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Het Delftse 
tecHnologiebeDrijf 
PHYsee Heeft met Hun 
sense-concePt voor 
kantoorgebouwen 
misscHien wel één van
De sleutels in HanDen 
voor Het beHalen van
De klimaatDoelen. 

ferDinanD graPPerHaus jr, 
willem kesteloo en sam 
anDers - alle Drie tu Delft 
alumni - zijn zo’n zeven 
jaar bezig met Hun beDrijf 
PHYsee. inmiDDels werken 
er circa vijftig mensen. 
we sPreken ferDinanD 
graPPerHaus jr. 

ferDinanD graPPerHaus jr
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Hoe zijn jullie tot jullie product gekomen? ‘Gebouwen 
zijn verantwoordelijk voor 40% van het wereldwijde 
energieverbruik en het is van begin af aan de missie 
van PHYSEE om daar wat aan te doen. In 2014 
begonnen we met stroomopwekkend glas, maar door 
uitdagingen in industrialisatie is dat een lange termijn 
ontwikkeltraject geworden. Echter toen we eenmaal 
in de gevel met elektronica bezig waren, ontdekten we 
hoeveel onbenutte potentie daar nog zit. Door de gevel 
van een gebouw lopen de meeste energie-verliezen, 
dus als je goed meet wat daar gebeurt, kan je veel pro-
actiever sturen. Uit die gedachte is uiteindelijk SENSE 
geboren.’ 

leg uit, wat is sense? ‘Het liefst zou je in het bos willen 
werken, veel groen, frisse lucht en natuurlijk licht. Met 
SENSE hebben wij the next best thing ontwikkeld. Door 
middel van sensoren, machine learning en algoritmes 
hebben we een systeem ontwikkeld dat zo veel 
mogelijk natuurlijk licht, natuurlijke warmte en koeling 
in een gebouw haalt. Dat maakt het voor de mensen 
die erin werken veel prettiger dan wat de huidige 
gebouw-klimaatsystemen bieden. Bovendien worden 
gebouwen met SENSE veel energiezuiniger, vaak rond 
de 30% besparing op het energieverbruik.’

Hoe boksen jullie dat voor elkaar? ‘Allereerst bouwen wij 
een digital twin van een gebouw. Zo digitaliseren we 
het volledige gebouw, met behulp van BIM-modellen; 
het type ramen, de installaties, de verschillende 
ruimtes, de gevelbekleding, enzovoorts. Die digitale 
tweeling is onze basis, want daarmee kunnen wij heel 
uitgebreid simuleren hoe je een gebouw optimaal 
aanstuurt. Deze tweeling krijgt voortdurend, real-
time, draadloos, informatie van de sensoren - die van 
energie worden voorzien door kleine zonnecellen 
- die in de ramen zijn aangebracht. Stel dat de 
sensoren meten dat het gebouw wat extra warmte kan 
gebruiken en dat de zon op specifieke delen van de 
gevel schijnt, dan simuleert de digital twin in een paar 
seconden duizenden scenario’s om zo aangenaam 
en energiezuinig mogelijk het gebouw te verwarmen. 
Dat kan bijvoorbeeld door de zonwering wat omhoog 
te sturen zodat meer natuurlijke warmte wordt 
binnengehaald. Iets wat op basis van dit systeem heel 

nauwkeurig en automatisch gebeurt. Ook het meest 
aangename klimaat als het gaat om lucht en licht wordt 
continu gemaximaliseerd. Zo is bekend dat mensen 
met daglicht beter werken dan met kunstmatig 
licht. Het systeem rekent dus continu de setting met 
maximale hoeveelheid daglicht in combinatie met 
bijkomende warmte uit, terwijl de algoritmes zorgen 
dat er nooit een overschot aan licht - zoals glare - is. 
Een ander voorbeeld, zodra je in de gevel meet dat 
er een specifieke hoeveelheid ongewenste warmte 
naar binnenkomt, dan kan daar heel precies en direct 
op aangestuurd worden door bijvoorbeeld eerder 
en met lager toerental te koelen. Door proactief te 

‘ ieDereen 
wil oPeens 
een smart 
builDing, 
maar Heeft 
eigenlijk 
nog geen 
iDee waarom 
Precies’
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Ferdinand 
Grapperhaus 

