
                                                                        

Biobased Business Event Emmen – 3DprintEU congres - 22 september 2016 Emmen 
Bedrijven en organisaties beursvloer 
 

1. Interreg Bioeconomie in de non-food sector - www.bioeco-edr.eu 

 
Projecten die u kunt bezoeken zijn: 
3D-printing (door 3N Kompetenzzentrum) 
Microspuitgiettoepassingen 
Sustainable Fibers (door Stenden Hogeschool) 
Biosubstraat (door Cropeye) 
Biochar (door Hembrico GmbH) 
Biobased woningbouw (door Hemplax) 
Klimacenter (door 3N Kompetenzzentrum) 
ASP-bio (door Hochschule Osnabrück) 
Biobased Fietspad 

Bio)composieten 
Biopolymeren - biobased 
Biopolymeren - bio 
afbreekbaar 
3D printen - algemeen 
subsidie aanbieden voor 
innovatieve biobased 
producten en materialen 

 

2. Applied Polymer Innovations BV - www.api-institute.com 

 

API is een bedrijf dat onderzoek doet aan hoogwaardige toepassingen van (bio)polymeren 
in opdracht van externe klanten. Daarnaast ontwikkelt API spin-offs: bedrijven die met 
gebruikmaking van de kennis en ervaring van API duurzame producten maken uit 
(bio)polymeren. Innofil3D, dat mono filamenten voor 3D-printen maakt, is hiervan een 
voorbeeld. 

Biopolymeren - biobased 
Biopolymeren - bio 
afbreekbaar 
3D printen – kunststof 

 

3. Technoforce - www.technoforce.net  
 

 
 

Technoforce develops and manufactures various industrial proprietary physical separation 
equipment and technologies, in the field of Evaporation, High-vacuum distillation, Drying, 
Liq/Liq-Extraction, Crystallization and Stripping. These type of equipment and technologies 
are widely applied throughout bio-refinery processes, amongst others to recover and purify 
furanic components, carboxylic/organic acids, lignins, sugar-derivatives, polyols, bio-
oligomers, sugar(cane)/corn/lignin-based-products and their derivatives, from various (high 
viscous) bio-based-process streams, recover and purify specialty chemical components, 
solvent recoveries, waste water treatments etc.  
Technoforce operates their European Pilot Plant Development Centre at the Brightlands 
Chemelot Campus in the Netherlands, for application development, feasibility studies, 
optimization and testing, prior to scale up. Our systems/machines/installations are sold in 
following industrial areas: Pharmaceutical industry, Biochemical and Biobased Industry, the 
Food industry, the Agrochemical, Petrochemical and (fine) Chemical industry, the Polymer 
industry, Industrial Waste Water processing and the Oil & Fat industry. 
Our current product portfolio embraces advanced separation equipment like: 
-Thin/Wiped Film and Tubular Evaporators 
- Thin Film Dryers 
- High vacuum Short Path Distillation Units 
- L/L Extractors  
- Strippers 
- Crystallizers 
In case you have any separation challenges in your Biobased Process, please visit our stand 
at the Biobased Business Event in Emmen! 

Biopolymeren - biobased 
Ontwikkelen en bouwen 
van scheidingsapparaten 
voor biobased processen. 
 

 

 

http://www.bioeco-edr.eu/
http://www.api-institute.com/
http://www.technoforce.net/


4. KNN Bioplastic - www.knnadvies.nl 
Innofil3D - www.innofil3d.com  

 

 
 

KNN Bioplastic ontwikkelt bioplastic compounds en eindproducten waarbij de milieulast tot 
een minimum is gereduceerd. Dit realiseren we door de nadruk te leggen op een duidelijk 
gedefinieerde biodegradatie en biobased herkomst van de grondstoffen. Met deze 
verduurzaming van het bioplasticaanbod spelen we in op een wereldwijde trend en willen 
we als KNN Bioplastic een voorbeeldfunctie vervullen in het herzien van 
plastictoepassingen. 
Bij onze aanpak zetten we in op een nauwe samenwerking met de plastic verwerkende 
industrie. Deze aanpak komt voort uit de overtuiging dat bioplastic alleen succesvol kan 
worden toegepast in onze huidige economie mits deze op maat is samengesteld voor de 
desbetreffende industrie. 

3D printen – kunststof 
3D printen - algemeen 
PHA 
 

 

5. Oerlemans Packaging B.V. - www.oerlemanspackaging.nl 
  

 

Oerlemans Packaging produceert klant specifieke flexibele kunststof verpakkingen en folies 
van hoge kwaliteit. Op de 7 productielocaties van Oerlemans Packaging worden 
voortdurend nieuwe verpakkingsconcepten geproduceerd. Uw verpakkingen bedrukken wij 
tot en met 10 kleuren raster 54. Naast klant specifieke verpakkingsproducten beschikt 
Oerlemans Packaging over een uitgebreid voorraadassortiment. 
De Oerlemans Packaging Groep bestaat uit 6 dochterondernemingen. Elk bedrijf heeft zijn 
eigen specialiteit, als OPACK kunnen wij als producent een totaal pakket van flexibele 
kunststof verpakkingen aanbieden. Het hoofdkantoor van Oerlemans Packaging is gevestigd 
in Genderen (Noord-Brabant). 

Biopolymeren - biobased 
Biopolymeren - 
bioafbreekbaar 

 

6. Cumapol - www.cumapol.com  
 

 

Cumapol offers different services in polyester upgrading: Regranulation, Compounding, 
Crystrallization and Solid State Polymerization for a wide range of virgin and recycled 
polyesters. Cumapol has the positive expert opinion from EFSA, Which means that recycled 
material processed by Cumapol can be re-used in most direct food contact applications. 

Biopolymeren - biobased 
 

 

7. BioBTX - www.knnadvies.nl 
  

 

BioBTX heeft een technologie waarmee groene aromaten kunnen worden gemaakt. 
Benzeen, Tolueen en Xyleen (BTX) zijn veelgebruikte chemicaliën in de chemie. Deze 
worden nu nog vervaardigd uit fossiele brandstoffen. BioBTX zorgt ervoor dat deze worden 
geproduceerd uit biomassa. Zo zorgt BioBTX ervoor om vanuit organische reststromen 
groene materialen met een hoge toegevoegde waarde te produceren. 

