
  

  

 
 

 
**Toegekende aanvragen 2e tranche REACT-EU 2021 OP Oost 2014-2020                                                                    

 
 toegekende aanvragen     

 **(Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden 
ontleend) 

Investering totaal: € 86.684.165,92 

  Subsidiebedrag: € 47.913.030,92 

 Het REACT-EU programma van de Unie is een reactie op de Covid-pandemie en is bedoeld voor 
herstel van de economie tijdens en na de coronacrisis. De toegekende aanvragen dragen bij aan 
een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie in Oost Nederland.  
 
 

   

1. BioMatTech Campus te Nijmegen Subsidie totaal € 1.366.000,00 

 Uit het Gelders EFRO-budget Totale investering € 1.967.165,90 

 

 Consortium: BioMed Elements B.V. 

 In het project BioMatTech Campus te Nijmegen worden zes laboratoria gebouwd en ingericht met apparatuur die gebruikt wordt voor verschillende klinische 
doeleinden. Ook worden er vijf clean rooms gebouwd die voldoen aan de internationale richtlijnen. Eén clean room wordt uitgerust met een aseptisch cabinet (aparte 
steriele kast). Hierdoor wordt het acute tekort aan beschikbare laboratoriumfaciliteiten in de regio ondervangen. De campus is voor en door mkb-bedrijven bedacht 
om meer en beter geschikte faciliteiten aan te bieden in het Health cluster. Er zijn verschillende organisaties uit de regio en het buitenland die interesse hebben in het 
gebruiken van deze faciliteiten. Er wordt samengewerkt met onder andere Novio Tech Campus, Science Meets Business, Health Valley en Marcator Launch 

 

2. Genus Care 2 te Zwolle Subsidie totaal € 945.175,40 

 Uit het Overijssels en Gelders EFRO-budget Totale investering € 1.615.374,54 

 

 Consortium: Genus Care B.V., Tico Care B.V., Doop B.V., Stichting Een Plus, Stichting Innoforte 

 Genus Care is een digitale fotolijst voor ouderen en mensen met een cognitieve of motorische beperking, die niet kunnen omgaan met tablets, smartphones of 
andere beeldbel-oplossingen. De Genus Care fotolijst bestaat uit een tablet en sensoren. Hij staat is stabiel, zichtbaar, dichtbij en voorzien van een contactknop. Via 
de een app kunnen betrokkenen foto’s sturen en met de oudere beeldbellen. De sensoren geven direct informatie over de omstandigheden bij de oudere (licht, 
beweging, geluid, luchtkwaliteit). De privacy is  geborgd en familie kan een oogje in het zeil houden.  De doelstelling is om Genus Care klaar te maken voor 
opschaling in de markt. Dit willen de projectpartners bereiken door de fotolijst verder te demonstreren en te valideren bij een groep kwetsbare ouderen. 

 

3. ‘ALERT (neurALe intERface meet mentale Toestanden)  te Hengelo Subsidie totaal € 2.290.400,00 
 

Uit het Overijssels EFRO-budget Totale investering € 4.104.000,00 

 

 Consortium: Thales Nederland B.V., Artinis Medical Systems B.V., ANT International B.V., Universiteit Twente, Noldus Information Technologies B.V. 



  

  

 
Uit onderzoek blijkt dat de mentale toestand van operatoren, bijvoorbeeld in een controlekamer, van invloed zijn op de prestaties. Een veelbelovende innovatie is om 
met een draagbaar Brein Computer Interface (afgekort BCI) de werklast en alertheid te meten op hersenactiviteit. Het doel van dit project is het ontwerpen van een 
plug & play BCI systeem.  Dit systeem wordt vervolgens toegepast in een controlekamer setting en in het onderwijs. Binnen het onderwijs wil men inzicht krijgen in de 
mate van werklast/alertheid van studenten tijdens (online) leeromgevingen, zodat fysieke en digitale leeromgevingen verbeterd kunnen worden. 

