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D E  P R O D U C T O N T W E R P E N  V A N  M O R G E N

T E K S T:  PA U L  S C H I L P E R O O R D  E N  J U L I S K A  W I J S M A N

Een boomhut, maar dan anders. 
Een Frans bedrijf komt met een 
tent die je aan een of meer boom-
takken kunt hangen.

Op het eerste gezicht is de 
EXØD ARK 3.1 een tent zoals 
elke andere, zij het met een 
opvallend exoskelet. Deze 
kampeercabine heeft echter 
een uniek extraatje. Wie liever 
niet met de tent op de grond 
staat, kan hem met een simpele 
constructive ophangen aan een 
boom of tussen de rotsen. 

De draagconstructie van de 
EXØD bestaat uit een buis
vormig, opblaasblaar frame dat 
volgens de makers in slechts 
dertig seconden is op te pom
pen. Het waterafstotende tent
doek hangt aan dit frame. Zet je 
het geheel op de grond, dan heb 
je een vrij normale tent. 

Mocht je wat avontuurlijker 
van aard zijn en de tent niet 
op de grond kunnen of willen 
zetten, dan heb je keuze uit  
twee ophangmethoden. Met 
sterke spanbanden uit de vier 
hoeken kan de tent aan één 
punt worden opgehangen, 
bijvoorbeeld aan een sterke 
tak. Als je liever de tent tussen 
twee bomen – of rotsen – spant, 
gebruik je de spanbanden om 
meerdere ophangpunten te 
 creëren, zoals bij een hangmat. 

In hangende positie lijkt de 
onderkant van de tent slap te 
hangen, maar schijn bedriegt. 
De vloerconstructie van de 
tent wordt ondersteund door 
een telescopisch frame van 
koolstofvezel, wat de tent 

Boomtent
Gebruikt zuiveringsslib kun je toevoegen aan kleibakstenen.  
Dat vermindert niet alleen de vraag naar klei, maar geeft de 
 bakstenen ook interessante nieuwe eigenschappen. 

Bakstenen van rioolafval

Slib en afvalwater uit het riool 
worden verwerkt in een afvalwater
zuiveringsinstallatie. Naast schoon 
water blijft dan een substantie over 
die gedroogd als kunstmest is te  
gebruiken en bio solids wordt ge
noemd. Wereldwijd wordt onge
veer 30 procent van de biosolids 
ongebruikt opgeslagen of naar een 
stortplaats gebracht.

Onder leiding van hoogleraar 
Abbas Mohajerani heeft een team 
van onderzoekers aan de RMIT 
University in Melbourne in Australië 
een methode gevonden om deze 
biosolids niet langer te verspillen. 
Ze voegen de substantie toe aan 
kleibakstenen. 

Dat blijkt meerdere voordelen te 
hebben. Bakstenen die voor zo’n  
10 tot 25 procent uit biosolids 
bestaan zijn poreuzer en hebben 
dus een lagere warmtegeleiding. 
Daardoor onttrekken ze in een 
constructie minder warmte aan de 
binnenruimte. Ander voordeel is dat 

het bakken van de biosolidsstenen 
minder energie kost. Dat scheelt 
geld en uitstoot. Verder wordt een 
gedeelte van de zware metalen in de 
biosolids ‘gevangen’ in de stenen, 
waardoor ze niet vrijkomen in het 
milieu. 

‘Jaarlijks wordt meer dan drie mil
jard kubieke meter klei opgegraven 
voor het produceren van ongeveer 
anderhalf miljard bakstenen’, zegt 
Mohajerani. Als wereldwijd 15 
procent van de gewone bakstenen 
wordt gemaakt met minimaal 15 
procent biosolids, zou dat jaarlijks 
vijf miljoen ton biosolids ‘redden’ van 
de stortplaats en hoeft er significant 
minder klei te worden gewonnen. 

