Matthew Ferguson - 3D bridge design tool

‘Het is tĳd om opnieuw
en anders te kĳken naar
hoe we beton gebruiken,
en hoe dat efficiënter en
duurzamer kan.’
“Deze tool maakt het mogelĳk om
betonnen bruggen te maken die er
aantrekkelĳk uitzien, duurzaam zĳn
in ontwerp, productie en hergebruik
én die hun werk doen. We willen
de bouwsector inspireren. Dit is een
stap in een nieuwe richting.”

Faas Moonen - Biobased bridge

‘Deze brug van vlas is
het levende voorbeeld
van hoe natuurlĳke
materialen bestaande
bouwmaterialen kunnen
vervangen en aanvullen.’
“We staan aan het begin van een totale
gedachte-omslag. Ik denk dat we op grote
schaal toe moeten naar het gebruik van
materialen die zichzelf kunnen vernieuwen,
of die je kunt recyclen. Voor alle producten
moet de norm worden dat de natuur deze
materialen weer opnieuw kan voortbrengen
binnen de tĳd dat we het product gebruiken.
Doen we dat niet, dan plegen we roofbouw
op onze aarde.”

Cristina Nan - 3D clay printing

‘Stel je eens voor hoe onze
bebouwde omgeving met
3D geprinte klei een stuk
aantrekkelĳker wordt, met
gebouwen zoals in die
mooie Italiaanse steden
waar we zo van houden.’
“We leven in een bebouwde omgeving, waarin
gebouwen moeten voldoen aan bepaalde
eisen voor ons eigen comfort én die van de
bouwketen. Maar er is meer dan efficiëntie,
snelheid en gaan voor de goedkoopste optie.
Nederland kent veel verschillende soorten
klei, waar we de mooiste dingen van kunnen
maken. Laten we durven breder te denken.”

Wisse Bos - Solar

‘Als studententeam kunnen we
dromen en 5 tot 10 jaar vooruit
denken. We willen de industrie
inspireren en stimuleren om
duurzame mobiliteit stappen
verder te brengen. Het kan.’
“Voor mĳ ligt de toekomst van duurzame
mobiliteit in het feit dat mobiliteit meer gaat
teruggeven dan dat het neemt. Auto’s die
een huis kunnen voorzien van elektriciteit
bĳvoorbeeld, of deze camper die volledig
zelfvoorzienend is. De Stella Vita creëert
ook nog eens bewustzĳn; het ingebouwde
informatiesysteem geeft je inzicht in hoeveel energie je warme douche kost, of het
opladen van je laptop. Alles draait om
bewustwording en onafhankelĳkheid van
brandstof.”

Laurenz Edelmann - Polar

‘No way dat dit gaat werken,
dacht ik toen ik bĳ studententeam Polar kwam. Maar al
gauw wist ik: wĳ kunnen het
onmogelĳke mogelĳk maken.’
“Onze generatie is veel bewuster bezig met
het klimaat en de uitdagingen die er spelen
dan generaties voor ons. We willen bĳdragen,
de status quo opheffen. Als wĳ kunnen
bewijzen dat dit voertuig functioneert op
het ĳskoude Antarctica, is er geen excuus
meer om fossiele brandstoffen te gebruiken.
We can do better than this.”

Jaap den Doelder - Prolifex

‘Plastic is overal. Het heeft veel
nut, maar ook uitdagingen.
Met Profilex gaan we één van
die uitdagingen aan.’
“Ik ben fan van polymeren, ofwel plastic. Uit
kleine bouwsteentjes die de natuur ons
aanreikt (olie, biomassa), maak je een nuttig
en mooi materiaal. Door plastic zwerfafval en
plastic soup hangt er ook een ander imago
om plastic. Met Profilex laten we echt een
verbetering zien in haalbare toepassingen van
gerecycled plastic folie. We willen hiermee
inspireren en laten zien dat het mogelĳk is,
als de juiste focus er is. Of we het ‘probleem’
van plastic folies echt oplossen? Dat hangt
ook af van de bereidheid, technologische
vooruitgang en capaciteit om folies uit te
sorteren en verder te verwerken. Laten we de
volgende stappen zetten.”