Chemische industrie 
 

 

8. SunOil - www.sunoil-biodiesel.com  

 
Sunoil Biodiesel gespecialiseerd in de productie van biodiesel. Maar ook produceren we 
bijproducten, zoals glycerine, frituurvet, plantaardige olie en High Blends Diesel.  

 

 

9. Green PAC - www.greenpac.eu 
 

 

Green PAC is de kenniskatalysator en vraagbaak voor kennisinstellingen en bedrijven in de 
chemische- en kunststofindustrie in de regio Noord-Oost Nederland. Binnen Green PAC 
wordt toegepast onderzoek gedaan, kennis ontwikkeld en worden (versnelde) innovaties 
gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en 
bedrijven in de kunststofindustrie. Door gebruik te maken van de verschillende faciliteiten 
die Green PAC biedt, wordt het bedrijfsleven in staat gesteld om tegen gunstige 
voorwaarden innovatieve projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast richt Green 

 

http://www.knnadvies.nl/
http://www.innofil3d.com/
http://www.oerlemanspackaging.nl/
http://www.cumapol.com/
http://www.knnadvies.nl/
http://www.sunoil-biodiesel.com/
http://www.greenpac.eu/


PAC zich op het onderwijs in Noordoost-Nederland om de innovatiekracht rond 
kunststoftechnologie te versterken. 

 

10. Drentea Office Furniture - www.drentea.nl 
 

 
 

Drentea is ontwerper en producent van moderne bureau- en opbergsystemen voor zakelijk 
gebruik. Bij Drentea is de circulaire economie, waarbij het draait om het zo hoogwaardig 
mogelijk blijven gebruiken van grondstoffen en het oneindig hergebruik van materialen,  
onmiskenbaar van grote invloed.  Als 100% Nederlandse maakindustrie vinden we het van 
belang om onze producten zo te ontwerpen dat ze eenvoudig zijn te scheiden en 
hergebruikt kunnen worden voor een tweede leven of als nieuwe producten in een andere 
vorm. Drentea maakt daarom uitsluitend gebruik van gerecyclede- en biobased 
grondstoffen en energie van hernieuwbare bronnen. We beseffen dat onze producten van 
vandaag fungeren als de grondstoffen voor morgen en streven naar een continue stroom 
van materialen en grondstoffen, zonder kwaliteitsverlies en zonder afval. Deze cyclus 
hebben we vorm gegeven in ons eigen circulaire model en ons ultieme duurzame concept – 
Green Office Furniture - 

Staal producten en 
biobased ontwikkelingen 
 

 

11. Emmtec Services - www.emmtec.nl 
 

 
Emmtec Services als hoofddienstverlener op de locatie emmtec biedt de bedrijven ter 
plaatse uitgebreide diensten op het gebied van engineering, laboratorium analyses en 
logistiek. Emmtec Engineering is een multidisciplinair ingenieursbureau, gespecialiseerd 
in de ontwikkeling en bouw van productie-installaties, netten en processen. Emmtec 
Laboratorium biedt uitgebreide 24/7-analyses, metingen en tests rondom het polymeer, 
van de grondstof tot aan het gerede eindproduct. 
Emmtec Logistiek houdt zich bezig met het in ontvangst nemen, het opslaan alsmede het 
uitleveren van eindproducten, halffabricaten, grond- en hulpstoffen alsmede technische 
materialen en verpakkingen. 
Op de locatie emmtec kiezen bedrijven overeenkomstig hun behoefte vrij uit ons 
uitgebreide dienstenaanbod aan utilities. Zwaartepunten van onze dienstverlening 
vormen naast de energievoorziening de kernmedia stoom en heet water, water in 
verschillende kwaliteiten en een krachtige waterzuiveringsinstallatie. De aanwezige 
netwerkstructuur waarborgt bovendien een hoge mate van voorzieningszekerheid. 

Engineering: 
multidisciplinair 
engineeringsbureau en 
Laboratorium: o.a. analyses 
(bio) polymeren 
 

 

12. Machinefabriek Emmen B.V. - www.mfemmen.nl 
  

Our motto: ‘Create value for customers by putting new ideas into action’. MF Emmen has 
a large expertise in a wide range off multidisciplinary projects and half fabrications. 
Customers choose to collaborate with MF Emmen for design, engineering, production, 
manufacturing, transport, assembly, service and maintenance of movable bridges, lock 
gates, storm barriers, pumps, Oil & gas, mechanical components and turn-key waste 
separation systems. We do this for many national and international customers. A 
reference list is available on request. Creating value by innovating: MF Emmen has a new 
innovation by producing the first bio-based movable bridge (FRP) in the new ZOO in 
Emmen, the Netherlands. this hybrid bridge is made with a combination of composite 
consisting of a core of recycled PET bottles, glass fibers, and flax 

(Bio)composieten 
 

 

13. Kuipers- & Koers bouw - www.kuipersenkoersbouw.nl 
  

 

We zijn van origine een bouwbedrijf wat een ontwikkeling doormaakt t.a.v. 
biocomposieten, in de vorm van levering van bio-composiet en bieden we voor en i.s.m. 
opdrachtgevers totaaloplossingen aan t.a.v. biocomposieten. 

(Bio)composieten 
 

 

 

http://www.drentea.nl/
http://www.emmtec.nl/
http://www.mfemmen.nl/
http://www.kuipersenkoersbouw.nl/


14. Schut Papier - www.schutpapier.com 
 

 
Headquartered in Heelsum, Schut Papier is a leading manufacturer of high-quality 
uncoated paper. Our strength lies in our versatility: we make customised products to the 
exact specifications of our clients. We can produce your own paper for an order of only 2 
tons. With centuries of experience in manufacturing quality uncoated paper, Schut Papier 
has unrivalled expertise in paper, colours and fibre technology. We use this knowledge to 
continuously innovate. 
For a forward-looking organisation like Schut Papier, corporate social responsibility is self-
evident. We are FSC and PEFC certified and continually work with targeted programs to 
reduce our energy and water consumption. We reuse the water from our production 
processes as often as possible. And we go further: we develop innovative programs to use 
fibres from waste streams for bio-based paper products. A sound safety policy is also a 
prime concern of ours, which resulted in winning the VNP ARBO trophy several times in 
the past years.  We can respond to the most diverse market needs using different 
ingredients and custom formulations. In other words, we can make anything. Challenge 
us with your request: together we will find the solution. 

