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NANO4SPORTS SPORT & TECHNOLOGIE - Sportfieldlabs - Sensoren

AQUAVLAN2 AQUACULTUUR - Innovatieve visvoeders - Kringloopsluting

ENTOMOSPEED INSECTENKWEEK - Automatisering - Eiwitbronnen

SYN-ERGIE GOEDERENTRANSPORT - Multimodaal - Synchromodaal

FOKUS FABRIEKEN VAN DE TOEKOMST - Innovatie-advies - 
MKB/KMO in de maakindustrie

PUUR NATUUR:
100% BIOBASED TEXTIEL - Biogebaseerde additieven - Biopolymeren

OP ZOEK NAAR MEER KANSEN? 
ANDERE PROJECTEN VINDT U HIER.

KANSEN VOOR BEDRIJVEN

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrij-
dende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei.
 
Interreg V Vlaanderen-Nederland is een programma van 
de Europese Unie, gericht op de samenwerking aan de 
Vlaams-Nederlandse grens. Voor 2014-2020 voorziet 
Europa voor het programma ruim 152 miljoen euro, uit 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
 
De projecten die op deze en andere infofiches worden 
gepresenteerd, ontvangen subsidie vanuit Interreg 
Vlaanderen-Nederland. Binnen die projecten zijn er 
mogelijkheden voor bedrijven zoals innovaties, advies of 
coaching, waarbij de financiële ondersteuning varieert 
van enkele duizenden euro's tot € 200.000. 
Ook (samenwerkingsverbanden van) bedrijven met een 
meer omvangrijk innovatieproject hebben kansen. Op 
www.grensregio.eu staan voorbeelden van reeds goed-
gekeurde projecten waarin ondernemers participeren 
zoals bijvoorbeeld Waterstofregio 2.0, IMPROVED en 
Energy Efficiency (EnEf).

Onze projectadviseurs helpen u graag inschatten waar 
uw innovatie-ideeën best passen. U vindt hun contact-
gegevens op onze website bij Over Interreg (organisatie).

PUUR NATUUR:
100% BIOBASED
Groene ingrediënten voor 
groene textiel

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2020

SMART TOOLING ROBOTICA - Prototypes - Onderhoud

CROSSROADS KMO/MKB-INNOVATIES - Topsectoren - Cross-sectoraal

CROSSCARE ZORGINNOVATIE - Producten & diensten - Proeftuinen

LINK2INNOVATE START-UPS - Sleuteltechnologieën - Prototyping

DE BLAUWE KETEN MICRO-ALGEN - Kleurstoffen - Biobased economie

CO2 VOOR
ENERGIEOPSLAG CO2-OMZETTING - Ontwikkeling - Duurzame energie

BIO-HART AROMATEN - Hulpbronefficiëntie - Biobased economie

TRANS TECH 
DIAGNOSTICS HART EN VATEN - Demonstrator - Diagnostische kit

PV OPMAAT ZONNEPANELEN - Integratie bouw - Dunne film-cellen

MILIEU



* Een projectpartner light is een partner

in een Interreg-project, op wie dezelfde

rechten en plichten van toepassing zijn

als gewone partners, maar dit enkel voor

de periode dat de organisatie deelneemt

in een project. Vaak kunnen projectpartners

light tot op enige hoogte begeleid

worden op administratief vlak, door de

oorspronkelijke projectpartners.

** De de-minimisregelgeving houdt in dat

een onderneming binnen drie belastingjaren

niet meer dan € 30.000 aan overheidssteun

in de vorm van subsidies e.d. mag ontvangen,

inclusief de steun die u binnen Puur

Natuur: 100% Biobased krijgt.

WAARMEE REKENING HOUDEN?
Bedrijven zullen deelnemen als projectpartner light*. 50 % van de projectkosten
zullen door Interreg vergoed worden. Deze steun is staatssteun en is geoorloofd via
ofwel artikel 20 (KMO/MKB) of 25 (grote ondernemingen) van de algemene groeps-
vrijstellingsverordening (AGVV) ofwel via de de-minimisregelgeving**.

KANSEN VOOR UW BEDRIJF?
Het project zoekt bedrijven om de processen op pilotschaal te kunnen onderzoeken.
In nauw overleg met de deelnemende bedrijven worden vier demonstratoren gedefi-
nieerd die representatief zijn voor potentiële eindmarkten. Daarbij wordt gedacht aan:

• tapijtgarens (BCF proces en coating): getuft tapijt;
• functionele kledijgarens (multi-filament garens, textureren, veredeling o.b.v. verven
  en finishen): kleding en sokken;
• gesponnen garentoepassingen (stapelvezel-extrusie): beddengoed en kleding;
• technische vezels (stapelvezel, coating): non-woven tapijtrug.

De biobased additieven, vezels en toepassingen worden tevens in de verschillende
ontwikkelstadia door middel van een levenscyclusanalyse (LCA) onderzocht op de
milieubelasting. 

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om als bedrijf deel te nemen aan informatie- en 
inspiratiemeetings. Meer informatie hierover is te vinden op www.bb100.eu.
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PUUR NATUUR: 100% BIOBASED?

Puur Natuur: 100% Biobased wil duurzame, niet-toxische en biologisch afbreekbare
textiel aanbieden op basis van hernieuwbare grondstoffen. Hoewel de ontwikkeling 
van biobased polymeren de laatste tijd enorme vooruitgang boekte, zijn additieven 
zoals weekmakers nog steeds gemaakt van op petroleum gebaseerde grondstoffen. 
Centexbel, Universiteit Maastricht, Stichting Avans en bedrijven De Saedeleir Textile 
Platform en HemCell bundelen hun krachten om aan deze biobased textielvezel te 
werken.

Het project resulteert in de ontwikkeling van biobased weekmakers, brandvertragers,
kleurstoffen, stabilisatoren, hechtmiddelen en kiemvormers. De ontwikkelde additie-
ven ondergaan laboratoriumtesten waarbij hun compatibiliteit en verwerkbaarheid
met biopolymeren zoals PLA (PolyLactic Acid) worden onderzocht. Het volledige
productieproces van materiaal tot garen wordt onderlegd aan proeven, inclusief com-
pounding (mengen in gesmolten toestand), extrusie (spinnen tot vezels in gesmolten
toestand), coaten, afwerken en verven. Na analyse van de verkregen verbindingen en
textielvezels wordt bepaald welke chemische technologie het meest geschikt is voor
complete (100%) biobased textielproducten. In nauwe samenwerking met partners uit
de industrie, streeft het consortium ernaar om textieldemonstratoren te ontwikkelen
om zo tot duurzame producten te komen voor een duurzame manier van leven.
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MEER INFO? 
NEEM CONTACT OP!

Universiteit Maastricht
Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials - Ermo P. Daniëls
+31 (0)64 670 50 28
ermo.daniels@maastrichtuniversity.nl