Philip van Veelen - Zem

‘Op het dashboard van Zem
zijn de 3D-printlijnen van
het duurzame productieproces nog te zien. Dat
maakt het ontwerp extra
krachtig en geeft de auto
een uniek karakter.’
“Het feit dat een auto duurzaam is, is voor veel
mensen niet de hoofdreden om hem te kopen.
Je wilt óók een auto die persoonlijkheid uitstraalt. Trendy en sportief met een aantrekkelĳk
ontwerp. Met Zem hebben we hard gewerkt
aan een duurzame auto die je tegelĳkertĳd écht
wilt hebben om zĳn uitstraling en features.
Dán overtuig je mensen om te gaan voor duurzaam. Veel concept cars hebben iets van een
ruimteschip; Zem heeft de goede balans tussen
duurzaam, vriendelĳk en aantrekkelĳk.”

Felix Warmer - Fusion

‘Werken aan het mogelĳk
maken van kernfusie is als het
bouwen van een kathedraal.
Als het succesvol is, is het een
ontwikkeling die zĳn gelĳke niet
kent en waar vele generaties
gebruik van zullen maken en
van gaan profiteren.’’
“TU/e maakt deel uit van deze wereldwĳde
uitdaging met Europa’s grootste opleiding in
fusie, directe betrokkenheid bĳ onderzoek
voor en aan ITER en innovatieve oplossingen
voor fusiereactoren. We leven in een uitdagende en opwindende tĳd wat kernfusie
betreft: in 2026 zĳn de eerste ITER-testen
gepland, vele nieuwe projecten worden
nu gestart en het bereiken van netto powerproductie zal niet lang meer op zich laten
wachten.”

Koen van Ham - Lightyear 0

‘We bouwen zonneauto’s om de
wereld een stukje mooier en
toekomstbestendiger te maken.
Lightyear heeft een antwoord
op de vraag ‘hoe gaat de wereld
elektrisch rĳden adopteren?’
“Ontwerpen is 5 jaar in de toekomst kĳken. Hoe
ziet de wereld er dan uit? Vanuit die blik oplossingen proberen te vinden voor vragen waar we
voor staan, is wat mĳ drĳft. Lightyear 0 is het
bewĳs aan de wereld dat onze auto werkt. Hĳ
gebruikt grofweg de helft van de energie van
andere elektrische auto’s, over dezelfde afstand
met dezelfde snelheid. Voor een gemiddelde
gebruiker (dagelĳks 30 km) in Zuid-Spanje kan
al deze energie van de zon komen. In Nederland
is het meer dan de helft. Dat heeft grote impact
op duurzaamheid en verlicht de druk op onze
elektriciteitsvoorzieningen."

Juliette van Haren - Transfer to an artificial womb

‘Wij zoeken naar antwoorden
op een belangrĳke en al lang
bestaande vraag van gynaecologen en neonatologen: hoe
vergroten we de kansen van
extreem vroeg geboren baby’s?’
“In dit project werken we nauw samen met
medisch professionals en andere betrokkenen.
We ontwikkelen, simuleren, testen en trainen.
Het is niet alleen een technisch project;
ook ethische, juridische en maatschappelĳke
aspecten spelen mee. Het is een internationaal project waarbĳ we allemaal onze
uiterste, gedreven best doen om een belangrĳke bĳdrage te leveren aan de algemene
gezondheid van mensen.”

Julie van der Hĳde - HART

‘We maken de wereld
inclusiever, breiden
onze zintuigen uit en
vervangen beperkingen
door mogelĳkheden
met technologie.’
“Met de HART sleeve willen we de huidige
kennis over machine learning, geavanceerde
sensoren, het menselĳk brein en lichaam
gebruiken om de zintuigen van mensen te
versterken of zelfs nieuwe toe te voegen.”

Jordy van Asten - Blood vessel prosthesis

‘Ons lichaam heeft veel
capaciteit om zichzelf
te repareren, alleen
moet je het soms een
beetje helpen.’
“Onze onderzoeksgroep ontwikkelt methodes
die het lichaam aanzetten zichzelf te repareren.
Is er nu iets aan de hand met een bloedvat, dan
is er een transplantatie nodig, of een kunstmatig
bloedvat. Het liefst wil je zo’n probleem natuurlijk oplossen met lichaamseigen materiaal.
Dit plastic buisje kan daarbĳ ondersteunen. Wĳ
kĳken vooral naar het materiaal en naar de
invloed van externe factoren zoals krachten die
op het buisje komen te staan. Het is nog niet op
grote schaal toepasbaar maar hopelĳk kan het
in de toekomst ook worden ingezet voor andere
weefsels of zelfs voor het herstellen van
complete organen.”

