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Scholieren te gast op de Dag van Europa 

Naar aanleiding van de Europadag op 9 mei, waren bijna 50 Nederlandse en Duitse 

scholieren in Lingen en Emmen te gast, om zich over “Bio-Economie in de Non-Food 

sector” te laten informeren.  

LINGEN / EMMEN – Bijna 50 Nederlandse en Duitse scholieren waren op de Europadag, op 

9 mei jl., in Lingen en Emmen te gast, om zich over “Bio-Economie in de Non-Food Sector” 

te laten informeren. Professor Wolfgang Arens-Fischer, decaan bij het Institut für Duale 

Studiengänge aan de Hochschule Osnabrück, informeerde over de Europadag en het 

Europese samenwerkingsprogramma INTERREG VA, waaruit het grensoverschrijdende Bio-

Economie project gesubsidieerd wordt.  

Lead Partner van het project is de Eems Dollard Regio (EDR). De projectleiders Anita Buijs 

en Karin Eden stelden het project aan de jongeren voor met een animatiefilm. 

 

Daarin werden de projecten in kort bestek gepresenteerd: biobased 3D printen en 

microspuitgieten, een biobased fietspad, biobased materialen voor de woningbouw, de inzet 

van biochar in pluimveestallen, tot aan een kennisuitwisselingsproject. Deze film is ook te 

bekijken op de website www.bioeco-edr.eu. 

Bettina Henglmüller (Institut für Duale 

Studiengänge van de Hochschule 

Osnabrück), Karin Eden en Anita Buijs 

(projectleiders Bio-Economie bij de EDR) 

hebben de scholieren uitgenodigd en hen 

geïnformeerd over kunststoffen, biobased 

materiaal en het project Bio-Economie. 

 

 

http://www.bioeco-edr.eu/


 
 
 

 

 

De scholieren hebben kennisgemaakt met de Hochschule Osnabrück, wetenschappelijk 

medewerker Bettina Henglmüller vertelde over kunststoffen, biokunststoffen en het duaal 

onderwijssysteem in Duitsland. Bart Labrie van de organisatie HP-Moulding in Emmen, 

vertelde zijn ervaring vanuit de praktijk over de verwerking van biokunststoffen voor onder 

andere de medische industrie. 

 

 

‘s Middags waren de scholieren te gast op de Stenden Hogeschool in Emmen. Daar konden 

ze in het kunststoflaboratorium aan de slag:  

 

 

De scholieren waren zeer 

geïnteresseerd na de lezing van 

Bart Labrie, die over de beperkte 

toepassingen van gerecycled 

materiaal in de (medische) industrie 

en de inzet van biobased producten 

(uit aardappelzetmeel) in de 

kunststofproductie van zijn bedrijf 

HP Moulding vertelde. 



 
 
 

 

 

Bij Stenden maakten ze ook kennis met verschillende testen die uitgevoerd worden om zo de 

eigenschappen van biokunststoffen te vergelijken met andere materialen, bijvoorbeeld staal.  

 
Groepsfoto voor de Stenden Hogeschool in Emmen. 

 

Nieuwe projecten Bio-Economie goedgekeurd 

 

Begin maart hebben 13 partijen hun biobased project ideeën gepresenteerd voor een 

panel van experts en de Bio-Economie projectmanagement groep - 10 aanvragers 

hebben een toekenning gekregen. 

 

BAD NIEUWESCHANS – In het Nederlands-Duitse grensgebied zijn er veel MKB-ers met 

innovatieve biobased ideeën. In het INTERREG V A project Bio-economie kunnen zij met 

hun projectideeën deelnemen. 



 
 
 

 

 

13 geïnteresseerden hebben een project ingediend en gepresenteerd bij de EDR te Bad 

Nieuweschans. De experts Wytze Rijke (TCNN), Ingo Große-Kracht en professor Claudia 

Kummerlöwe (Hochschule Osnabrück) en het projectmanagement team bestaande uit de 

NOM, het 3N Kompetenzzentrum en de EDR hebben de projecten beoordeeld. 

 

 

Karin Eden (EDR), Anita Buijs (EDR), Dr. Marie-Luise Rottmann-Meyer (3N), Emiel Elferink (NOM), 

Hansjörg Wieland (3N), Lyanne Ausema (NOM), Wytze Rijke (TCNN) en professor Claudia 

Kummerlöwe (Hochschule Osnabrück) hebben de projecten beoordeeld.  

 

Er werden zeer uiteenlopende ideeën gepresenteerd  zoals over toepassingen van  biochar, 

mycelium en lisdodde voor de bouw. Sommige projecten willen eerst uitzoeken of een idee 

realiseerbaar is, daarvoor zijn de haalbaarheidsstudies in het project het juiste instrument. 