 

4. ‘Huidvaccinatie naald (HVANA) te Enschede Subsidie totaal € 3.302.239,11 
 

Uit het Overijssels en Gelders EFRO-budget Totale investering € 5.260.934,26 

 
 

Consortium:  U-Needle B.V., ProfTech B.V., Tempress Systems B.V., Universiteit Twente, Stichting Radboud Universitair Medisch Centrum  
Bij een grote virusuitbraak kunnen beschikbare vaccins schaars worden, omdat de vraag veel groter is dan het aanbod. U-Needle kan met haar intradermale naalden 
minstens vijf keer meer mensen vaccineren met dezelfde hoeveelheid vaccin. Daarnaast verminderen de intradermale naalden de kans op bijwerkingen ten opzichte 
van de standaard huidvaccinatie. De naalden van U-Needle hebben de benodigde certificeringen gekregen voor zowel Europa als de Verenigde Staten, maar kunnen 
nog niet in voldoende hoeveelheden gemaakt worden om de vraag te bedienen. In dit project wordt daarom toegewerkt naar een schaalbare productietechnologie en 
-infrastructuur die het voor het einde van 2023 mogelijk maakt een hoeveelheid van enkele miljoenen naalden per jaar te produceren. 

 

5. ‘Ontwikkeling universele modules microfluïdische productielijn’ te 
Nijmegen 

Subsidie totaal € 1.547.573,00 

 
Uit het Overijssels en Gelders EFRO-budget Totale investering € 2.761.070,00 

   
Consortium: Enzyre B.V., Demcon Industrial Systems B.V., Surfix B.V., Micronit B.V. 

 De COVID-pandemie heeft de aandacht voor snelle, slimme en eenvoudig inzetbare medische testen enorm vergroot. In dit project worden verschillende modules 
ontwikkelt voor het in elkaar zetten (assembleren) van lab-on-a-chip testen. Deze modules worden in een pilot productielijn getest. Het consortium wil twee bestaande 
lab-on-a-chips testen, naar een pre-productiefase brengen. Op dit moment worden de lab-on-a-chips testen vaak handmatig geassembleerd. Het doel van de pilot 
productielijn is om voldoende lab-on-a-chip testen te maken voor klinische validatie. De modulaire opzet van dit systeem zorgt ervoor dat er processtappen ontwikkeld 
kunnen worden, die breed toepasbaar zijn en die helpen innovatie te bevorderen en te versnellen. Na succesvolle afronding van dit project zal dit ook toegankelijk 
worden gemaakt voor het meten van complexe testen bij zorgprofessionals. 

 

6. ‘Absolute Cycling System’ te Arnhem Subsidie totaal € 1.073.335,38 
 

Uit het Gelders EFRO-budget Totale investering € 1.788.892,30 
 

 

Consortium: Absolute Cycling B.V., Inspiro B.V.  
In dit project wordt een fietsnavigatie computer ontwikkeld die zorgt voor nauwkeurige informatie, die vriendelijk in gebruik is en gezondheid bevorderende 
functionaliteiten heeft. Het betreft een doorontwikkeling van het Absolute Cycling system bestaande uit een fietscomputer, een app en een cloud oplossing. Dit 
product is ontstaan vanuit vraag van de markt en de wens om fietsers te verbinden met 100% kloppende data om de fietservaring te verbeteren. Mensen met 
diabetes kunnen meer en gezonder fietsen en mensen worden gemotiveerd om vaker de fiets te pakken. 