Nienke Bakx - AI and breast cancer treatment

‘Een model dat werkt én
tĳdwinst oplevert in de
behandeling van borstkanker; het is geweldig
dat ik daaraan mag
bĳdragen.’
“Als kind vond ik gezondheidszorg en geneeskunde al interessant. Maar mĳn hart ligt bĳ
techniek. In dit project vond ik de perfecte mix.
Ik ben betrokken van ontwikkeling tot ingebruikname. In mĳn werk in het ziekenhuis zie ik
dagelĳks wat het oplevert. De komende tĳd
houd ik me bezig met verdere ontwikkeling van
dit model, zodat het ook bruikbaar wordt voor
andere veelvoorkomende vormen van kanker.”

Iris Cramer - FORSEE

‘FORSEE biedt via een slimme
camera een extra paar ogen voor
artsen en verpleegkundigen, dat
complicaties en acute gezondheidsproblemen bij een patiënt snel
opmerkt.’
“Vanuit mĳn ervaring als arts op de intensive care
weet ik dat FORSEE een heel waardevolle ondersteuning kan zĳn in de ziekenhuiszorg. Je kunt je als
verpleegkundige niet in tienen delen maar wilt wel
je patiënten goed in de gaten houden. FORSEE kan
hierbĳ ondersteunen en ernstige complicaties -of
erger- mee helpen voorkomen. Bĳ de ontwikkeling
is ook een verpleegkundig specialist en iemand
met een technische achtergrond betrokken. Die
combinatie maakt dit onderzoek heel waardevol.”

Agnese Gualandi - AI and pancreatic cancer

‘Het inspireert en motiveert
me dat we iets aan het
ontwikkelen zĳn dat het
leven van kankerpatiënten
voor altĳd kan veranderen.’
“Deze oplossing wordt ontworpen in co-creatie
tussen verschillende partĳen waaronder clinici,
AI-ontwikkelaars en ontwerpers. De prioriteit ligt
bĳ een mensgerichte ontwerpbenadering. Deze
aanpak zorgt ervoor dat het systeem perfect
past in de workflow: van de beoordeling van CTbeelden door een radioloog tot de chirurgische
planning. Het is een waardevolle ondersteuning
voor de alvleesklierkankerzorg in ziekenhuizen.”

Leroy Driessen - INTENSE

‘De hersenen zĳn een mysterieus
deel van ons lichaam. Die beter
leren begrĳpen -al is het maar
een klein stukje- is wat mĳ drĳft.’
“Ik maak brein-chips voor in de hersenen van
blinde mensen; zo leg ik mĳn werk vaak uit. Met
mĳn achtergrond in software en elektrotechniek
wil ik graag iets betekenen voor mensen met een
beperking die voortkomt uit iets dat niet goed
gaat in de hersenen. INTENSE neemt als het ware
een taak van je eigen lichaam over. Door te werken
aan de chip hoop ik de hersenen toegankelĳker te
maken voor protheses en onderzoek, om andere
wetenschappers te helpen in ontwikkelingen die
voor veel mensen van grote betekenis kunnen zĳn.”

Sem Jordaan - OWN IT

‘Volg het ritme, voel je
relaxed en own it.’
“OWN IT is mĳn antwoord op de vraag ‘hoe kan ik
kinderen helpen bĳ overprikkeling op school?’.
Tegelĳkertĳd kwam ik er bĳ het ontwikkelen van dit
middel achter dat iederéén zulke stresservaringen
heeft. Ik geloof in neurodiversiteit; we ervaren de
wereld om ons heen allemaal anders. We moeten
niet stigmatiseren, maar oplossingen zoeken voor
bepaalde problemen, niet voor een ‘soort mens’.”