Terwijl anderen direct met ketenpartners aan de slag willen in een ketenontwikkelproject. 

Waterbesparing door een nieuwe techniek in de viskwekerij, inhoudstoffen uit tagetes 

(afrikaantjes), toepassingen voor varkensbloed, het gebruik van algen voor kleding,  

biocomposiet uit lisdodde en een pilot installatie voor polycondensatie van polyesterachtige 

polymeren en biopolymeren zijn onderwerpen die in de projecten verder uitgewerkt worden. 



 
 
 

 

 

Vaak zijn deze projecten een eerste stap naar een groter vervolgproject waarin het idee 

daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. 10 aanvragers hebben een beschikking gekregen 

voor hun projectidee. In totaal wordt 125.000 Euro aan subsidiemiddelen uit het INTERREG 

VA programma Nederland-Duitsland in het kader van het Bio-Economie project beschikbaar 

gesteld.  

 

 

Bioeconomie congres in Papenburg 

 

Experts van wereldwijd komen eind juni naar Papenburg om kennis uit te wisselen 

over de Bio-Economie. 

 

PAPENBURG - Experts van over de hele wereld komen op 28 en 29 juni naar Papenburg: 

Het congres bevordert de uitwisseling van kennis over de bio-economie in de non-food 

sector en van strategieën voor een doelmatige stoffelijke – en energetische benutting van 

biomassa en reststoffen in de circulaire economie. Het congres presenteert succesvolle 

»bottom up« concepten en actuele doorbraken uit onderzoek en praktijk rond nieuwe 

ontwikkelroutes, biomaterialen, bioraffinage, nutriëntenterugwinning, algenproductie en 

paludi-cultuur. Bedrijven presenteren hun eco-innovatieve productontwikkelingen.  

Bedrijven, kennisinstituten en onderzoeksinstellingen worden uitgenodigd posters in te 

dienen en als exposant deel te nemen.  

Om de klimaatdoelen van 2050 te halen, moeten er grote inspanningen verricht worden in 

alle sectoren van de economie. Duurzame en milieuvriendelijke producten en processen op 

basis van biomassa en reststoffen krijgen hierin een belangrijke rol.  

De bio-economie in de non food sector loopt in deze innovatieve ontwikkelingen voorop, 

want hier liggen grote kansen voor bedrijven uit verschillende branches met nieuwe 

producten en diensten, maar ook met nieuwe klantengroepen en markten.  



 
 
 

 

 

 

Het goed bezochte congres in het jaar 2015 

 

Naast de lezingen zijn er presentaties en netwerk mogelijkheden met discussiefora. De 

conferentie taal is zowel Duits als Engels. Er zal een simultaan tolk aanwezig zijn. 

 

Verdere informatie over het programma, de workshops en de sprekers kunt u vinden via de 

website www.3-n.info.   

 

 

 

Nieuwe projectvoorstellen welkom 

BAD NIEUWESCHANS - In het Nederlands-Duitse grensgebied kunnen MKB-ers met 

innovatieve biobased ideeën deelnemen aan het INTERREG V A project Bio-economie. Op 

www.3-n.info


 
 
 

 

 

deze manier wordt het voor het MKB mogelijk gemaakt om projecten uit te voeren, die 

wellicht anders wegens beperkte financiële mogelijkheden niet realiseerbaar zijn. Hiertoe 

behoort ook de samenwerking met kennisinstellingen en hogescholen, die voor deze 

vakgebieden de nodige know-how in huis hebben en zodoende de kennis over kunnen 

dragen aan de bedrijven. 

Verdere informatie hierover kunt u vinden via de website www.bioeco-edr.eu.  

 

 

40 jaar grensoverschrijdende samenwerking 

BAD NIEUWESCHANS – 40 jaar geleden werd de Eems Dollard Regio (EDR) opgericht. Op 

7 juni zullen ook de projectpartners van het Bio-Economie project zich presenteren en 

ervaringen uitwisselen over de grensoverschrijdende samenwerking, tijdens de bijeenkomst 

“40 jaar Netwerk met toekomst”  in de Kesselschmiede in Papenburg. Het uitgebreide 

programma en de mogelijkheid u aan te melden vindt u onder www.edr.eu. 

 

http://www.bioeco-edr.eu/
http://www.edr.eu/


 
 
 

 

 

Contact:  

Leadpartner Bio-Economie:  

Eems Dollard Regio (EDR)  

Anita Buijs, Karin Eden  

tel.: 0597 521818  

edr@edr.eu  

www.bioeco-edr.eu 
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