 

7. ‘Metrologie Equipment voor Kritisch Opschalen van PIC Productie (MEKOPP)’ 
te Almelo  

Subsidie totaal € 4.921.505,19 

 Uit het Overijssels en Gelders EFRO-budget Totale investering € 9.834.175,75 

 



  

  

 Consortium: Integrated Mechanization Solutions B.V., Lionix International B.V., Workfloor B.V., Salland Engineering Europe B.V., Vereniging High Tech NL, Masévon 
Technology B.V., Settels Savenije Group op Companies B.V., Nobleo Intelligent Solutions B.V., Technolution B.V., TNO, Photonic Integration Technology Center B.V.  
Het project MEKOPP  wil een efficiëntere en duurzamere productie van fotonisch geïntegreerde chips ontwikkelen, ook wel Photonic Integrated Circuits (PICs).  Dit is 
een technologie die bestaat uit chips die werken met licht (fotonen) in plaats van met stroom (elektronen). Deze PICs zijn efficiënter, compacter, energiezuinig en 
betaalbaar. In het project worden er twee machines ontwikkeld: een Photonics Test Prober en Photonics Visual Inspection Tool. Dit zijn hightech machines die op een 
duurzame manier (50% minder materialen, energie en waterverbruik) de PICs produceren.  

 
 

 

8. ‘FLEXIT De high volume productielijn voor Integrated Photonics! te Nijmegen  Subsidie totaal € 2.862.061,33 
 

Uit het Overijssels en Gelders EFRO-budget Totale investering € 5.422.596,31 

 
 

Consortium: Vereniging High Tech NL, Lionix International B.V., Smart Photonics B.V., ItoM Enschede B.V., VTEC Lasers & Sensors Ltd, Chilas B.V., Workfloor B.V., 
Salland Engineering Europe B.V., Integrated Mechanization Solutions B.V. 

 Het project FLEXIT zorgt er voor dat er een leveranciersketen ontstaat voor de fabricage van fotonische materialen in Nederland. Fotonica is het opwekken, 
transporteren, detecteren van lichtgolven en lichtdeeltjes. Dit wordt onder meer toegepast in chips, betrouwbare communicatie (denk aan glasvezel) en sensoren. 
Voor de productie van fotonica zijn efficiënte, geavanceerde en flexibele fabricagemiddelen nodig. In het FLEXIT-project zal een functionerende flexibel productielijn 
worden ontworpen voor fotonische componenten, modules en systemen.  

9. ‘QuScale te Enschede Subsidie totaal € 618.577,61 
 

Uit het Overijssels en Gelders EFRO-budget Totale investering € 1.135.821,22 
 

 

Consortium: QuiX Quantum B.V., Bergh Hybrid Circuits B.V., PhiX B.V., Lionix International B.V.  
In dit project worden kwantumprocessoren ontwikkeld op basis van fotonica chips, een nieuwe technologie waarmee het opschalen van fotonische 
kwantumcomputers mogelijk wordt. Kwantum computers zijn de volgende stap voor ultra-snelle complexe dataverwerking. Berekeningen die op klassieke computers 
dagen en jaren kunnen duren, zouden in potentie met kwantumcomputers in minder dan enkele minuten kunnen worden uitgevoerd.  

10. Transforming Packaging Industry’ te Harderwijk Subsidie totaal € 1.849.049,58 
 

Uit het Gelders EFRO-budget Totale investering € 3.291.831,17 

 
 

Consortium: Internet & Inkjet Technologies B.V., MPS Systems B.V. 
 

 De verpakkingsindustrie heeft een flink aandeel in het gebruik van vervuilende inkten en papierverspilling. Met dit project wil men dit veranderen door de al 
ontwikkelde milieuvriendelijke  “Inkjet Photonics” technologie, toe te passen in een geavanceerde fotonische printstraat. Op deze manier kan de verpakkingsindustrie, 
die nu nog voornamelijk analoog werkt, versneld transformeren naar een digitale en vooral duurzame industrie. Het is nu van belang dat het klantenbestand van de 
projectpartners wordt overtuigd dat de nieuwe technologie voor hun specifieke vraag werkt. Dit betekent dat er voorbeelden moeten worden geleverd, die voldoen 
aan de eisen van de klant. Hiervoor zijn demonstratiemachines, ondersteunend personeel en ruimte nodig. 