Biobased papieren en 
kartons 
 

 

15. Eco-Boards - www.eco-boards.eu 
 

 

 
Het product wat Eco-boards verkoopt is plaatmateriaal dat geen giftige 
lijmstof(Formaldehyde) gebruikt. Eco-boards focust zich op een milieuvriendelijke, 
‘Circulair bio-based’ manier van plaatmateriaal produceren voor interieurbouw, 
kantoormeubels, keukens en de bouwindustrie. Eco-Boards differentieert zich op de 
markt als alternatief voor houten platen zoals MDF en spaanplaat ect. Dit doet Eco-
Boards onder andere doordat zij Formaldehyde uit het productieproces halen en 
daarnaast redden we bomen. Formaldehyde is de giftige stof die gebruikt wordt bij het 
binden van plaatmaterialen zoals MDF en spaanplaat ect. Naast het vervangen van de 
lijm, smelt Eco-boards de platen samen in plaats van het lijmen aan de hand van lignine 
wat in de biomassa bevind (een natuurlijk bindmiddel). Dit is een unieke oplossing in de 
wereld van plaatmateriaal en leidend in de wereld van co2 uitstoot en biologisch 
afbreekbaar afval. Eco-boards gebruikt restafvalstromen van land en tuinbouw gewassen 
en biomassa. Volg ons op met projecten https://twitter.com/eco_boards 

Biopolymeren - biobased 
Het bedrijf is toekomst 
gericht en gaat met name 
in op de vraag Ecologisch 
plaatmateriaal. Circulair 
Biobased 
 

 

16. Natural Plastics -www.naturalplastics.nl 
 

 
 

- Biobased producten voor de groene buitenruimte (biologisch afbreekbaar en biologisch 
niet afbreekbaar; 
- Biobased advies, u wilt een advies welke producten er vervangen kunnen worden of u 
wilt een product gaan ontwikkelen. Wij stellen graag onze kennis en netwerk aan u ter 
beschikking;  
- Bewustwordingsconcept Magneet (Green Deal); hoe kunt u het beste biobased 
introduceren in uw organisatie. 

Biopolymeren - biobased 
Biopolymeren - bio 
afbreekbaar 
 

 

17. Bio Futura B.V. - www.biofutura.nl  
  

Ontwikkelaar, importeur en distributeur van biobased verpakkingen en disposables. 
 

(Bio)composieten 
Biopolymeren - biobased 
Biopolymeren - bio 
afbreekbaar 

 

18. KNN Cellulose - www.knnadvies.nl 
 

 
 

KNN Cellulose is specialist in ketenontwikkeling voor tertiaire cellulose (cellulose uit 
afvalstromen). Cellulose heeft aanzienlijk potentieel in de verduurzaming van ons 

Cellulose 
 

http://www.schutpapier.com/
http://www.eco-boards.eu/
https://twitter.com/eco_boards
http://www.naturalplastics.nl/
http://www.biofutura.nl/
http://www.knnadvies.nl/


grondstoffengebruik, zowel milieukundig 
alsook economisch. Product- markt- en ketenontwikkeling in relatie tot optimale 
benutting van cellulose is de kernactiviteit van KNN Cellulose. Ons punt op de horizon: de 
fossiele, synthetische vezel (weer) biobased maken! 
 We leveren in nauwe samenwerking met onze relaties volgende producten: 
  -   Recell® Cellulosevezelfracties van diverse kwaliteit op basis van tertiaire cellulose 
  -   BCPC®  Bio-afbreekbaar Cellulose-Polymeer-Composiet 
  -   Cellvation®: upcyclingtechnologie voor zeefgoed uit afvalwater 
 Diensten die KNN Cellulose levert: 
  -   Product-markt-ontwikkeling (vezels, composieten, chemicals) 
  -   Strategisch marktonderzoek en ketenontwikkeling voor tertiaire cellulose 
  -   Hygienisatie- en zuiveringstechnologie tertiaire cellulose (advies en ontwikkeling) 
  -   Certificering (milieu & technologisch) 

 

19. ENVIPLAST - www.enviplast.com 
 

 
Looks Like plastic but It’s NOT! 
The biodegradable environmentally friendly ENVIPLAST®, is an replacement material for 
conventional plastic and can be applied as shopping bags, garbage bags, laundry bags, 
disposable aprons etc. ENVIPLAST® is a material that if accidentally swallowed can safely 
be eaten by animals and can be disposed of together with other bio-waste. It will 
biodegrade quite fast with industrial or residential compost.  
ENVIPLASTÂ® is made from natural tapioca starch,  vegetable oil derivates and other 
naturally sourced ingredients. ENVIPLAST® returns back into nature through a 
biodegradation process with the help of macro- and micro- organisms. 
 