Het onderzoeksteam waarschuwt 
wel dat de chemische samenstelling 
van biosolids behoorlijk kan verschil
len. Voor de stenen op grote schaal 
worden toegepast, zijn dan ook eerst 
nog uitgebreide testen nodig. Wel 
zijn de stenen al geslaagd voor een 
druksterktetest. (JW)    

foto: dorian fleuri foto: rmit university

volgens de makers sterk genoeg 
maakt om twee personen plus 
kampeeruitrusting te dragen 
Aan de onderkant van de tent 
zit een extra vak, dat behalve 
voor opslag van spullen ook als 
isolatielaag voor koude lucht 
vanaf de grond dient. De Franse 
oprichter en maker Dorian Fleuri 

is van plan de EXØD ARK 3.1 
in twee versies op de markt 
aan te bieden: één standaard
versie voor op de grond en één 
compleet uitgerust model met 
ophangframe. (JW)    

beeld om
zetten
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Met een wegklapbaar dak, oprolbare wan-
den, schuivende panelen en een dubbele 
vloer is een mini-woning efficiënt te ge-
bruiken. 

Flexibele  
natuurwoning

De Italiaanse architect  Beatrice 
Bonzanigo wilde tijdens haar 
reis door de Andes graag com
fortabel in de natuur verblijven 
zonder de omgeving te scha
den. Ze ontwierp de zelfvoor
zienende Casa Ojalá. Het huisje 
heeft een woon oppervlakte 
van slechts 27 vierkante meter, 
maar kan met schuivende 
panelen op talloze manieren 
worden ingedeeld. 

Momenteel wordt het eerste 
prototype gebouwd, rondom 

te draaien en bovenop is een 
zonnedek.

Het dak met een diameter 
van acht meter is uit te rusten 
met zonnepanelen en te ge
bruiken voor de opvang van 
regenwater. Dat loopt via het 
midden weg en wordt helemaal 
onderin opgeslagen. Daar ligt 
ook een opslagtank voor afval
water en een accupakket voor 
de opslag van zonne energie. 
Middenin de woonkamer is 
nog een ingebouwde kachel op 
bioethanol.

Het eerste prototype van 
Casa Ojalá wordt dit najaar in 
Italië gepresenteerd. Daarna zal 
de productie opstarten. Ieder 
huis zal op bestelling worden 
gemaakt. Volgens Bonzani
go kunnen kopers duizend 
verschillende configuraties 
samenstellen op basis van alle 
opties en wegschuifmogelijk
heden van de panelen. (PS)    

een stalen frame met een cen
trale, verticale buis en een ver
stevigd platform. Dit platform 
heeft een diameter van 6,2 me
ter en draagt een dubbele vloer. 
Daarin bevinden zich onder 
meer een twee persoonsbed, 
een eenpersoonsbed, een bad
kuip en een toilet. 

Deze kunnen allemaal 
worden afgedekt met houten 
vloerdelen, die als taart punten 
rondom de centrale buis weg
draaien. Onder meer een unit 
met wastafel is uit de vloer 
omhoog te trekken.

De rondlopende wanden 
langs de buitenzijde zijn 
gemaakt van hout en textiel 
en kunnen worden opgerold 
op twee verticale rollen. Zo is 
bijvoorbeeld een groot woon
oppervlak te creëren zonder 
wanden om van de omliggende 
natuur te genieten. De dak
panelen zijn eveneens weg 

Brandblustank

Voorop het voertuig zitten 
twee, elektrisch gestuurde 
blusmonitoren van InnoVfoam. 
Deze kunnen nauwkeurig 
horizontaal en verticaal worden 
versteld en per minuut twee 
tot twintigduizend liter water 
of schuim op een brandhaard 
spuiten. Achterop het voertuig 
zitten vier brandslangaanslui
tingen om voldoende bluswater 
aan te voeren. Sprinklers op de 
voorkant zorgen voor koeling en 
bescherming van het voertuig 
en de apparatuur tegen extreme 
hitte.