Waar kom je vandaan? 
amsterdam, geboren en 
getogen
Wat houd je bezig? 
samen met leuke 
mensen, goede 
producten ontwikkelen 
die de wereld serieus 
beter maken
aan welk project werk je? 
Ondernemen is alles 
tegelijkertijd. dus aan 
welk project niet? We 
zijn continu bezig onze 
technologie door te 
ontwikkelen, we leveren 
onze technologie 

in nederland en 
duitsland aan gebouw 
ontwikkelaars, en we 
zijn altijd actief op zoek 
naar de beste mensen. 
dus tja, aan welk project 
niet.. 
Wat wil je bereiken? 
Ons bedrijf duurzaam 
en internationaal laten 
groeien op een manier 
die winstgevend én 
wereldverbeterend is
Wat is je visie voor de 
toekomst?
het kan twee kanten op, 
of we leren uiteindelijk 
dat we technologie 
moeten inzetten voor 
praktische zaken zodat 

wij bezig kunnen met 
creativiteit, sport, cultuur, 
geluk, liefde en plezier; 
of we draaien door in 
onze zelfcorrigerende en 
optimaliserende modus 
en op een gegeven 
moment kunnen we 
robot van mens en 
virtueel van realiteit niet 
meer onderscheiden. 
ik zou beiden wel mee 
willen maken, maar 
mijn kinderen gun ik het 
eerste
Wat wilde je vroeger 
later worden?
straaljagerpiloot
Welke wijze les neem jij 
ter harte?

alles is mogelijk als je er 
echt voor gaat – (zie film 
space Jam met Michael 
Jordan en Bugs Bunny)
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
Moeder
Ben jij altijd zeker van 
je zaak?
Ja
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
spiegeleieren met spek 
of echt een hele goeie 
mop
Waar ben je bang voor?
Om te falen
Wat/wie maakt jou 
boos?
Mensen die zeuren

Wat/wie maakt je blij?
M’n gezin en mensen die 
ergens voor gaan
Waar moet je heel erg 
om lachen?
de goeie Will Ferrells 
(anchorman, 
stepbrothers, Old 
school..), Kenny powers 
(eastbound & down) en 
south park 
Waar kun je wakker van 
liggen?
andermans problemen
Waar ben je trots op? 
Op m’n keuzes in het 
leven
Wie is jouw held?
de Minister van Justitie 
& Veiligheid ;) 

Wat is je favoriete 
muziek?
Zolang het maar goede 
muziek is. 
Wat is je favoriete sport?
Voetbal en Braziliaan 
Jiujitsu
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
Groepsdier
introvert of extravert?
extravert
Optimist of pessimist?
Optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner?
eerlijkheid
Guilty pleasure?
nu.nl/achterklap lezen.. 
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reguleren, zorg je voor veel minder schommelingen 
in temperatuur en dat is echt anders dan een 
temperatuursensor in een kamer. Deze heeft pas 
door dat een ruimte opwarmt wanneer het te laat is 
en dat leidt tot grote schommelingen.  Wij bieden 
gebouweigenaren en beheerders dus de mogelijkheid 
real-time te weten hoeveel warmte er binnenkomt 
en er weer uitgaat. Zo kan het systeem onmiddellijk 
reageren en bespaar het veel energie. In die 
berekeningen voor optimalisaties worden uiteraard 
zaken verdisconteerd zoals weersvoorspellingen, 
hoeveel mensen in welke ruimtes op kantoor zijn - met 
behulp van bewegingssensoren -, enzovoorts. Continu 
berekent de digital twin alle mogelijkheden om een 

gebouw voor alle gebruikers comfortabel en tevens 
energiezuinig aan te sturen. Het is een systeem dat 
zowel voor de gebruikers als voor het gebouw nadenkt 
en beslissingen maakt, allemaal om zoveel mogelijk 
met de natuur te ‘’connecten’’. Dat maakt SENSE het 
eerste nature-smart building operating system.’