Who we are 
ENVIPLAST® is a product of Inter Aneka Lestari Kimia, a diversified industrial product 
producer in Jakarta, Indonesia, that has seen a steady growth between its origins in 1985 
and the over 550 employees employed today under certified safe and healthy working 
conditions (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001). In 2011 ENVIPLAST® was introduced to 
the market as the latest and the most environmentally friendly addition to the four 
existing product lines of Inter Aneka. www.interaneka.com 

Biopolymeren - biobased 
Biopolymeren - bio 
afbreekbaar 
 

 

20. Rodenburg Biopolymers - www.biopolymers.nl 
  
Producent van bioplastic granulaat 
 

Biopolymeren - biobased 
Biopolymeren - bio 
afbreekbaar 

 

21. DS Fibres-DS Technical Nonwoven - www.dstextileplatform.com 
  

DS Fibres is producent van PLA vezel en DS Technical nonwoven is producent van PLA vilt 
 

(Bio)composieten 
Biopolymeren - biobased 
Biopolymeren - bio 
afbreekbaar 

 

22. Carbohydrate Competence Centre - www.cccresearch.nl 

 
Het Carbohydrate Competence Center (CCC) is hét koolhydraatkenniscentrum in 
Nederland waar excellente kennis rondom koolhydratenonderzoek samenkomt. Het CCC 
wil hoogwaardige kennis op het gebied van koolhydraten genereren, ontwikkelen en 
delen om wereldwijd innovatie te bevorderen en bij te dragen aan een gezonde en 
duurzame samenleving. Het CCC stimuleert de vorming van publiek-private 
samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. 

koolhydraten en 
duurzaamheid 
 

 

 

http://www.enviplast.com/
http://www.interaneka.com/
http://www.biopolymers.nl/
http://www.dstextileplatform.com/
http://www.cccresearch.nl/


23. www.BiomassaDHZ.nl 
vraag en aanbod groene grondstoffen voor nu en toekomstmakers 
 

 
 

De Klik BiomassaDHZ is exploitant van het platform www.BiomassaDHZ.nl. Via dit 
platform komen vragers en aanbieders van (lokale)biomassa (maar ook van Tweedehands 
Etenswaren) met elkaar in contact. Door de zogenaamde toekomstige plaatsingen komen 
ondernemers uit verschillende branches met elkaar in contact om samen te werken aan 
nieuwe innovaties. Daarnaast leveren we aanvullende dienstverlening zoals het actief 
zoeken naar een passende wederpartij, bemiddelen indien een reststroom onder de 
afvalregelgeving valt, geven van presentaties en inspiratieworkshops en advies bij 
ontwikkelen nieuwe businessmodellen voor biobased innovaties. We staan in de MKB 
Innovatie Top 100 van 2015 en in de Toekomstmakers Top100 

(Bio)composieten 
Biopolymeren - biobased 
Biopolymeren - 
bioafbreekbaar 
biobased algemeen 
 

 

24. KNN Advies - www.knnadvies.nl  
 

Wij zijn een adviesbureau dat al sinds 2000 zowel kleine als grote initiatieven in de 
maatschappij een stap verder helpen. Wij zijn expert op het gebied van de biobased 
economy, de circulaire economie en duurzaamheid. Hierin zijn wij actief binnen de gehele 
waardeketen door de schakels in de keten met elkaar te verbinden, of afzonderlijke 
schakels te bedienen. 
 Onze kernwaarden zijn professionaliteit, integriteit en transparantie. 
Wij willen concreet een bijdrage leveren aan ontwikkelingen die de maatschappij in zijn 
geheel ten goede komen, zowel sociaal, economisch als ecologisch. Dit doen wij door 
onze jarenlange ervaring en kennis aan te bieden aan derden, waarmee zij hun doelen 
kunnen realiseren. 
Wij leveren partijen inzicht in concrete en haalbare opties, op basis van onder andere 
economische, technologische en ecologische parameters. We laten zien wat de effecten 
zijn van verschillende mogelijkheden en welke stappen er nog gezet moeten worden om 
deze opties in de praktijk te realiseren. 

Advies biobased economy 
 

 

25. Pezy Group  -  www.pezygroup.com  
  

Pezy Group is een ontwerp- en ingenieursbureau, gedreven door ruim honderd 
specialisten met een passie voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen en vervaardigen van 
nieuwe producten en toepassingen. Door een multidisciplinaire aanpak van het 
ontwikkelproces is Pezy Group in staat om innovatie systematisch te versnellen en 
oplossingen te creëren die nieuw zijn in hun soort. Alle benodigde theoretische en 
praktische middelen daarvoor zijn vanuit vestigingen in Amsterdam, Eindhoven, 
Groningen, Houten en Singapore in eigen huis aanwezig. 
In 2009 is Pezy Group als eerste ontwerpbureau van de wereld cradle to cradle 
gecertificeerd. Sindsdien loopt Pezy Group voorop met kennis over de toepassing van 
bioplastic en recyclebare materialen en heeft het bedrijf aan de wieg gestaan van vele 
duurzame projecten. 

Biopolymeren - biobased 
Biopolymeren - bio 
afbreekbaar 
3D printen – kunststof 
Productontwikkeling 
 

 

26. Simcon Cadmould Varimos -www.simcon-worldwide.com  
  

 

Simcon bietet passgenaue Lüftsungen für Ihr Spritzgussvorhaben. Mit unserer 
langjahrigen Erfahrung und unserem umfassenden Know-how unterstützen wir Sie bei 
der Herstellung von Kunststoffteilen und bei der Werkzeugkonstruktion  vom Design bis 
zum einsatzbereiten Produkt. Wir sorgen nicht nur für die Optimierung von Bauteil, 
Werkzeug und Prozess, sondern helfen Ihnen auch dabei, Kosten einzusparen: durch 
geringere Entwicklungs- bzw. Zykluszeiten und den Verzicht auf teure Prototypen.  
 
Als starker Rundum-Partner bietet Ihnen Simcon neben den Softwareprodukten auch 
umfangreiche Engineering-Dienstleistungen rund um die Spritzgießsimulation, 
Produktentwicklung und Serienprozess-Optimierung an. Wir unterstützen Sie bei der 
Umsetzung anspruchsvoller Spritzgießprojekte. 

Spritzgießsimulations-
Software 
 

 

http://www.biomassadhz.nl/
http://www.knnadvies.nl/
http://www.pezygroup.com/
http://www.simcon-worldwide.com/


27. H&P Moulding - www.hpmoulding.com  
  

H&P Moulding is een gespecialiseerd spuitgietbedrijf voor de technische en medische 
industrie. Naast innovaties in conventionele kunststoffen werken wij ook samen met 
partners in het Interreg programma voor de toepassing van biobased kunststoffen in onze 
markten. 