 

11. ‘Energy Transition Expertise Centre (E-TEC)’ te Ede Subsidie totaal € 2.604.700,00 
 

Uit het Gelders EFRO-budget Totale investering € 3.721.000,00 
 



  

  

 

Consortium : Ministerie van Defensie  
In Ede gaat de Landmacht een ‘living lab’ ontwikkelen, een ‘onderzoeksomgeving’ waarbij onderzoek en innovatie plaatsvinden volgens het principe van co-creatie en 
participatief ontwerpen. Innovatie vindt steeds meer plaats in ‘open’ en ‘levende’ omgevingen (Living Lab) waarin naast partners ook gebruikers en consumenten 
participeren en feedback geven. Het gaat daarbij ook  om maatschappelijke innovaties die ook voor Defensie van belang zijn (zorg, energie, veiligheid, logistiek) en 
innovaties waarbij ook hele keten én de betrokkenheid van burgers essentieel is. Het living lab bevindt zich in Ede Driesprong op een voormalig Mobilisatie complex 
van de Landmacht. Dit is een afgebakende locatie in een levensechte setting. De ‘real-life’ omgeving is nodig om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die in de 
complexiteit van het echte leven en de dagelijkse praktijk kunnen overleven. Het Living Lab heeft als voorlopige naam: Energy Transition Expertise Centre, afgekort 
E-TEC. E-TEC wordt dus een uniek en open ‘speelveld’ in Oost-Nederland waar het bedrijfsleven, kennisinstellingen en het Ministerie van Defensie intensief 
samenwerken aan innovaties. 

 

12. ‘Gedeelde E-Campus voor de transitie naar elektrische luchtvaart’ te Teuge Subsidie totaal € 989.988,30 
 

Uit het Gelders EFRO-budget Totale investering € 1.414.269,00 

 
 

Consortium: E-Deck B.V., E-Flight Academy B.V., HANGAR ONE B.V., Hogeschool INHolland  
Luchthaven Teuge en de gedeelde faciliteit E-Campus moet een belangrijk innovatief centrum en een interessante vestigingsplaats worden voor het versnellen van 
de transitie naar elektrisch vliegen. Het is algemeen bekend dat de luchtvaartsector een zeer grote uitstoot heeft van broeikasgassen, met name koolstofdioxide, 
stikstof en fijnstof. De gedeelde faciliteit E-Campus wordt een innovatief ecosysteem met de focus op elektrische vliegtuigtechnologie, elektrificatie 
luchthaveninfrastructuur en grondgebonden activiteiten. Het consortium wil de kennis en expertise rondom elektrische luchtvaart bij elkaar brengen in deze gedeelde 
E-Campus. Het gaat daarbij om mkb-bedrijven in samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen. 

  

13. ‘H2Healthcare’ van Stichting Rijnstate Ziekenhuis te Elst  Subsidie totaal (subsidieverlening nog in behandeling) 
 

Uit het Gelders EFRO-budget Totale investering (subsidieverlening nog in behandeling) 

 
 

Consortium: Stichting Rijnstate Ziekenhuis 

 Ziekenhuis Rijnstate wil binnen de patiëntenzorg steeds meer gebruik te maken van duurzame oplossingen. Het ziekenhuis streeft ernaar om in 2030 een CO2-
reductie van 49% te realiseren ten opzichte van 2015 en in 2050 een reductie van 95%. De nieuwbouw op locatie Elst is een biedt de mogelijkheid om hieraan 
invulling te geven. Dit door in te zetten op duurzame en gasloze energieoplossingen met hernieuwbare energiebronnen en de inzet van waterstoftechnologie.  
De demonstratie van het duurzame energiesysteem, dient als showcase voor de zorgsector, maar biedt ook mkb-bedrijven en andere belanghebbenden de 
mogelijkheid om kennis en kunde op te doen. In de uitvoeringsfase van het H2Healthcare project zijn verschillende bedrijven uit de regio betrokken die een actieve rol 
vervullen bij de realisatie van het energiesysteem.    

