gistreerden deze apparaten alleen ge-
luid, maar later kwam daar een beeld-
verbinding bij. Maar wat als er net iets 
gebeurt wanneer je even niet op het 
scherm kijkt? Het Chinese bedrijf SimCam 
ontwikkelde daarvoor een oplossing. Het  
introduceerde de SimCam Baby: een mo-
nitor die een baby met behulp van kunst-
matige intelligentie (AI) actief in de ga-
ten houdt.
Deze slimme babymonitor kan aan de 
muur of aan een standaard naast de 

wieg worden bevestigd. De baby wordt 
hiermee letterlijk dag en nacht bewaakt. 
Een infraroodcamera met een resolutie 
van 1080 pixels en sensoren om de 
 temperatuur en de luchtvochtigheid te 
meten, monitoren de baby en zijn om-
geving. Ook houdt hij de bewegingen 
van de baby nauwlettend in de gaten  
en waarschuwt hij de ouders wanneer 
nodig. 
Door middel van geofencing kan er een 
virtueel hekje worden geplaatst,  waar-
binnen een veilig gebied wordt gemar-
keerd, zoals de randen van de wieg of 
box. Als de baby uit de box probeert te 
klimmen of een ander veilig gemarkeerd 

AI ALS BABYSITTER
gebied dreigt te verlaten, geeft de Sim-
Cam Baby een waarschuwingssignaal. 
Ook waarschuwt het systeem als het 
kindje op zijn gezicht rolt of als tijdens 
het slapen z’n gezicht per ongeluk be-
dekt raakt. 
Begint de baby te huilen, dan speelt  
de SimCam Baby een geruststellend 
slaapliedje. En als hij lacht wordt er een 
foto gemaakt om geen enkel Instagram-
waardig moment te missen. Via de bij-
behorende app kunnen foto’s meteen  
via social media gedeeld worden met 
vrienden en familie. Als ouders nu maar 
niet gaan denken dat deze SimCam  Baby 
de oppas kan  vervangen. (PS) 

POEPIEZUINIG 
In veel delen van de wereld heerst een 
ernstig watertekort. Tegelijkertijd spoelen 
we grote hoeveelheden schoon water 
door het toilet. Een speciale coating voor 
in de toiletpot lijkt een oplossing. Het be-
drijf spotLESS Materials heeft een coating 
uitgevonden, waarmee we 50 procent 
minder water zouden verbruiken bij het 
doortrekken. 
Dat is mede te danken aan de onderzoe-
kers van de Pennsylvania State University 
die een coating ontwikkelden die kerami-
sche oppervlakken gladder maakt. Daar-
door glijdt de inhoud van de wc-pot 
 makkelijker weg. De coating heet LESS 
(Liquid-Entrenched Smooth Surface) en 
wordt door middel van een spray aan de 
binnenkant van de toiletpot aangebracht. 
‘Er bestaan al veel coatings met water-
afstotende eigenschappen, alleen helpen 
die niet om slibachtige substanties te 
 weren’, aldus spotLESS Materials. 
De coating bestaat uit twee lagen. De 
eerste laag die je aanbrengt, vormt na 
het drogen een laag van minuscule haar-
tjes, met een diameter van een miljoen-
ste van een mensenhaar en zorgt voor 
een waterafstotend effect. De tweede 
laag is een spray van een dun smeermid-
del op  basis van siliconen. Het effect van 
deze spray is dat het oppervlak nog glad-
der wordt.  Omdat de wc-pot door de 
sprays minder stroef wordt, heb je veel 
minder waterkracht nodig om door te 
spoelen. Na ongeveer vijfhonderd keer 
doortrekken is het effect verdwenen en 
moet je de sprays opnieuw aanbrengen. 
De LESS- coating heeft nog meer voor-
delen. Zo worden bacteriën afgestoten en 
ook een onaangename geur op het toilet 
blijft minder lang hangen. Maar het be-
langrijkste doel van SpotLESS Materials is 
wereldwijd toiletten zuiniger te laten om-
springen met water. (JW)

ZADELPIJN 
Toegegeven, mijn fiets is een stadsbarrel. Maar het is 
wel mijn stadsbarrel. Het mooiste aan mijn fiets was het 
leren zadel dat precies de vorm van mijn kont heeft. Ik 
zeg expres ‘was’, want dat zadel is weg. Gejat. Vak-
kundig losgeschroefd van de rest van mijn fiets. Ik sta er 
met verbazing naar te kijken. Niet de fiets, maar alleen 
het zadel is losgemaakt door iemand die blijkbaar de 
moeite heeft genomen om een sleutel maatje 10 in zijn 
zak te steken. Gelukkig heeft de fietsenmaker om de 
hoek een tweedehands leren zadel liggen. En ja, ik con-
troleer even of het niet mijn oude zadel is. 

Maar nu sta ik voor een dilemma: ik woon in de binnen-
stad, op steenworp afstand van het station in een 
boven woning zonder mogelijkheid om mijn fiets binnen 
te zetten. Ik heb geen auto en gebruik de fiets voor 
 alles. Ik heb hem nodig en hij kan niet binnen staan. 

Ik kan een goedkoop gelzadel kopen dat niemand wil 
stelen, maar dat voelt als toegeven en dat wil ik niet. 
Daarom haal ik bij de ijzerhandel een staalkabel die ik 
van mijn zadel naar het frame van mijn fiets laat lopen 
en met een speciaal klemmetje vastzet. Toekomstige 
dieven moeten dan niet alleen een sleutel, maar ook 
een slijptol meenemen. Hoewel, de staalkabel wordt 
vastgezet in dat klemmetje door, jawel, een moertje 
nummer 10 om een stuk schroefdraad heen. 

Eigenlijk heb ik het probleem verplaatst. Ik overweeg 
een paar opties: ik kan het hele ding in epoxy gieten. 
Maar dan moet ik eerst een malletje maken en dat is 
veel gedoe. Of ik kan met een las apparaat de moer 
 helemaal vastzetten. Maar dan kan ik net zo goed het 
hele zadel vastlassen en bovendien heb ik geen las-
apparaat thuis staan.  

Enigszins teleurgesteld in de wereld en in mezelf, ga ik 
terug naar de fietsenmaker met de vraag of ik niet toch 
mijn net gekochte tweedehandszadel voor een goed-
koop gelzadel kan ruilen. Ik leg uit dat ik toch bang ben 
dat deze ook weer gestolen wordt. De fietsenmaker 
kijkt met een schuin oog naar de fiets, het zadel en de 
staalkabel en mompelt: ‘Ik kan ook even die schroef-
draad vernachelen met een tang, krijg je die moer nooit 
meer los…’ 

Met een paar flinke knauwen van zijn tang maakt de 
fietsenmaker het schroefdraad kapot, waardoor de 
moer nooit meer eraf gedraaid kan worden. Misschien 
is het mijn technische achtergrond, misschien over-
weeg ik ‘stukmaken’ niet standaard als potentiële 
 oplossing voor een probleem. Maar in dit geval is het 
briljant. Ik had een fietsenmaker nodig om in te zien 
dat je soms iets kapot moet maken om je probleem  
op te lossen.
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