Biopolymeren - biobased 
Biopolymeren - bio 
afbreekbaar 
 

 

28. InnovatieLink- www.innovatielink.nl  
 

InnovatieLink is een initiatief van de topsectoren Energie en Chemie. Om ondernemers in 
deze twee sectoren te ondersteunen met de innovatie vraag die zij hebben. Dit kan op 
het gebied van financiering, toegang tot pilot-facilities, toegang tot markt en verdere 
netwerk verbreding. 
 

Innovatie-vraag 
ondersteuning 
ondernemers in de 
topsectoren energie en 
chemie 

 

29. Gemeente Emmen - www.emmen.nl  
 

 

-Growing workspace 
-Circulair Emmen 
-Europe Direct 
De gemeente Emmen ondersteunt en faciliteert bedrijven bij innovatie- en business 
development vragen. Samen met provincie Drenthe. Daarnaast biedt ze support v.w.b. 
vergunningen, grondverkoop etc. 

Circulaire economie / 
Biobased economie 
 

 

30. Refil – recycled filament - www.re-filament.com 
 

  
Refil maakt hoge kwaliteit recycled 3d printer filament van o.a. oude auto dashboards, 
pet flessen en koelkasten 

3D printen – kunststof 
3D printen - algemeen 

 

31. Landré - www.landre.nl  
 

 
Landré  is een verkoop- en servicegerichte organisatie gespecialiseerd in CNC 
productietechnologieën voor de maakindustrie. Met een jarenlange kennis en ervaring op 
het gebied van verspanning, plaatbewerking, kunststofverwerking en rapid 
manufacturing biedt Landré u een solide basis om een hoge productkwaliteit en 
continuïteit van uw productie mogelijk te maken. Landré© levert daarmee een essentiële 
bijdrage aan de versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse en Belgische 
maakindustrie. Landré© levert een uitgebreid programma 3D printers van de merken 3D 
Systems en ConceptLaser in de Benelux. 

3D printen – kunststof 
3D printen – metaal 
 

 

32. Renishaw - www.renishaw.com 
 

 

Renishaw is one of the world's leading engineering and scientific technology companies, 
with expertise in precision measurement and healthcare. 

3D printen – metaal 

 

33. Brilliant Technology BV - www.brillianttechnology.nl 
  

 

Brilliant Technology is uw leverancier van 3D printers, 3D software en diensten. 
Leverancier van EnvisionTEC 3D printers, Massportal 3D printers, MCOR 3D printers en 
Thor3D scanners. 
 

Biopolymeren - biobased 
3D printen – kunststof 
3D printen – metaal 
3D printen - algemeen 
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34. TFF Saxion www.techforfuture.nl    
  

TechForFuture = Innovatie in het kwadraat   
Samen met hightech bedrijven nieuwe kansen creëren: dat is het doel van TechForFuture, 
Centre of expertise HTSM Oost. Met enthousiaste studenten, opgeleid om zelfstandig 
praktijkgericht onderzoek te doen in bedrijven, ontdekken en ontwikkelen we nieuwe 
technologieën. Zo dragen we bij aan internationaal onderzoek voor en met bedrijven. 
Saxion Hogeschool Liftscience Engineering & Design. Saxion heeft een lange traditie met 
3D print projecten binnen lectoraten, het onderzoeksdeel van Saxion. 3D printen met 
metaal, beton, zand en kunststof. Het keuzevak Mastering 3D printing stelt studenten in 
staat zelf ontworpen metaal delen te printen. 
Saxion FabLab Enschede. Het FabLab is de openbare digitale werkplaats met naast 3D 
printers ook de benodigde software en scanners. Met ook andere digitale productie 
technieken is het FabLab een onderdeel van de wereldwijde maker movement. 
www.saxion.nl   www.fablabenschede.nl 

(Bio)composieten 
Biopolymeren - biobased 
3D printen – kunststof 
3D printen – metaal 
3D printen - algemeen 
 

 

35. RepRapWorld B.V. - www.reprapworld.com  
 

 

Wij zijn een webwinkel waar je van A tot Z kan kopen om je eigen 3D-printer te bouwen 
en natuurlijk ook om 3D te printen.  

3D printen – kunststof 
3D printen - algemeen 

 

36. Bits2Atoms www.bits2atoms.nl  

 
Bits2Atoms is gespecialiseerd in desktop en deskside 3D-printers, 3D-scanners en 
toebehoren. Tevens bieden wij 3D-print / 3D-scan services en geven wij workshops en 
trainingen. 

3D printen – kunststof 
3D printen - algemeen 
 

 

37. dddrop - www.cad2m.nl  
 

 
 

Dddrop ontwikkelt professionele 3D printers met maar één doel voor ogen: 100% 
klanttevredenheid. Een ervaren team ontwerpers, gebruikers en verkopers van 3D 
printers van het eerste uur hebben meer dan 10 jaar ervaring gebundeld in de dddrop 3D 
printer. Het resultaat is een prachtige, gebruiksvriendelijke printer met een groot 
printvolume. De dddrop 3D printer is uniek doordat het alle belangrijke features 
combineert, tegen een scherpe prijs. Hiermee maakt dddrop professioneel 3D printen 
toegankelijk voor alle MKB bedrijven. 

3D printen – kunststof 
 

 

38. Better Future Factory - www.betterfuturefactory.com  

 
Better Future Factory is a sustainable innovation and engineering studio. We turn (plastic) 
waste streams into innovative valuable solutions. Together with great companies and 
designers we create iconic, innovative and scalable projects, 
that often grow into stand-alone startups, profitable business cases or icons that 
inspire the world to a start a better future. 

 

 

39. Nexeo Solutions - www.nexeo3d.com  
  
Nexeo Solutions is a worldwide Plastic and Chemical distributor. 
Nexeo Solutions is #1 in plastics in USA and one of the biggest in EU. With and more than 
2500+ employees. We have partnered with chemical company DSM to introduce High 
Performance filaments into the 3D Market. We provide technical and application 
development support. 