14. ‘H2essenpoort | Demo @ RWZI’ te Hattemerbroek Subsidie totaal € 4.827.638,08 
 

Uit het Gelders en Overijssels EFRO-budget Totale investering € 8.540.000,00 
 

 

Consortium: H2-GO B.V., Waterschap Drents Overijsselse Delta  
Binnen dit project wordt  bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hessenpoort in Zwolle een demonstratieproject ontwikkeld voor grootschalige decentrale 
waterstofproductie, buffering van energie in de opslag van waterstof en het voorzien van de lokale behoefte aan groene waterstof. Het demonstratieproject bestaat uit 
het opwekken van waterstof doormiddel van elektrolyse, opslag en een mobiel vulpunt voor waterstof. Dit wordt gecombineerd met een slim gebruik van de 
nevenproducten zuurstof en warmte in het waterzuiveringsproces van de rioolwaterzuivering-installatie.  

15. ‘Koelopslag” te Geldermalsen Subsidie totaal € 1.857.830,00 



  

  

 
Uit het Gelders EFRO-budget Totale investering € 4.984.950,00 

   

Consortium: Stichting Fruit Tech Campus, Coöperatie Koninklijke Fruitmasters U.A., CeVaDo B.V. 
 Dit project laat zien dat laagwaardige restwarmte van koelinstallaties, aangevuld met warmtepompen, goed inzetbaar is voor de transitie om van het gas af te gaan. In 

het project wordt 2 MW restwarmte van het bedrijf Fruitmasters benut. Fruitmasters heeft voor 15 MW aan restwarmte beschikbaar. Op termijn genoeg om als 
warmtebron voor heel Geldermalsen te dienen. Dit project gaat bewijzen dat technisch de uitkoppeling van warmte goed te realiseren is. Dit wordt onderbouwd door 
de kleine installatie op de Fruit Tech Campus en het bewijs dat 175 woningen succesvol verwarmd kunnen worden. 
 

 

16. ‘Lighthouse Labs @ Perron038’ te Zwolle Subsidie totaal € 1.984.046,00 
 

Uit het Overijssels EFRO-budget Totale investering € 2.834.351,43 
 

 

Consortium: Stichting Perron038  
Perron038 is een open innovatiecentrum waar bedrijven en kennisinstellingen -technici en studenten- elkaar ontmoeten voor kennisdeling en kennisontwikkeling en om 
technologische innovatie mogelijk te maken in de hightech maakindustrie. Perron038 gaat nu 5 laboratoria inrichten met de nieuwste technieken voor regionale 
maakindustrie. Hier kunnen mkb-bedrijven laagdrempelig verkennen en onderzoeken hoe dit past in hun eigen productontwikkeling en/of productieproces. Met dit 
project worden de volgende laboratoria  ontwikkeld: Robotics & Logistics Lab (robots en andere logistieke oplossingen), Additive Manufacturing Lab (3d printen), 
Artificial Intelligence Lab (verzamelen en analyse van data), Vision & Optics Lab (cameratechnologie) en het Flex Factory of the Future Lab (simuleren en testen van 
productieprocessen).. 

 

17. Enabling digitized inland transport (EDIT) te Delden Subsidie totaal € 1.218.067,47 
 

Uit het Gelders en Overijssels EFRO-budget Totale investering € 1.825.164,02 
 

 

Consortium: Waypoint Netherlands B.V., Transportial B.V., SAMSKIP Holding B.V., BCTN B.V.  
De doelstelling van dit project is het tot stand brengen van een beslis-ondersteunend softwareapplicatie voor geautomatiseerde planning van binnenlands (container) 
transport. Hiervoor wordt een prototype ontwikkeld dat automatiseren van de planning, op basis van algoritmes en een door de markt ontwikkeld multimodaal 
“Transportmanagement system” voor de informatieverwerking samenvoegt. Door digitalisering is een optimale afstemming tussen vraag en capaciteit mogelijk. 
Hierdoor ontstaat onder meer een hogere bezettingsgraad van transportmiddelen, minder gebruik van vrachtwagens, reductie in de uitstoot en reductie in de 
transportkosten.  

