
 

 

 

 

 

 

 

Persbericht – Maandag 27 april 2017 om 10.00u 
 

De BioBase4SME Natural Fibertastic Workshop wil KMO’s stimuleren om gratis 
bio-innovatiecoupons aan te vragen voor diensten van het Natuurvezel Applicatie 
Centrum. 
 
Het BioBase4SME project (met cofinanciering van Interreg NWE) dat steun biedt aan KMO’s die 

innoveren in de bio-economie organiseert op 5 april 2017 de Natural Fibertastic Workshop. Deze  

workshop vindt plaats in samenwerking met het Natuurvezel Applicatie Centrum (NAC) in 

Geertruidenberg, Nederland.  

Thema van de dag zijn natuurvezel applicaties, met een focus op thermoplastische composieten. 

Deelnemers krijgen een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van biogebaseerde 

vezeltoepassingen, kunnen inspiratie opdoen, specifieke ervaringen uitwisselen en netwerken met 

andere ondernemers. De workshop gaat ook in op diensten die het NAC biedt aan KMO’s en die via het 

BioBase4SME innovatie couponsysteem kunnen bekostigd worden (max. 4.000 €).   

In 2014 werd het NAC opgericht om nieuwe business cases op pilootschaal te ontwikkelen voor papier, 

karton en composiettoepassingen. Het NAC beschikt over apparatuur voor voorbehandeling van biomassa 

en voor papier- en karton experimenten op labschaal. Tegelijkertijd biedt het NAC ook technologie voor 

het maken en kwalificeren van papiersoorten en beschikken ze over een papiermachine die uniek is in de 

Benelux, en kleine papierrollen kan produceren van 30 cm breed. Naast apparatuur voor het verwerken 

van natte biomassa, werd er ook  geïnvesteerd in een compounder (20-70 kg/uur) voor de verwerking van 

droge vezels.* 

Tijdens de workshop krijgen ondernemers een rondleiding door het NAC, leren ze over andere bedrijven 

actief in de natuurvezel sector en krijgen ze de kans hun eigen innovatie te promoten op een 

technologiemarkt. Verder zullen al hun vragen over het BioBase4SME innovatie couponsysteem en 

mogelijke andere steunmogelijkheden die BioBase4SME biedt aan innoverende KMO’s, beantwoord 

worden.  

Stapper Duurzaam Advies (SDA), een Nederlands bedrijf dat bouwmaterialen voor beurzen en exposities 

ontwikkelt, ontving al een BioBase4SME innovatiecoupon voor een samenwerking met het NAC.  

Ester Stapper, directrice van SDA zegt hierover: “Door  de samenwerking met het Natuurvezel Applicatie 

Centrum kwam ik in een omgeving waar mensen met een hoog innovatie DNA meedenken. Dit heeft mij 



geholpen in de doorontwikkeling van onze biogebaseerde huidplaat voor sandwichelementen. Tijdens dit 

project werd ik verrast door de creatieve oplossingen die het NAC bood.” 

Het BioBase4SME-netwerk brengt experten uit de biogebaseerde economie samen en steunt KMO’s en 

start-ups uit Noord-West Europa bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën tot vermarktbare producten. Het 

netwerk organiseert workshops over specifieke thema’s, geeft trainingen en organiseert een ‘Innovation 

Biocamp’. Verder kunnen bedrijven innovatiecoupons aanvragen met een waarde tot 100.000 € voor 

zowel technische (procesontwikkeling, opschaling, applicatie testen...) en niet-technische (LCA, 

marktonderzoek, business plan coaching, sociale acceptatie...) ondersteuning. Voor meer informatie over 

BioBase4SME: www.nweurope.eu/BioBase4SME. 

Voor meer informatie over de workshop en registratie:http://www.nweurope.eu/projects/project-

search/bio-innovation-support-for-entrepreneurs-throughout-nwe-regions/events/  of neem contact 

op met Roel Koevoets, tel: +31 (0)6 226 639 34, r.koevoets@rewin.nl.   