3D printen – kunststof 
 

 

http://www.techforfuture.nl/
http://www.saxion.nl/
http://www.fablabenschede.nl/
http://www.reprapworld.com/
http://www.bits2atoms.nl/
http://www.cad2m.nl/
http://www.betterfuturefactory.com/
http://www.nexeo3d.com/


40. AGA 3D Color Solutions - www.aga3d.nl  
 

 
AGA 3D Color Solutions is distributeur voor Mcor Technologies (full colour 3D printers die 
werken obv papier). Daarnaast is AGA actief op het gebied van grootformaat 2D printen, 
UV flatbed printen en zeefdruk. 

3D printen  - full colour 
 

 

41. 3devo – www.3devo.eu  
  

 

3devo is een hightech start-up die producten ontwikkelt voor de 3D printing markt. Ons 
huidige product is de NEXT 1.0 Filament Extruder. De NEXT 1.0 maakt hoogwaardig 
filament van plastic kunststofafval.  

3D printen – kunststof 
3D printen - algemeen 
 

 

42. NextStep3D – www.nextstep3d.com  
  

 

NextStep3D levert professionele additive manufacturing (3D-print) systemen voor de 
vervaardiging van functionele prototypen en productie toepassingen op basis van de 
meest recente technologieën. Als gecertificeerd leverancier van diverse toonaangevende 
fabrikanten voorzien wij onze klanten van het juiste advies voor een optimaal rendement.  
Onze vakkundige medewerkers bieden volledige ondersteuning; turn-key installaties en 
trainingen voor een korte implementatie tijd, service op storingen en preventieve service. 
NextStep3D is lid van het Mikrocentrum High Tech Platform, een netwerk van de 600 
meest innovatieve bedrijven binnen de Nederlandse (maak) industrie. 

3D printen – kunststof 
3D printen – metaal 
3D printen - algemeen 
 

 

43. 3D Ninja – www.3dninja.nl  

 
Wij verkopen 3D printers en toebehorende aan Consumenten, scholen en bedrijven. 
Hiernaast verlenen wij ook diensten zoals advies, demo's en alles wat met 3D printing te 
maken heeft.  

3D printen – kunststof 
3D printen - algemeen 
 

 

44. FELIXprinters -  www.felixprinters.com 

 
FELIXprinters is een Nederlandse ontwikkelaar en producent van 3D printers. 
FELIXprinters is toonaangevend als het gaat om desktop 3D printers met dubbele 
extrusie. Met een FELIX 3D printer is het mogelijk om verschillende printmaterialen met 
elkaar te combineren in een enkele print. Gebruik van hoogwaardige onderdelen, vele 
uren ontwikkeling en een streven naar perfectie maken de 3D printers van FELIXprinters 
uniek!    

3D printen – kunststof 
 

 

45. Kamer van Koophandel – 3D-PrintAtlas  - www.3dprintatlas.nl  
  

3D-Print Atlas: Het complete overzicht van 3D-print-activiteiten in Nederland 
De 3D-Print Atlas: 
-Brengt alle 3d-print-activiteiten in kaart 
- Verbindt organisaties en initiatieven  
- Geeft inspirerende voorbeelden en businesscases 
Deze 3D-print-atlas heeft als doel om initiatieven op gebied van deze prille technologie op 
een platform bijeen te brengen, zodat kennis transparant wordt en kennisdeling mogelijk. 
Dit zal de 3D-ontwikkeling versnellen, waardoor Nederland een toonaangevende positie 
kan verwerven in deze kansrijke sector.  
Bent u zelf actief in 3D-printen en staat u nog niet in de atlas: meld uw initiatief dan nu 
aan op www.3dprintatlas.nl . De Kamer van Koophandel (KvK) beheert de atlas, die in een 
samenwerkingsverband van tweeëntwintig partijen tot stand is gekomen. Voor meer 
informatie: Pieter Diphoorn pieter.diphoorn@kvk.nl, tel. 06-51521274. 

3D printen - algemeen 
 

http://www.aga3d.nl/
http://www.3devo.eu/
http://www.nextstep3d.com/
http://www.3dninja.nl/
http://www.felixprinters.com/
http://www.3dprintatlas.nl/


 

46. The Bobbleshop - www.thebobbleshop.nl  
  

Met The BobbleShop maak je heel snel een 3D scan van jouw gezicht. Daarna stel je jouw 
eigen bobble samen en enkele dagen later heb jij een uniek 3D figuurtje van jezelf in huis. 
Een bobble is een klein en grappig beeldje met een in verhouding tot het lichaam, erg 
groot hoofd :)  Het maken van een bobble is erg eenvoudig met The BobbleShop. Het hele 
proces, van 3D gezichtsscan tot bobble selectie, neemt gemiddeld 4 minuten in beslag. 

3D printen - algemeen 
 

 

47. New Northern Industries - www.newnorthernindustries.com  

 
SymbioShape tezamen met YUMI 3D = New Northern Industries  
New Northern Industries houdt zich bezig met duurzame (massa) productie, R&D en 
eduaction. Door digitale fabricage te combineren met zoveel mogelijk bio-based 
materialen, duurzame energiebronnen en productie met beperkte transportlijnen in de 
regio, on demand voor verschillende sectoren te maken.  
Verder houdt NNI zich bezig met de ontwikkeling en innovatie op techniek en grondstof 
gebied. Ook is trainingen, talks en consultancy een belangrijk onderdeel van de 
organisatie.   
Ons doel is om de regio te ondersteunen in lokale/duurzame productie en innovatie 
versnellers, in kennis en werkgelegenheid op termijn te vergroten.  

Biopolymeren - biobased 
Biopolymeren - bio 
afbreekbaar 
3D printen – kunststof 
3D printen - algemeen 
Energie, transport en 
(massa)productie 
 

 

48. Leapfrog 3D printers - www.lpfrg.com  
 

 
Leapfrog designs & manufactures 3D printers that produce high quality printed products, 
available and affordable to a broad user base. Our customers include private consumers, 
educational institutes and a wide variety of businesses that use our printers for rapid 
prototyping, customization of products, and generating spare parts. 