 

18. ‘Powerfoil; Uitontwikkeld? Uitgerold! te Arnhem Subsidie totaal € 814.130,02 
 

 Uit het Gelders EFRO-budget Totale investering € 1.457.220,91 
 

 

Consortium: HyET Solar Netherlands B.V., Genap B.V., Tenten Solar Zonnepanelen B.V.  
Een belangrijk knelpunt in het versneld opschalen van geïnstalleerde dak-gebonden zonnepanelen is dat dakconstructies vaak niet sterk genoeg zijn. HyET Solar werkt 
aan de ontwikkeling van zeer lichtgewicht, flexibele zonne-folie, de Powerfoil PV-folie genaamd. Deze folie heeft een gewicht van 0,6 kg/m2, is buigzaam en op een 
grote verscheidenheid van dragers / ondergronden toe te passen. Het folie, bevat geen giftige of schaarse materialen. De huidige generatie Powerfoil is alleen nog niet 
geschikt voor grootschalige commerciële uitrol. Hiervoor dient er nog een laatste ontwikkelingsslag te worden gemaakt zodat de Powerfoil kan concurreren met 
standaard zonnepanelen. 

  



  

  

19. ‘De in-air-microfluïds pilot plant voor productie van duurzame microcapsules 
2.0’ te Enschede 

Subsidie totaal € 1.306.490,78 

 
 Uit het Overijssels EFRO-budget Totale investering € 2.239.008,20 

 

 

Consortium: IamFluidics B.V., LT Technology B.V., Universiteit Twente  
In dit project werken IamFluidics, LT Technology en de Universiteit Twente samen om de eerste “in-air-microfluïds pilot plant” ter wereld voor de inkapseling 
(encapsulatie) van natuurlijke oliën in biologisch afbreekbare microcapsules te realiseren. Het bedrijf IamFluidics heeft samen met Universiteit Twente een 
energiezuinige technologie ontwikkeld voor de productie van duurzame microdeeltjes. Deze microdeeltjes zijn biologisch gewonnen, natuurlijk afbreekbaar en diervrij. 
Microdeeltjes zitten tegenwoordig in heel veel producten, waaronder cosmetica, voedingsmiddelen, textiel, en medicijnen. Microencapsulatie betekent het ‘inkapselen 
van functionele stoffen in kleine microdeeltjes’. Dit is een proces dat op industriële schaal wordt toegepast om de kwaliteit en houdbaarheid van producten te verbeteren. 
Dit is inmiddels een miljardenmarkt, maar de huidige generatie microencapsulatie maakt nog veel gebruik van niet-afbreekbare plastics en energie-intensieve 
processen, deze microencapsulatie hebben vaak ook nog een beperkte effectiviteit. 

 

20. ‘Transitie naar een circulaire polyester textiel keten’ te Deventer Subsidie totaal € 3.583.957,44 
 

Uit het Overijssels EFRO-budget Totale investering € 7.636.602,40 
 

 

Consortium: Koninklijke Auping B.V., CuRe Technology B.V., Stichting Texperium  
In het project wordt een marktrijp productie- en recyclesysteem opgezet voor circulaire en gezondere polyestermatrassen en polyestertextiel. Dit gepersonaliseerde 
matras wordt met gebruik van digitalisering en robotisering geproduceerd. Door materiaalstromen te recyclen via mechanische en chemische recycling worden 
verschillende materiaalkringlopen binnen de productieketen voor circulaire matrassen, beddengoed en slaapkamertextiel gesloten. Dit is een wezenlijke stap naar een 
volledig circulair bedrijf met een gesloten matraskringlooprecycling. 