Het Multiscope Rescue 
System kan voor verschillen
de situaties worden ingezet. 
Bijvoorbeeld voor een brand op 
een fabrieksterrein waar sprake 
kan zijn van giftige stoffen en 
explosie of instortingsgevaar. In 
combinatie met drones kan het 
voertuig de situatie verkennen 
en bluswerkzaamheden uitvoe
ren. Voor branden op afgelegen 
plekken, zoals bosbranden, 
kan het voertuig per parachute 
vanuit de lucht worden gedropt. 
(PS)    

Wereldwijd werden grote gebie
den afgelopen jaar geteisterd 
en verzwolgen door zware bos
branden. Brandweerlui liepen 
in de vuurzee groot gevaar en 
moesten zwaar materieel mee
zeulen door onherbergzaam 
gebied. Milrem Robotics uit 
Estland en het Nederlandse be
drijf InnoVfoam, uit Oudkarspel. 
introduceren een onbemand 
rupsvoertuig dat de brandweer 
in extreem gevaarlijke situaties 
kan assisteren.

Het Multiscope Rescue 
System is gebaseerd op het 
Unmanned Ground Vehicle 
(UGV) van Milrem Robotics, dat 
oorspronkelijk werd ontwikkeld 
voor militaire toepassingen. 
Dit hybride dieselelektrische 
voertuig heeft twee rupsbanden 
en een grote bodemvrijheid 
om over ruw terrein te kunnen 
rijden. Het voertuig haalt een 
topsnelheid van 25 kilometer 
per uur en heeft een maximaal 
draagvermogen van twaalfhon
derd kilogram voor zwaar mate
rieel of watertanks. Het voertuig 
wordt op afstand bediend.

Pillenflesje
De Rotterdamse ondernemer 
Joop Opmeer zag zijn moeder 
keer op keer haar medicijnen 
vergeten, omdat ze onderweg 
was en haar pillendoosje of 
haar waterflesje niet bij zich 
had. Vooral mensen met een 
onregelmatig rooster of men
sen die vaak op reis zijn  
willen hun dagelijkse dosis 
 medicatie nog wel eens ver
geten. 

Om de kans op vergeten te 
verkleinen, bedacht Opmeer 
een eenvoudige oplossing.  
Hij combineerde het pillen
doosje en de waterfles in de 
YOS  Bottle, waarbij YOS staat 
voor ‘Your Organized Supple
ments’. 

De hervulbare, duurzame 
waterfles van 375 milliliter bevat 
een uitneembaar compartiment 
met zeven vakjes – één voor 
elke dag van de week. Daar
naast is er een uitgebreidere 
versie met vier grotere com
partimenten, voor medicijnen 
die meermaals per dag moeten 
worden geslikt. Het pillendoosje 
is eenvoudig schoon te maken 
en opnieuw te vullen. De YOS 
Bottle is  verkrijgbaar in vier 
vrolijke  kleuren. (JW)    

Op afstand bestuurbaar rupsvoertuig kan in 
actie komen bij gevaarlijke branden.
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Rolf zag  
iets nieuws
Sommige dingen stralen  
misschien geen hoogwaardig  
ingenieurswerk uit, maar getui-
gen wel van denken als een inge-

MTNSMS, zegt u dat iets? Mijn ouders zei het niets toen 
ik ze begin 2002 uitlegde dat ‘wij uit Delft’ dat allemaal 
gebruikten om elkaar gratis sms’jes te sturen. Ik snap nu 
hoe mijn ouders zich toen voelden. Recent hebben mijn 
studenten mij namelijk geïntroduceerd in de wondere 
wereld van Discord.

Ik wist dat Discord bestond: ik dacht dat het een dienst 
was die spelers van online computerspellen gebruiken om, 
terwijl ze met elkaar een spel spelen, te praten over dat 
spel. Zodat ze terwijl ze online elektronisch voetbal spelen 
naar elkaar kunnen schreeuwen dat ze helemaal vrijstaan. 
Of hun tegenstanders (of de scheids…) voor rotte vis kun
nen uitmaken. Computerspellen zijn voor mij altijd ‘tijd voor 
mezelf, zonder anderen’ gebleven en met online gaming, 
en dus ook met Discord, heb ik dan ook weinig op. 