Anne van Klinken - Spectral sensing

‘Deze sensor is zo klein dat
hĳ in een smartphone past.
Ik droom van een toekomst
waarin iedereen met een
smartphone toegang heeft
tot niet-zichtbaar licht en zo
zelf allerlei informatie tot
zich kan nemen.’
“Veel spectrometers die op dit moment bestaan,
kunnen alleen in labs gebruikt worden omdat ze
erg groot en duur zĳn. Samen met onze spin-off
MantiSpectra hebben we een robuuste en draagbare sensor ontwikkeld die veel verschillende
toepassingen mogelĳk maakt. Van het controleren
van de samenstelling van geneesmiddelen tot
het monitoren van groente en fruit. Het is
fantastisch om daaraan te mogen bĳdragen en
echt een verschil te maken.”

Anouk Hubrechsen
New antenna technology for fast 6G

‘Om de werking van 6G
antennes te kunnen meten,
moet je elektromagnetische
golven kunnen ‘zien’. Met
AntenneX maken wij het
onzichtbare zichtbaar.’
“De wereld is meer connected dan ooit: we
voelen ons verbonden met elkaar waar we ook
zĳn. Satelliet-internet en nieuwe generaties
telecommunicatie dragen daaraan bĳ. Er komen
iedere keer weer toepassingen bĳ die we ons
eerder nooit hadden kunnen bedenken. De
mogelĳkheden zĳn eindeloos, en dat gaat nog
wel even door.”

Jeroen Sol - Responsive liquid crystal for 3D printing

‘Nieuwe wetenschappelĳke
kennis kan bĳdragen aan
onze levenskwaliteit. Dat is
mĳn toekomstdroom, ook
voor dit 3D-printmateriaal.’
“Onze kever is een uitnodiging. Een trigger
om jezelf te verwonderen en te dromen over
mogelĳke toepassingen van 3D-printbare
vloeibare kristalinkten. Het visueel maken van
wetenschap, zoals bĳ dit geprinte beestje,
vind ik van groot belang. Niet elk onderzoeksresultaat is direct toepasbaar maar iedere
bevinding verdient aandacht. In elk onderzoek,
in elk wetenschappelĳk project zit nieuwe
kennis.”

Peter Zĳlstra - Biosensing

‘Overal kom je biologische
componenten tegen; in water,
ziekenhuizen, de industrie,
boerenbedrĳven. Biosensoren
kunnen enorm veel betekenen
in signalering en monitoring op
allerlei verschillende vlakken.’
“Kwantitatief en snel meten met biosensoren is
erg lastig. De sensor moet heel gevoelig zĳn
en de biochemische en fysische componenten
moeten precies goed hun werk doen. In een
multidisciplinair team van natuurkundigen,
scheikundigen en biomedisch technologen
werken we aan de verdere ontwikkeling
van biosensoren. De toepassingen reiken veel
verder dan alleen de gezondheidszorg.”

Robbe Nagel - Interactive generative art

‘Een speeltuin voor
volwassenen. Dat is
interactive generated
art in de openbare
ruimte.’
“Mensen bĳ elkaar brengen en ze op een
vernieuwende, interessante manier iets
moois laten maken: daar sta ik voor. Ik bied
‘fysieke social media’ waar interactive
generated art onderdeel van is. Inmiddels
heeft die vorm gekregen in de start-up
Spaces Experiences. We pakken iets beet
dat miljoenen mensen al heel leuk vinden
om te doen, zoals foto’s delen en kunst
maken. Als je dat kunt doen in een fysieke
ruimte samen met anderen, dan is dat
een veel rĳkere ervaring dan we hebben
in ons eentje op onze telefoon.”

Ruoxue Zhu - Post-Plant

‘Met dit project wil ik een
connectie teweegbrengen tussen planten
en mensen, veel sterker
dan we die nu hebben.’
“Planten fascineren me al heel lang. Ze zĳn
bĳzonder en in het wild vaak echt verbonden
met elkaar. Met wortels onder de grond en via
voedingsstoffen die ze delen. Als één plant
ziek is, komt een andere to the rescue. Planten
kunnen ook ‘zien’: ze identificeren andere
exemplaren van hun soort. Het is wonderlĳk
hoe dat werkt. Ik wil mensen daarin meenemen,
en onderzoeken hoe we met technische oplossingen de relatie tussen planten en mensen
sterker kunnen maken.”