 

* Malen, natte raffinage, fractionering en verdichten • pulp en vezels testen: zetapotentiaal, kationische 

vraag, Schopper Riegler, consistentie, microscopische vezels analyse en vezels distributie door Clark 

methode • technologieën voor het maken van papier: hand sheets, Rapid Köthen labschaal, drukvellen 

en rollen • fysische en mechanische proeven: treksterkte, ruwheid, gramgewicht, dikte, porositeit, Cobb 

en bedrukbaarheid. 

 

 

 

 

 

Notes to editors: 

1. De BioBase4SME partners en Bio-Innovation Agents zijn: 
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Voor België 
 
Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP), Ghent, Belgium, http://www.bbeu.org/pilotplant/  
 
Flanders Biobased Valley, Gent, Belgium, http://www.fbbv.org/en  

➢ Bio-Innovation Agent for Flanders: Mrs. Sofie Dobbelaere, Tel: +32 9 264 59 05, 
sofie.dobbelaere@fbbv.be   

 
Materia Nova, Mons, Belgium, http://www.materianova.be/  

➢ Bio-Innovation Agent for Wallonia: Mr Guillaume Wégria, Mob:  +32(0)484 13 90 07, 
guillaume.wegria@materianova.be  

 
Voor Frankrijk 
Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic Arc (AC3A), Nantes, France, 
http://www.ac3a.fr/AC3A_en.php  

➢ Bio-Innovation Agent for France: Mr. Pascal Dagron, Tel +33 253 466 257, 
contact@ac3a.chambagri.fr 

 
Voor Duitsland 
CLIB2021 Cluster Industrielle Biotechnologie, Düsseldorf, Germany, http://www.clib2021.de/en  

➢ Bio-Innovation Agent for Germany: Mrs. Carolin Lange, Tel +49 211 679 31 34, 
lange@clib2021.de  

 
Voor Ierland 
tcbb RESOURCE, Galway, Ireland, http://www.tcbbresource.ie/  

➢ Bio-Innovation Agent for Ireland: Mr. Owenroe Lemass, Tel +353 87 905 3806, 
orlemass@tcbb.ie  

 
Voor Nederland 
REWIN Projecten, Breda, The Netherlands, http://www.rewin.nl/  

➢ Bio-Innovation Agent for The Netherlands: Mr. Roel Koevoets, tel: +31 (0)6 226 639 34, 

r.koevoets@rewin.nl. 

   

Voor het Verenigd Koninkrijk 
The National Non-Food Crop Centre, York, UK, http://www.nnfcc.co.uk/  

➢ Bio-Innovation Agent for UK: Mrs Lucy Montgomery, +44 (0)1904 435182, 
l.montgomery@nnfcc.co.uk  

 

2. INTERREG North-West Europe Programma  

BioBase4SME wordt voor 60% gefinancierd door het INTERREG NWE Programma. Dit programma 
moedigt transnationale samenwerking aan om van Noord-West Europa een belangrijke economische 
speler te maken en een aantrekkelijke plaats om te werken en te leven, een innovatieve, duurzame en 
samenhangende regio. http://www.nweurope.eu/  
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3. Co-financiers van BioBase4SME zijn: 

               

                

                       

4. BioBase4SME Project Office:  

BioBase4SME wordt gecoördineerd door Bio Base Europe Pilot Plant (Gent). Voor meer informatie, 

quotes of interviews kan u contact opnemen met:   

Dr Lieve Hoflack, Project Manager, tel: +32 (0)9 335 70 01, lieve.hoflack@bbeu.org  
of 
Katrien Molders, Communication Manager, tel: +32 (0)486 951 109, Katrien.molders@bbeu.org  
of  
Jouw Bio-Innovatie Agent (zie 1.) 
of  

http://www.nweurope.eu/BioBase4SME  
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