Aan het begin van de coronacrisis hadden we overleg in 
Delft welk platform we gingen gebruiken voor communica
tie met studenten die vanuit huis moesten studeren. Zoom, 
Microsoft Teams, Skype, en de ingebouwde forums van 
online leeromgeving Brightspace werden door docenten 
allemaal aangedragen als optie. Totdat studentassistent 
(en zelf tweedejaarsstudent) Sjoerd zei: ‘Waarom niet 
Discord? Daar zitten wij studenten toch allemaal al de hele 
dag op!’

Allemaal? En de hele dag? Studenten gebruiken Discord 
dus niet alleen tijdens gamen, maar hebben het de hele 
dag open staan om met hun vrienden te praten. Er zijn 
aparte servers waar bijvoorbeeld studieverenigingen, of 
alle bewoners van een studentenhuis, of oudklasgenoten 
van de middelbare school, samenkomen om te kletsen. 

Technisch gezien is Discord niet heel anders dan Skype, 
Zoom en veel andere online gespreksplatforms. Het heeft 
wat andere toeters en bellen, maar in de basis kan er 
hetzelfde. Wat voor mij de doorslag gaf om Discord te 
gebruiken om in tijden van corona met mijn eerstejaars
studenten te blijven communiceren, is het feit dat het voor 
de studenten niet nieuw was. Die hoefden niet, in een tijd 
waarin alles toch opeens al helemaal anders ging, ook nog 
eens op een nieuw, onbekend platform te leren commu
niceren. We zijn erg blij met deze keuze: het lijkt erop dat 
studenten een lagere drempel ervaren om via Discord 
vragen te stellen en met elkaar te overleggen dan we zien 
op andere platforms.

Dat is iets wat ik ga proberen te onthouden: soms is de 
beste oplossing niet de technisch beste oplossing, maar 
degene die het beste past in het leven van je klanten:  
studenten in mijn geval.    

Gespreksvormen

Rolf Hut is universitair docent aan de TU Delft, maker, spreker en schrij ver.

foto insectverjager: innovagoods; foto bril: carnegie mellon university foto drone: robert dahlstrom; portret: robert lagendijk

Vliegende  
verfrobot

Met de juiste besturing vliegt een drone 
tegenwoordig heel nauwkeurig. Toen ICT’er 
Robert Dahlstrom zijn huis in Florida wilde 
verven, besloot hij dan ook een drone te 
ontwikkelen die het schilderwerk voor hem 
kon doen. 

De verfdrone is gebaseerd op een 
standaard quadcopter, een drone met vier 
propellers. Met een slang zit het toestel vast 
aan een station op de grond. Via die slang 
worden verf, lucht en energie aangevoerd. 
Met een sproeilans kan de drone vervolgens 
tot drie verdiepingen hoog een oppervlak 
spuiten. 

Dankzij de slang hoeft de drone geen 
 lading verf mee te dragen en kan hij langer 
in de lucht blijven, vertelt Dahlstrom. Met 
behulp van 3Dscanners, optische en ul
trasonische sensors en zelfs een infrarood
sensor bewaart de drone de juiste afstand 
tot het te verven oppervlak en kiest het zelf 
precies de goede instellingen voor de speci
fieke verfsoort. De drone zou geschikt moe
ten zijn om gebouwen, schepen, bruggen en 
andere grote constructies te spuiten. 

Dahlstroms bedrijf Apellix is inmiddels 
een samenwerking aangegaan met Akzo
Nobel. Dit jaar nog staat een groot proef
project gepland. Bij de ontwikkeling kwa
men meerdere technische uitdagingen aan 
het licht. De oplossing zat vaak in het juist 
programmeren van het besturingssysteem. 
‘Mijn achtergrond in computersoftware 
kwam hier goed van pas’, zegt Dahlstrom. 
‘Ik zie drones als vliegende computers.  
Alles is mogelijk als je maar goed program
meert.’ (JW)    

Laten we de toekomst een drone 
ons huis verven? Een Amerikaans 
bedrijf ziet er heil in. 