is er belangstelling vanuit de markt voor jullie 
vinding, jullie product?  ‘We hebben onderzocht 
waar de markt naartoe beweegt. En we merkten 
als snel dat corona echt invloed heeft gehad. De 
kwaliteit van de kantooromgeving is alleen nog maar 
belangrijker geworden. Het kantoor moet een gezonde, 
comfortabele plek zijn, waar je eenvoudig hybride kan 
werken. Iedereen wil opeens een smart building, maar 
heeft eigenlijk nog geen idee waarom precies. Men ziet 
het als een doel, terwijl wij een smart building echt als 
een middel zien om doelen te bereiken. Zo kan het doel 
voor je bedrijf zijn om ‘’energiezuiniger’’ of ‘’gezonder’’ 
of ‘’flexibeler’’ te worden, en die doelen kan je bereiken 
met het benutten van de mogelijkheden van een slim 
gebouw.’  Je hebt dan wel een partij nodig die een 
integrale visie en aanpak heeft, en die hebben wij. Wij 
zijn in de coronatijd namelijk flink bezig geweest, met 
de inmiddels 50 mensen die bij ons werken, om de 
laatste hand aan SENSE te leggen. Bij PHYSEE zijn we 
allemaal zeer gemotiveerd om met een totaaloplossing 
gebouwen duurzamer en gezonder te maken. 
Potentiële gebruikers, klanten, worden niet vrolijk van 
alle deeloplossingen in de markt en weten ons steeds 
beter te vinden.’ 

we veronderstellen dat wat jullie aanbieden deels met 
een abonnementsmodel werkt, omdat jullie digital 
twin continu meet en dus “aan Het werk is’’? ‘Omdat we 
inmiddels begrijpen hoe de vastgoed- en bouwwereld 
in elkaar zit hebben we onze service in drie stappen 
opgesplitst. De eerste stap is dat wij een gebouw IoT 
(Internet-of-Things)-Ready maken. Dat betekent 

‘ Het kantoor moet 
een gezonDe, 
comfortabele Plek 
zijn, waar je 
eenvouDig HYbriDe 
kan werken’

Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?
de Grote Ferdi show
Welk jaargetijde is het 
fijnst?
Zomer
Welk vakantieland?
italië en argentinië
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten?
een smart Building
Waar wil je vanaf?
slecht ritme en drukke 
agenda ;)
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
Thuiszijn en m’n jonge 
kinderen zien opgroeien. 
Maar ook m’n avonden 
als ze naar bed zijn en 
ik niet op een of ander 
event sta
Wat ga je zeker nog een 
keer doen?
naar Burning Man

ZaKeliJKe
TeruGBliK 2021
Welk cijfer geef je 2021:
een 8.  Corona heeft 
voor grote uitdagingen 
gezorgd, maar we 
hebben gigantische 
groei in onze 
ontwikkelingen laten 
zien
Mooiste moment: 
prOVada 2021. Voor 
het eerst met een eigen 
stand weer tussen 
iedereen aan wie we wat 
kunnen verkopen. Top
Beste zet:
al onze sensoren 
draadloos maken
Mooiste deal:
15.000 sensoren 
verkocht aan nsG 
pilkington voor 
meerdere projecten van 
hen in europa
Beste zakelijke 
bijeenkomst:
Klant meeting met 

Kroonenberg op onze 
stand
Opvallendste nieuws:
dat nederland aan het 
draaikonten was, maar 
nu uiteindelijk tóch mee 
gaat in de investering-
stop in fossiele 
brandstoffen op COp26 
in Glasgow
Grootste irritatie:
partijen die doen alsof 
ze innovaties omarmen, 
maar vervolgens alleen 
maar processen en 
mensen hebben die 
elke vorm van innovatie 
tegengaan
Beste speech:
sam harris
Beste zakenboek:
The hard thing about 
hard Things
het meest geleerd van:
M’n eigen team
Vastgoedman van het 
jaar:
daan van der Vorm, doet 
wat moet en brengt het 
systeem in beweging
Vastgoedvrouw van het 
jaar:
suze Gehem, doet wat 
niemand anders doet en 
brengt het systeem in 
beweging
Talent van het jaar:
Tim luijt, COd/Bright 
is een stevige visie aan 
het opbouwen over 
technologie in vastgoed