 
 

 
 

 

21. ‘Transitie naar een biobased hightech tuinbouw’ te Raalte Subsidie totaal € 863.455,21 
 

 Uit het Overijssels EFRO-budget Totale investering € 1.870.144,74 
 

 

Consortium: Maan Glueing Technologies B.V., Klasmann-Deilmann Benelux B.V.  
In de tuinbouwsector is men op zoek naar alternatieven voor het gebruik van met name turf.  Turf of Veen is uniek omdat het veel water opneemt, goed vasthoudt en 
afstaat aan de plant. Het is structuurstabiel, maar wordt steeds schaarser.  Met compost, houtvezel en andere alternatieven kan een deel van het veen worden 
vervangen maar  deze alternatieven hebben niet de eigenschappen voor optimale plantengroei en zijn gevoelig voor schimmels/bacteriën. Een ander alternatief; het 
gebruik van steenwol biedt voordelen in watermanagement en is vrij van micro-leven en voedingsmineralen, maar levert een afvalprobleem op. Met de ontwikkeling 
van dit product worden de voordelen van veen en steenwol gecombineerd in een organisch composteerbare materie die veilig en stuurbaar is voor een optimale 
plantengroei. Veen of steenwol, zijn niet meer nodig. De beoogde ontwikkeling omvat twee producten: een halffabricaat dat centraal wordt geproduceerd, en een 
eindproduct (zogenoemde Vezel) dat decentraal, wereldwijd kan worden geproduceerd. De machines om beide producten te maken worden met in dit project ontwikkeld. 

 

22. ‘ZerEau - WC Filter Systeem voor Nucleaire Geneeskunde’ te Beuningen Subsidie totaal € 741.941,75 
 

 Uit het Gelders en Overijssels EFRO-budget Totale investering € 1.129.463,70 
 

 

Consortium: ZerEau B.V., Beenen B.V., Van Overeem Nuclear B.V., LEAF B.V. 



  

  

 
Dit project is een (door-)ontwikkeling van een WC-systeem met filters die geschikt zijn voor het filteren van afvalstoffen van diverse nucleaire therapieën. Het WC Filter 
Systeem filtert de radioactiviteit uit het spoelwater van het toilet. De nucleaire geneeskunde ontwikkelt steeds meer nieuwe kankertherapieën om patiënten succesvoller 
en vriendelijker te kunnen behandelen. Een van de nadelige gevolgen van deze therapieën is dat het rioolwater door de ontlasting van de patiënt radioactief besmet 
wordt en chemische stoffen bevat, die eigenlijk niet in het milieu terecht mogen komen. Deze ontwikkeling voorkomt vervuiling, met milieuschade en gezondheidsrisico's 
als gevolg van de nucleaire therapieën. 

 

23. ‘Bakkersgrondstof als basis voor een circulaire keten in de bakkerijsector’ Subsidie totaal € 626.107,11 
 

 Uit het Gelders EFRO-budget Totale investering € 1.099.599,48 
 

 

Consortium: Bakkergrondstof B.V., Ziuz B.V., TOP Bakkers B.V., Warme Bakker Koenen B.V.  
In Nederland wordt ca. 600 ton brood per dag niet verkocht. In dit project wordt het niet verkochte brood verwerkt tot grondstof voor de productie van hoogwaardig 
desembrood voor de bakkerijsector. De technische innovatie zit in de slimme selectie van herbruikbaar retourbrood. Iedere bakkerij heeft eigen recepturen en een eigen 
voorkeur voor de samenstelling van de desemgrondstof. Deze wordt samengesteld uit een combinatie van wit, bruin en volkoren brood en wordt per bakkerij 
geoptimaliseerd. Op basis van optische inspectie en machine learning wordt een selectiesysteem ontwikkeld en getraind. 