Insecten-
verjager

Het aantal insecten in Neder
land neemt sinds enkele jaren 
schrikbarend af. Toch zijn er 
nog genoeg  vliegen, muggen  en 
wespen om bbq’ers en picknic
kers in de  zomer het leven zuur te 
maken. Het Spaanse bedrijf Inno
vaGoods ontwikkelde een simpel 
apparaatje om vliegende insecten 
weg te houden bij voedsel. Ze zijn 
immers niet alleen irritant, maar 
kunnen het eten ook besmetten.

De insectenverjager lijkt op 
een kleine ventilator die onder
steboven op de eettafel wordt 
neergezet. De ronddraaiende 
kop is voorzien van twee flexibe
le bladen van twintig centimeter 
lengte. Op de bladen staan 
holografische stippen die het in
vallende licht weerkaatsen. Door 
de roterende beweging kaatsen 
de lichtstralen alle kanten op. Dit 
schrikt de insecten af, waardoor 
ze de andere kant op vliegen.

Het eten op tafel lijkt door 
de ronddraaiende bladen ook 
moeilijk bereikbaar voor de 
pick nickers. Maar de bladen 
zijn zacht en stoppen met 
draaien zodra je met je hand 
de ronddraaiende beweging 
onderbreekt. De kleine insecten
verjager is dus vriendelijk voor 
zowel mens als insect. (PS)    

Met een soort ventilator wil 
een Spaans bedrijf insecten 
weghouden van de etenstafel.

Afvalbril
Obesitas is een van de grootste 
gezondheidsuitdagingen van 
deze eeuw. Om op een gezond 
gewicht te komen is het ver
standig bij te houden hoeveel 
en wat we eten en drinken. 
Maar dat doen we vaak niet  
erg nauwkeurig, zeggen onder
zoekers van de Carnegie Mel
lon University in de Verenigde 
Staten. Zij ontwikkelden het 
 FitBytesysteem dat nauwkeu
rig registreert wat, hoeveel en 
ook wanneer iemand eet en 
drinkt. Zo zijn zwakke momen
ten beter op te sporen.

FitByte werkt met een aantal 
sensoren die op elk brilmontuur 
zijn te bevestigen. Voorop zit 
een infraroodsensor die de typi
sche eet en drinkbeweging van 
hand naar mond herkent. Bij het 
waarnemen van deze beweging 
schakelt de sensor een camera 
op het brilmontuur aan die 
foto’s van de eet of drinkwaren 
neemt.

Daarnaast zijn er vier gyro
scopen op de poten van de 
bril, dichtbij de oren, die het 

samentrekken van de slaap
spier registreren, een van de 
kauwspieren. Ook zijn er nog 
acceleratiemeters nabij de oren 
die keeltrillingen registreren als 
gevolg van doorslikken. Dit laat
ste is vooral belangrijk om de 
inname van dranken en zachte 
substanties zoals yoghurt en ijs 
te kunnen bepalen.

In verband met de privacy 
wordt alle data offline verwerkt 
en alleen naar de smartphone 
van de gebruiker verstuurd. 
Die moet nu nog handmatig 
het fotoarchief doorlopen en 
aangeven wat voor eten of 
drinken hij of zij heeft genut
tigd. De onderzoekers willen 
dit uiteindelijk aan kunstmatige 
intelligentie overlaten. Ook zijn 
ze van plan om noninvasieve 
sensoren toe te voegen die 
andere fysiologische aspecten 
monitoren, zoals glucosewaar
den in het bloed. Zo wordt het 
steeds moeilijker om de diëtist 
voor de gek te houden, tenzij 
je de bril natuurlijk heel even 
afzet. (PS)    


