
 

 

Studenten TU Delft werkten voor masters Building Technology samen met SCJ: 
 
‘Er ging een wereld voor ons open toen we keramiek ontdekten’ 
 

 
 
Vijf studenten van de TU Delft werkten voor hun Masters in Building Technology samen in het 
Bucky Lab-project ‘Photo-ceramics’. De opdracht was om de prestaties van zonnepanelen te ver-
beteren, die als ze te warm worden minder goed presteren. De groep van Juan Sebastian Cruz 
Rojas wist met succes keramiek in te zetten om er geveldelen van te maken, die middels water-
absorptie zorgen voor verkoeling. Dat was niet gelukt zonder de onmisbare hulp van Christine Jet-
ten, stelt Juan. ‘Zij nam mij op sleeptouw langs keramiekfabrieken en we experimenteerden in haar 
atelier. Er heerst zo veel onbegrip over keramiek als bouwmateriaal. Er is een wereld voor me 
open gegaan.’  
 
Een zogenoemd Bucky Lab is een werkplaats waar studenten worden aangezet om niet alleen 
nieuwe concepten te bedenken, maar ze ook daadwerkelijk uit te voeren. De groep van vijf studen-
ten waarvan Juan deel uitmaakte, besloot keramiek in te zetten om aan de opdracht te kunnen vol-
doen. ‘Het is natuurlijk curieus dat zonnepanelen energie opnemen, maar boven een vrij lage tem-
peratuur van 35 graden Celsius al minder goed beginnen te presteren’, licht Juan het onderwerp 
van de innovatie-opdracht toe. ‘Wij hebben ons onderzoek gericht op keramiek. Keramische bak-
stenen zijn niet alleen het meest gebruikte bouwmateriaal in Nederland, een kenmerk van kera-
miek is bovendien dat het water kan absorberen als een spons. Daar ligt niet alleen een kans voor 
koeling van gevels, maar ook voor het verbeteren van de opbrengst van tegen het gebouw ge-
plaatste zonnepanelen. In ons project ‘Photo-ceramics’ zijn we op zoek gegaan naar de mogelijk-
heden om een keramieken geveldeel te ontwikkelen én prototypes te maken om onze aannames 
te kunnen staven.’ 
 
‘We waren enthousiast, maar ook veel te naïef’  
Juan en zijn collega’s gingen in het najaar van 2020 aan de slag. Hoogleraar Koen Mulder wees 
hen op Studio Christine Jetten. Jetten is een bekende van de faculteit Bouwkunde waar ze regel-
matig te gast is als spreker en docent. ‘Wij hadden geen idee hoe we met een vloeibaar materiaal 
als keramiek konden en moesten werken. Christine waardeerde ons enthousiasme voor het mate-
riaal, maar vond ons ook naïef. Gelukkig nodigde ze ons uit om langs te komen in haar atelier in 
Den Bosch om aan de slag te gaan met het materiaal.’ En terwijl de meeste studenten wegens co-
rona niet op locatie terecht konden, kreeg Juan die kans wel. ‘Christine gaf me een spoedcursus 



 

 

keramiek, waarbij ik alles hoorde over de samenstelling van de klei, het gedrag van keramiek, het 
vormen en bakken ervan. Ik kreeg het werken met het materiaal letterlijk in de vingers door samen 
met Christine tegels te maken. Het was een heel inspirerend proces.’ 
Gaandeweg ontdekte Juan de belangrijkste afwegingen in het vervaardigen van het gewenste ge-
veldeel. Dat ging over de samenstelling van de klei, teneinde de juiste poreusheid te bewerkstelli-
gen, en over het voldoende samenhang in het materiaal behouden.  
 
Het maken van de mal bleek lastiger dan gedacht. ‘We wilden veel te veel en te ingewikkeld’, legt 
Juan uit. ‘Werken met keramiek is een ambacht. Christine nam me mee naar keramiekwerkplaats 
Cor Unum om het proces van mallen maken te kunnen ervaren. Dat was geweldig, een van de 
beste ervaringen tijdens mijn studie tot nu toe.’  
 

 
 
Wat volgde was een schier eindeloze zoektocht naar het maken van een mal voor een keramisch 
geveldeel dat zo veel mogelijk water moest kunnen opnemen, maar ook naar de beste verhoudin-
gen in de samenstelling van de klei. ‘Wij hadden bedacht dat het toevoegen van houtzaagsel de 
poreusheid van de keramiek zou verbeteren. Christine bracht ons op het spoor van chamotte, het 
toevoegen van gebakken en gemalen (hergebruikt) keramiek in de klei.’ Juan en zijn team werkten 
aan geometrische geveldelen die door een mechanisch kliksysteem aan elkaar verbonden konden 
worden. ‘Het was een proces waarin we moesten simplificeren: ‘hoe eenvoudiger het concept en 
de vorm, hoe beter.’  Want, zo beseften de studenten zich: hun vondst moest niet alleen werken 
en bijdragen aan de prestaties van pv-panelen, maar ook uitvoerbaar zijn en geschikt voor fabri-
cage.  
 
 

                              



 

 

‘Jetten heeft ons laten zien dat je grenzen kunt verleggen met keramiek’  
Uiteindelijk lukte het om acht keramische onderdelen, prototypes, mee terug naar Delft te nemen. 
‘Een heel spannend proces, want ook tijdens het drogen en bakken van de prototypes kon het nog 
misgaan. Als onze modellen zouden scheuren in de oven, hadden we niks.’ Maar dat gebeurde 
niet, en met de acht prototypes behaalden ze mooie resultaten, en een tweede plaats in de com-
petitie met de andere projecten. Het was het team van Juan gelukt om keramische geveldelen te 
produceren die maar liefst drie keer zo veel water absorberen dan normale bakstenen. Wegens de 
lockdown en het online onderwijs afgelopen winter, maar ook vanwege het ontbreken van financi-
ele middelen, is de ultieme proef uitgebleven: het testen van pv-panelen in combinatie met de 
Photo-ceramics-geveldelen. Ontzettend jammer, vindt Juan, maar hij is inmiddels zo bevlogen én 
overtuigd dat hij doorgaat met het concept, ook naast en na zijn studie. In de hoop dat de industrie 
met hem wil samenwerken in het door ontwikkelen van het prototype.  
 
‘Dit project kan enorm veel impact hebben in landen met veel zon en een vochtig klimaat, zoals 
India. En dat allemaal door de ontdekking van keramiek als bouwmateriaal. Daarin heeft de sa-
menwerking met Christine Jetten mijn ogen geopend. Ik merk dat architecten en studenten veel te 
weinig begrip hebben van de mogelijkheden van het materiaal. Ten onrechte wordt het vooral ge-
zien als esthetisch en decoratief en niet gewaardeerd als bouwmateriaal.’ En dat is een gemiste 
kans, maar het biedt ook perspectief. ‘Keramiek, klei, is op de meeste plaatsen lokaal beschikbaar, 
óók in ontwikkelingslanden.’ Juan wil zich verder toeleggen op de mogelijkheden, nu hij ze een-
maal heeft ontdekt: ‘De meeste innovatieve projecten sterven een zachte dood op de universiteit. 
Ik ben ervan overtuigd dat ik een producent vind die met mij verder wil werken aan het project. 
Door samen te werken met een bevlogen specialist als Christine Jetten krijgt keramiek de kans om 
zich te ontdoen van een traditioneel imago. Jetten heeft ons laten zien dat je grenzen kunt verleg-
gen met keramiek.’   
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