persOOnliJKe
TeruGBliK 2021
Welk cijfer geef je 2021:
8, het gaat persoonlijk 
goed. Maar ik merk dat 
de afgelopen jaren bij 
iedereen zijn tol eist. 
de lontjes zijn korter en 
de tegenstanden groter 
dan ooit
Topserie netflix:
sex education, dit is 
geniaal en moet iedereen 

zien. Zeker pubers én 
boomers
sportieve hoogtepunt:
ajax in de Cl
Beste boek:
het Tibetaanse boek 
van leven en sterven. 
Gekregen van een 
dierbare oud-collega
Beste aankoop:
100% elektrische 
auto. het vergt wat 
aanpassingen, maar het 
levert zoveel

dat we sensoren in glas laten aanbrengen - in 
samenwerking met een glasfabrikant - en de digital 
twin bouwen. Doorgaans zal dat in samenspraak met 
een ontwikkelaar zijn. Stap twee zetten we doorgaans 
met de belegger. Wil die nog extra sensoren afnemen 
voor de verschillende ruimtes? Bijvoorbeeld sensoren 
voor luchtkwaliteit, of bewegingssensoren die activiteit 
in ruimtes meten. Dan kan dat. Niet alles maken wij 
zelf, maar we adviseren systemen en zorgen voor 
een geïntegreerde visie. Bij stap 3 komt het SENSE-
abonnement: De huurder, eventueel in samenwerking 
met de belegger, kan dit abonnement afnemen en 
kiest uit verschillende mogelijkheden. Willen ze live 
de luchtkwaliteit meten en daarop sturen dan zetten 
ze daarvoor een vinkje aan. Zo zijn er verschillende 
packages, die elk specifieke mogelijkheden bieden.’ 

mikken jullie op een bepaalde doelgroep om jullie product 
goed in de markt te zetten? ‘Jazeker, we focussen volledig 
op kantoren: nieuwbouw en renovatie. Daar hebben we 
goed over nagedacht. Vanuit de Europese Unie komt 
er de komende negen jaar een enorme renovation 
wave op gang. Er is vanuit de EU € 100 miljard 
beschikbaar gesteld om Europese kantoren duurzaam 
te renoveren en daar komt nog geld uit de markt bij. In 
Nederland moeten in 2023 alle bestaande kantoren het 
energielabel C krijgen, dat betekent dat er komend jaar 
nog een kleine 50.000 een flinke update nodig hebben. 
Wij zien enorme potentie achter deze verplichtingen 
en zoals ik eerder al zei, gaat het inmiddels verder dan 
verplichtingen. Steeds meer opdrachtgevers zijn zelf 
al bezig met doelstellingen die een aantal jaar geleden 
nog ondenkbaar waren. Toen wij begonnen moesten 
we overal nog uitleggen dat gebouwen energieslurpers 
zijn en dat het tijd was voor verandering. Inmiddels zijn 
veel beleggers en corporates zelf al veel uitgesprokener 
over hun ambities omtrent de energie transitie. En dat 
is voor iedereen goed nieuws.’

Hebben jullie klanten?  ‘Jazeker, we hebben projecten 
opgeleverd voor VORM Ontwikkeling, Timeless 
Investments, COD, BPD, Dura Vermeer en Cairn 
Real Estate.  Daarnaast hebben we een mooie 
samenwerking met ING REF, NSG Pilkington en Hunter 
Douglas. Onze pipeline met werk is nog nooit zo vol 
geweest.’ 

waar staan jullie over vijf jaar? ‘Dan hebben wij er 
mede voor gezorgd dat de nieuwe standaard voor 
gebouwen ‘’smart & sustainable’’ is. Dit gaan we 
doen door komende jaren aan te tonen wat onze 
impact is op gebouwniveau en door standaarden 
op materiaalniveau neer te zetten. Zo hebben we 
onlangs met wereldwijde glasfabrikant NSG Pilkington 
een contract gesloten dat zij 15.000 sensoren in 
ramen voor kantoren gaan plaatsen. Dat is een grote 
stap op weg naar een keten die IoT-ready glas, met 
sensoren, als standaard verkrijgbaar maakt. Dat is een 
doorbraak.’