3D printen – kunststof 
3D printen - algemeen 
 

 

49. Turtle Creations  - www.turtlecreations.nl  
 

 
 
 

Turtle Creations is totaal leverancier op gebied van 3D printen en 3D scannen. Bij ons 
kunt je advies krijgen over het gebruik en aanschaf van een 3D printer of 3D scanner. Ook 
bieden wij diverse diensten om je te ondersteunen in je rapid prototyping proces zoals 
het 3D printen van onderdelen en het 3D scannen en reverse engineeren van deze scan 
data. 

3D printen – kunststof 
3D printen - algemeen 
 

 

50. Heijcon 3D Solutions - www.heijcon.nl  
 

 
Het onmogelijke mogelijk maken. Daar waar andere 3D printservicebureaus de handdoek 
in de ring gooien en geen mogelijkheden zien tot de uitwerking van een idee, grijpt 
Heijcon graag de uitdaging aan. Door de persoonlijke benadering en het 
creatief/technische team is Heijcon in staat om in samenspraak met u en de vaak 
beperkte middelen een goed eindproduct neer te zetten. Omdat het Heijcon-team 
bestaat uit creatieve breinen, technische industrieel ontwerpers en eigen 3D printers in 
huis heeft, worden projecten met eigen middelen van begin tot eind uitgevoerd. 
 
Heijcon is vanaf de start van een project eerlijk over de mogelijkheden zodat het 
eindproduct in geen geval een teleurstelling zal zijn. Heijcon ontzorgt vanaf de aanvang 
van het project en zorgt dat alles gestructureerd verloopt en houdt u hiervan op de 
hoogte. 

3D printen – kunststof 
3D printen - algemeen 
3D tekenen 
 

 

http://www.thebobbleshop.nl/
http://www.newnorthernindustries.com/
http://www.lpfrg.com/
http://www.turtlecreations.nl/
http://www.heijcon.nl/


51. 3D-Robotprinting - www.3d-robotprinting.com  
  

 

3D-Robotprinting maakt 3D-prints in een groot formaat. Wij zijn gespecialiseerd in het 
printen met diverse kunsstoffen. Onze ambitie is de snelste fabrikant van prototypes, 
one-off's en low-volume production van service parts van kunsstof te worden. 

3D printen – kunststof 
 

 

52. Makerpoint - www.makerpoint.nl  

 
Leverancier van 3D Printers, 3D Scanners, 3D Software en onderdelen. Lasercutting, 
engraving. Reparatie, onderhoud, workshops en training. 

3D printen - algemeen 
 

 

53. 4C Creative Cad Cam Consultants - www.4cccc.nl  
 

 
4C voor 3D Scannen - 3D Modelleren - 3D Programmeren. 
 

3D printen - algemeen 

 

54. M&H 3D Reverse B.V. - www.m-h.nl  
 

 
M&H 3D Reverse is specialist in 3D meten en scannen. Sinds 2003 verkennen en 
verleggen we samen met onze klanten de innovatieve frontlinie van 3D meettechnologie. 
In een wereld waar meten is weten geen cliché is en precisie in steeds meer getallen 
achter de komma wordt uitgedrukt, leveren wij exact de juiste gegevens voor 
kwaliteitscontrole, productontwikkeling en reverse engineering. 
 
Daarnaast zijn wij vertegenwoordiger van Geomagic Software van 3D Systems. Wij 
leveren deze Software en zijn in staat onze diensten aan te bieden met deze software om 
.stl data softwarematig te bewerken. 

Optisch Scannen - 
Digitaliseren - .stl data 
softwarematig bewerken / 
manipuleren 
 

 

55. 3D GeoSolutions & GloBLD – www.3dgeosolutions.nl  
 

 
Een ingenieursbureau jong van geest, ervaringsdeskundige en marktleider op het gebied 
van 3D meten, modelleren en classificaties van de Openbare Inrichting. Zowel boven- als 
ondergronds. We leggen de As-Built verbinding tussen deze twee werelden waarvoor we 
de meest moderne technieken gebruiken. 

3D scannen en modelleren 

 

56. Printerplein: PrintR – www.printr.com  

 
Workshop 3D- printen voor beginners 
PrintR maakt 3D-printen toegankelijk voor iedereen! 

3D printen - algemeen 

 

57. t/m  68.  Onderwijsplein   

Green PAC – Masteropleiding  
Stenden Hogeschool (Techniek)  
Hogeschool Windesheim  
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL)  
Stenden Hogeschool (Green Logistics)  
Hanze Hogeschool  
BERNN  
Rijksuniversiteit Groningen (Master Sustainable Entrepreneurship) 
Drenthe College  
Hondsrug College  
DC TECH (Drenthe College)  
Hanze Hogeschool  

http://www.3d-robotprinting.com/
http://www.makerpoint.nl/
http://www.4cccc.nl/
http://www.m-h.nl/
http://www.3dgeosolutions.nl/
http://www.printr.com/


69. Rabobank Emmen- Coevorden - www.rabobank.nl  

 
Bij het starten van een eigen bedrijf komt veel kijken. Bijvoorbeeld met het schrijven van 
een ondernemingsplan, het openen van een zakelijke rekening, het regelen van 
verzekeringen en het inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Bent u benieuwd 
waarmee wij u van dienst kunnen zijn? Een financiering aanvragen is een belangrijk 
moment. Daarom vertellen we u graag hoe u dat aanpakt en waar u op moet letten. 
Een eigen bedrijf starten of op zoek naar een passende financieringsvorm? Bezoek  
Rabobank, de financieel regisseur. 

Financieringsplein 

 

70. ASQA Subsidies BV -    www.asqasubsidies.nl 

 
ASQA Subsidies B.V. is gespecialiseerd in subsidies en innovatiemanagement. U kunt bij 
ons terecht voor professionele ondersteuning bij subsidies, fiscale regelingen en andere 
financiële tegemoetkomingen. Wij verzorgen voor onze klant de subsidieaanvraag en 
begeleiden het subsidieproject van initiatie t/m subsidievaststelling. Wij besteden hierbij 
veel aandacht aan de bedrijfsvoering van onze klant, zijn attent op nieuwe regelingen en 
weten beide goed aan elkaar te koppelen door een duidelijk, uitvoerbaar en doeltreffend 
projectplan. Onze klanten zijn veelal actief in de agrarische sector, 
levensmiddelenindustrie, life sciences, biotechnologie en chemie. Voor ASQA Subsidies 
B.V. is de Biobased Economy een belangrijk werkveld. Uiteenlopende Europese, landelijke 
en regionale innovatieregelingen zijn met succes aangesproken voor innovaties binnen 
verschillende deelgebieden van de Biobased Economy. Bij onze stand kunt u 
kennisnemen van enkele uitgevoerde en lopende projecten. Wij vertellen u graag wat wij 
voor u kunnen betekenen op het vlak van financiering en subsidies in de Biobased 
Economy. 