 

24. ‘Cirtex: samenwerkend mkb innoveert textielrecycling’ te Geldermalsen Subsidie totaal € 1.510.577,44 
 

 Uit het Gelders EFRO-budget Totale investering € 2.869.320,99 
 

 

Consortium: Werkzaak Rivierenland, Avri, Stichting 2Switch, I-Did Factory B.V., CLS-Tex International B.V., HTEX B.V., Planq B.V., Heigo Nederland B.V.  
In het project Cirtex (Circulair Textielcentrum Rivierenland) gaan publieke en private partijen met complexe vraagstukken van textielrecycling aan de slag. Het doel is 
een opschalingsproject uit te voeren in chemische en mechanische textielrecycling. Met chemische textielrecycling gebeurt dit door polyester uit textiel via een chemisch 
proces terug te brengen tot de oorspronkelijke bouwstenen voor nieuw polyestergaren. De technologie is op laboratoriumniveau aangetoond en momenteel klaar om 
opgeschaald te worden. Met mechanische textielrecycling wordt door een verbeterd snij- en vervezelproces verwerkt tot hoogwaardig vilt en fineer waarmee 
verschillende samples worden geproduceerd. Daarnaast wordt niet herbruikbaar textiel wordt verwerkt tot een composiet dat een circulair alternatief is voor metaal en 
hout. De bedoeling van het project is om uiteindelijk tot circulaire hoogwaardige grondstoffen, halffabricaten, composieten en gebruiksvoorwerpen te komen.   

 

25. ‘Demonstratie: digitaal remontabel bouwsysteem en (recycling)technologieën’ 
te Heerde 

Subsidie totaal € 2.001.615,00 

 
 Uit het Gelders EFRO-budget Totale investering € 3.990.200,00 

 

 

Consortium: Lagemaat Vastgoed B.V., Redeahold Apeldoorn B.V., Forest Living B.V.  
In dit project wordt de vraag naar nieuwe circulaire gebouwen en het aanbod van te slopen objecten digitaal samengebracht en vertaald naar een bouwsysteem voor 
nieuwe circulaire gebouwen. Hiervoor worden alle materialen in een gebouw als bouwelement in kaart gebracht. Het resultaat is dat er een “remontabel” gebouw, 
opgebouwd uit ca. 95% secundaire materialen, ontstaat. Het digitaal remontabel bouwsysteem en individuele producten leveren een directe bijdrage aan duurzame 
ontwikkeling. 

 

26. ‘HOUTBaar Huis 2.0’ te Wehl Subsidie totaal € 1.172.454,06 
 

 Uit het Gelders EFRO-budget Totale investering € 2.389.680,25 
 

 

Consortium: geWOONhout B.V., Sustainer Homes B.V., Houthandel/Frezerij Van Hulst B.V. 



  

  

 
Het HOUTBaar Huis is een innovatieve oplossing voor het bouwen van circulaire woningen uit houten modules. Dankzij slimme engineering en circulair materiaalgebruik 
wordt per woning gemiddeld 50 ton CO2 bespaard. Het project richt zich onder andere op de verdere ontwikkeling van het bouwsysteem en het ontwikkelen van een 
digitaal platform voor het volledig integreren van de ontwerp- en productieprocessen. Dit zorgt ervoor dat het HOUTBaar Huis op grote schaal een impact kan maken. 

 

27. ‘AlgaeParc 2.0’ van Wageningen’ te Wageningen Subsidie totaal € 1.034.115,66 
 

 Uit het Gelders EFRO-budget Totale investering € 1.501.329,35 
 

 

Consortium: Wageningen University  
Microalgen worden binnen het EU-green deal programma erkend als een belangrijke overgang naar een groene en circulaire economie. AlgaePARC is een 
proeffabriek waar sinds 10 jaar technologie ontwikkeld wordt op het gebied van productie en bioraffinage van microalgen. Met de aangevraagde investeringen wordt 
de beschikbare lab-, pilot- en demo-infrastructuur van AlgaePARC uitgebreid, en wordt deze beschikbaar gesteld aan start-ups en mkb-ers als gedeelde 
infrastructuur. Zij kunnen gelijktijdig op deze locatie hun innovatieve technologie verder ontwikkelen en gebruik maken van de aanwezige expertise binnen 
Wageningen University. Verder worden er in het project samen met meerdere mkb-bedrijven business cases ontwikkeld voor nieuwe technologieën en producten om 
investeerders aan te trekken. 

 

 

 
 **Aan deze bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 
 
 
 
 
 


