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Coatings in de kas 
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13.30 – 14.00 uur Ontvangst  
14.00 – 14.15 uur Welkom en voorbeelden state-of-the art coatings  
14.15 – 15.00 uur Korte pitches  

1. Meer licht in de kas – Roel Huis in ’t Veld (Kriya) / Aike Wypkema (TNO)  
2. Minder aangroei op schermdoek – Nicole Papen-Botterhuis (TNO)  
3. Langere houdbaarheid – André Schilt namens ARA, Deleye en TNO  

15.00 – 16.00 uur Verdieping en discussie in drie groepen met de sprekers  
16.00 – 16.30 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting  
16.30 – 17.30 uur Netwerkborrel  
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Functional Coatings 
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 Self-healing 

 Self-cleaning 

 Antimicrobial 

 Antifogging 

 Anti-icing 

 Anti-reflective 

 Extreme Barrier 

 Energy-saving high reflective 
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Functional Coatings 
Self-healing 
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Diels-alder : Intrinsic self-healing 

Capsule-based self-healing 
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Functional Coatings 
Extreme Barrier 
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Atomic Layer Deposition 
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Functional Coatings 
Extreme Barrier 
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Atomic Layer Deposition 
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Coatings: meer en beter  
                         licht op het gewas  

 Aike Wypkema 

 

 

   Roel van de Belt  
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Licht 
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• Aanmaak van nieuw plantmateriaal   OPBRENGST 

 

• Beinvloeding van de wijze van groei en bloei  OPBRENGST 

       KWALITEIT 

 

• Directe beschadiging     SCHADE 

 

• (Te veel) warmte     SCHADE 



© 2014 GreenPort NHN, All rights reserved © 2014 GreenPort NHN, All rights reserved 

Zonlicht 
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Beschermde teelt 
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Coating 

• MEER LICHT OP GEWAS   MEER OPBRENGST 

 

 

• ANDER LICHT OP GEWAS  HOGERE KWALITEIT 

 

 

• MINDER SCHADELIJK LICHT OP GEWAS       MINDER SCHADE 

• Ultraviolet 

• Warmte  
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Nanocomposiet coating 
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Schadelijke UV straling afvangen 
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• Minder schadelijke UV-straling MINDER SCHADE 
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Warmtestraling afvangen 
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• minder warmte    MINDER SCHADE 
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Multifunctioneel 

Vaak zijn verschillende combinaties met elkaar te combineren! 
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Anti-stof 
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with anti 
dust 
coating  

without 
anti dust 
coating  
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Overige mogelijkheden 
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• Anti-reflectie    MEER OPBRENGST 
 
 

• Krasvast     MEER OPBRENGST 
 
 

• Hydrofiel/hydrofoob   MEER OPBRENGST 
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Toepasbaar voor u? 

Wilt u de toepasbaarheid van deze technologie nader bespreken en 
onderzoeken,  neemt u dan contact op met: 

 

Aike Wypkema   Roel Huis in ‘t Veld 

TNO    Kriya Materials 

De Rondom 1   Urmonderbaan 22, Gate 2 

5612AP Eindhoven  6167MD Geleen 

Tel. 088-8665651   Tel. 06-30799552 

E-mail: aike.wypkema@tno.nl E-mail: roel.huis@kriya-materials.com 

Website: www.tno.nl   Website: www.kriya-materials.com  

 

  

 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun  

van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.  

 

mailto:aike.wypkema@tno.nl
mailto:roel.huis@kriya-materials.com
mailto:roel.huis@kriya-materials.com
mailto:roel.huis@kriya-materials.com
http://www.tno.nl/
http://www.kriya-materials.com/
http://www.kriya-materials.com/
http://www.kriya-materials.com/


© 2014 GreenPort NHN, All rights reserved © 2014 GreenPort NHN, All rights reserved 

Coatings in de kas 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun  

van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.  

 

13.30 – 14.00 uur Ontvangst  
14.00 – 14.15 uur Welkom en voorbeelden state-of-the art coatings  
14.15 – 15.00 uur Korte pitches  

1. Meer licht in de kas – Roel Huis in ’t Veld (Kriya) / Aike Wypkema (TNO)  
2. Minder aangroei op schermdoek – Nicole Papen-Botterhuis (TNO)  
3. Langere houdbaarheid – André Schilt namens ARA, Deleye en TNO  

15.00 – 16.00 uur Verdieping en discussie in drie groepen met de sprekers  
16.00 – 16.30 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting  
16.30 – 17.30 uur Netwerkborrel  



© 2014 GreenPort NHN, All rights reserved © 2014 GreenPort NHN, All rights reserved 

 

 

 Antimicrobial coatings 
 

 dr. ir. Nicole Papen-Botterhuis, TNO  
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Microbes 

 

Types  

 Bacteria 

 Archaea 

 Fungi 

Yeast 

 Protists 

Moulds 

Algae 
 

 In our body : More microbes than body cells! 

 We could not live without microbes! But….  