Financieringsplein 

 

71. MKB Fonds Drenthe -  www.mkbfondsdrenthe.nl  

 
MKB Fonds Drenthe is een investeringsfonds die investeert in ambitieuze kansrijke 
Drentse bedrijven. De investering wordt gedaan met risicodragend kapitaal, dit zijn 
achtergestelde leningen met 
eventueel daarbij een minderheidsparticipatie in het aandelenkapitaal. Er wordt altijd 
geïnvesteerd op basis van co-financiering. Een andere belangrijke voorwaarde waaraan 
door Drentse MKB bedrijven moet worden voldaan is: er moet een goede businesscase 
zijn om de innovatie te vermarkten en/of het bedrijf te laten groeien. Voor 
groeiproposities kunnen de investeringen voor het MKB Fonds Drenthe tenminste € 
100.000,- en max. € 1.500.000,- zijn. Voor innovatieve proposities geldt een afwijkende 
ondergrens van € 10.000,- en een max. van € 250.000,-. 

Financieringsplein 

 

72. NL Investeert - www.nlinvesteert.nl  

 
NLInvesteert mobiliseert kapitaal en ervaring om ondernemers vooruit te helpen. Samen 
met de ondernemer maken we bedrijf én plan fit voor financiering. Daarna zoeken wij 
geschikte publieke en private investeerders. Zo kunnen bedrijven zich blijven ontwikkelen 
en investeerders ontvangen een aantrekkelijk rendement. 

Financieringsplein 

 

73. Friesland Lease - www.frieslandlease.nl  

 
Friesland Lease richt zich op het off balance financieren van vervoersmiddelen voor 
bedrijven uit de drie Noordelijke provincies. Dit kunnen auto’s, bestelauto’s, fietsen en e-
Bikes zijn.  Friesland Lease loopt in haar branche voorop als het gaat om duurzaam em 
alternatieve mobiliteits oplossingen.  Naast de Bovag Leasefiets heeft Friesland Lease 
auto’s ingezet op synthetische biodiesel Synnfuell en Dual Fuel. We voorzien daarnaast 
ook in andere vormen van mobiliteit en mobiliteits management. Off balance financiering 
houdt je middelen vrij en beperkt bedrijfs risico’s.  Dat doen we middels een Full service 
Operationeel Lease contract. Friesland Lease levert de financiën, de ondersteuning en de 

Financieringsplein 

http://www.rabobank.nl/
http://www.asqasubsidies.nl/
http://www.mkbfondsdrenthe.nl/
http://www.nlinvesteert.nl/
https://www.nlinvesteert.nl/fit-voor-financiering
https://www.nlinvesteert.nl/investeren
http://www.frieslandlease.nl/


kennis voor een efficiënt en economisch wagenparkbeheer. Dit reeds vanaf 1 auto voor 
alle sectoren/branches en in elke levensfases. . Een Full service lease is en blijft maatwerk 
waarbij we altijd op zoek zijn naar de juiste beheer en financieringsvorm die het beste bij 
uw onderneming past. We denken graag out of the box en kijken samen naar oplossingen 
en innovaties die het beste bij uw bedrijf passen.  Hou je middelen vrij en hou risico’s in 
de hand; denk aan Operationele Service Lease. Friesland Lease is onderdeel van de 
Rabobank organisatie.  
Friesland Lease, de Lange West 96, 9201CH DRACHTEN 
Provincie Friesland: Jan Tabak, 06-13147006 
Provincie Groningen & Drenthe, Martin Pama 06-10984004 

 

74. Flinc – www.flinc.nl  

 
Flinc is de schakel tussen innovatie en financiering! Een innovatief idee, een flinke dosis 
ondernemerschap en de juiste middelen: het zijn de ingrediënten om van een nieuw 
product of dienst een succes te maken.  
Voor investeerders fungeren we als de poort tot innovatief ondernemerschap; voor 
innovatieve ondernemers vormen we een van de sleutels tot succes. Onze missie? 
Ondernemers helpen bij het investor ready maken van hun idee en ze matchen met de 
juiste investeerder. 

Financieringsplein 

 

75. NOM – www.nom.nl  

 
De NOM investeert in de ontwikkeling van Noord-Nederland. En daar kunt u, als 
ondernemer, goed gebruik van maken. U kunt in alle fasen van uw bedrijf een beroep op 
ons doen. Vanaf de start totdat uw organisatie zo goed als volgroeid is. En zelfs nog 
verder: tot opvolging of overname. 

Wij kunnen u helpen uw ideeën van de grond te krijgen, uw ambities waar te maken en 
groei te realiseren. Bijvoorbeeld door u in contact te brengen met de juiste mensen, door 
u een financiering te verstrekken, kansen te vertalen naar concrete mogelijkheden of u te 
helpen met het vinden van een geschikte locatie. 

Financieringsplein 

 

76. PNO Consultants - www.pnoconsultants.com  

 
PNO Consultants is an important long-term stakeholder within the European bioeconomy 
panorama. We are a partner in multiple EU-funded projects (a.o. BIO-TIC, BioLinx, ROBOX, 
BIOSKOH and European Sustainable Chemicals Support Service) and have performed 
many more commercial assignments in this field. Fully independent, located in 6 West-
European countries with 280 employees, we offer innovation and grants consultancy with 
local hands-on support. Typical services we provide are road mapping, regional 
benchmarks, stakeholder analyses and EU project development. 

Financieringsplein 
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