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun  
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Functions 

 Digestion, Fermentation 

 pH stabilization 

 Degradation 

 Protection 

 Pollutant/oil removal 

 Oxygen production 

 Enzyme production 
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Microbes 

 

Problems 

 Food decay 

 Infections 

 Reduce Aesthetic value 

 Unhealthy indoor climate 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun  
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http://inspectapedia.com/exterior/Algae029-DJF.jpg


© 2014 GreenPort NHN, All rights reserved © 2014 GreenPort NHN, All rights reserved 

Antimicrobial Coatings 

Leaching 
 

  

 

 

 

Non-Leaching 
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Antimicrobial Coatings 

Leaching 
 

 Quaternary ammonium ions 

 Silver ions 

 Labile halogen compounds 

 Isothiazolinone compounds 

 Triclosan 

 Zink and Copper salts 

 Antibiotics (but MRSA) 

 Furanones 

 

Non-leaching 
 

 Quaternary ammonium ions 

 Polypeptides 

 Photo active e.g. TiO2 

 Hydrophobic/hydrophilic 

 surfaces (passive) 
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Antimicrobial Agents 

Leaching – Controlled release 

 

 

 

 

 

 

How? Encapsulation of biocides 
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Smart release of biocides in finishing materials for 
the sector of construction 

 The EU project “Axioma”: 

 Develop, adapt and apply smart 

release concepts of eco-acceptable 
bio-inhibitors to extend service life 

of finishing materials 

 

Moulds Algae 
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Maaike Nieuwland, Nicole E. Papen-Botterhuis, Willem C. Drost, Jacco Eversdijk, 
Ted M. Slaghek, Bart S.J.F. Erich, TNO, The Netherlands 



     

Modified inorganic particles 

1. Swelling in a solvent (water) 
2. Cation exchange (modifier) 

• Possibility to load cationic 
compounds onto clays, or 
anionic compounds onto 
layered double hydroxides. 

• Charge interactions can also 
take place with neutral 
molecules (e.g. amines). 

3.  filtration + drying (de-swelling) 
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Nicole Papen-Botterhuis 
TNO Encapsulation Team 

How to intercalate molecules in clay 
platelets? 



     

Release test (artificial rain test) from gypsum 

Nicole Papen-Botterhuis 
TNO Encapsulation Team 

Fungal growth 

5 times performance improvement 

With Clay 

Without Clay 
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Plaster: 5x improvement with clay 

Paint: 2x improvement with clay 



     

Enzyme Triggered Release 

Nicole Papen-Botterhuis                                              
TNO Encapsulation Team 

• Zein hydrophobic and overall 
negatively charged 

• Positively charged molecules 
not retained, unless they are 
large or ionically bound to  
lipophilic acid 

Enzymes released at 

microbial attack 

Zein matrix degraded, 

biocide released 
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Antimicrobial Coatings 

Non-Leaching 

 

 Prevent adhesion via structured surfaces 

 Prevent adhesion via superhydrophobic/philic surfaces 

 Puncture cell wall with quarternary ammonium compounds 

 Kill cells with free radicals generated by TiO2  

 

Problems: 

 Biofilm formation 

 Surface damage 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun  
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Non-Leaching –  
Prevent Adhesion by structuring 
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Berlin, 2008 Nanostructured coatings  33 

Species-specific impact  of structuring on the adhesion of biofouling organisms 
 

nano micro intermediate 

easy removal of algae less settlement of 

barnacles 

less settlement and easy 

removal of bacteria 
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Non-Leaching –  
Prevent Adhesion by hydrophilicity  
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Berlin, 2008 Nanostructured coatings  34 

PEG brush coatings 
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 Attach Quartenary Ammonium group to polymer backbone, or 

 use antimicrobial polypeptides 

 Linker between active group and polymer backbone 
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Non-Leaching –  
Disrupt cell wall 
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Antimicrobial Coatings 

Can they be used for screens in greenhouses to:  

• increase light intensity 

• prevent microbe settling on crops via air 

Or any other application?  

      nicole.papen@tno.nl 

      +31 88 866 6234 
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Plasmabehandeling  
voor het reduceren van  
schimmels en bacteriën 

André Schilt, TNO 
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Plasma is mix of elektronen, ionen, reactieve radicalen, 

fotonen en neutrale deeltjes  

  Wat is plasma? 

energie toevoegen 

Vast Vloeistof Gas Plasma 

H2O H2O H2O H2O  H  H+  H2
-O2 O O-  O2

- 

Chemisch zeer actief “gas”  

Hechtingsverbetering tussen materialen 

Desinfectie 
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TNO focus op SDBD plasma 
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Plasma 

Elektrisch gegenereerd 

Bij kamertemperatuur 

Atmosferische druk 

 

Gas flow 

Perslucht 

Slechts kort actief  

Range <10 cm 

 In gesloten omgeving 

afzuiging nodig! 

Laag energie gebruik 
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Plasmabehandeling voor het reduceren van 
schimmels en bacteriën op Peren 

 
Haalbaarheidsonderzoek (1) 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun  
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 30 cm brede Plasma jet 

 Afstand: 1,0 - 4,0 cm  

 Rolsysteem - 10s per rotatie 

 Besmetting met  
 E. Coli – (gram-negative) bacteria 

 Penicillium expansum – mould (sporen) 

 Medium: perslucht, met H2O of met H2O2  
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Plasmabehandeling voor het reduceren van 
schimmels en bacteriën op Peren 

 
Haalbaarheidsonderzoek (2) 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun  
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Behandeling 90s roterend ->9s effectief. 

+H2O+H2O2  

  

E. Coli: > log 5,6 

Penicillium: log 3,0 

 

Log 2 is vaak voldoende  

 

Conclusie: Effectieve toepassing mogelijk!  
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Op weg naar praktische toepassing 
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Partners 

 

 

 

 

 

1. Toetsing wetgeving  

• Wat is van toepassing 

• Toetsing 

 

2. Opschalen systeem 

• Productie rijp systeem 

• Grootschalige testen 
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Pilot line 
Plasma desinfectie 
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1. Transport band voor produkt 

2. 3 plasma jets  

3. Omkasting met afzuiging 

ivm Ozon 

4. Plasma jets gereed voor 

serie productie 
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Uitnodiging discussie 
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Plasma desinfectie –  

André Schilt namens: ARA, Deleye en TNO  

 

Wie heeft een andere interessante 

applicatie waarvan we samen de 

haalbaarheid kunnen onderzoeken?  

 
andre.schilt@tno.nl 
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