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NIEUWE TECHNIEK VOOR LICHTGEWICHT EN DUURZAME CONSU MENTENPRODUCTEN 
Europa en provincie Gelderland investeren 
 
Een consortium bedrijven onder leiding van Cato Com posite Innovations BV uit Doesburg slaat 
de handen ineen om lichtgewicht en duurzame consume ntenproducten te maken op basis van 
thermoplastische bio composieten. De ontwikkeling v an commerciële producten uit dit 
materiaal is nieuw. Het voordeel van de producten i s dat ze duurzaam zijn, licht en ook sterk.  
 
Thermoplastische bio composieten zijn kunststoffen, waarbij in het kunststof een versterkend 
materiaal (natuurvezel) is verwerkt. Hierdoor is het zowel stevig als buigzaam en daardoor breed 
toepasbaar in allerlei producten. Voorbeelden van te ontwikkelen producten zijn een lichtgewicht 
koffer voor de zakelijke markt en een opklapbare fietsendrager met liftsysteem op basis van een 
gewichtbesparend ontwerp. De drager is hiermee met name geschikt voor oudere gebruikers die 
moeite hebben met het tillen en monteren van de fietsdrager. 
 
Kenniscluster  
De samenwerking en kennisuitwisseling tussen achterhoekse MKB’ers en de Universiteit Twente in dit 
project draagt bij aan de ontwikkeling van een kenniscluster over biobased composieten en aan de 
versterking en uitbreiding van het kenniscluster ‘thermoplastische composieten’ in Oost-Nederland. In 
de toekomst kan de kennis worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van producten die licht en 
duurzaam moeten zijn, bijvoorbeeld in de auto- en vliegtuigindustrie.  
 
EFRO-subsidie  
Het consortium bedrijven: Cato Composite Innovations BV (Doesburg), Jadima Fijnmetaalbewerker bv 
(Ede), Hulshof Business Cases bv (Lichtenvoorde), Universiteit Twente, Indes bv (Enschede) ontvangt 
voor het project Biocase: Composite Carrier Solutions ruim € 200.000 subsidie uit het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling, eenzelfde bedrag van de provincie Gelderland en het Rijk en de 
bedrijven investeren zelf ruim € 620.000.  
 
 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling 
Communicatie, Marga Nijenhuis, (026) 359 90 20. Na kantooruren kunt u bellen met onze 
piketmedewerker, (026) 359 87 17 
 
‘GO, gebundelde innovatiekracht’ . 
Het Operationeel Programma Oost-Nederland EFRO 2007-2013 (GO Gebundelde Innovatiekracht) is 
een gezamenlijk Europees stimuleringsprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel samen 
met de stedelijke netwerken Zwolle Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, 
Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen om de positie van nationale innovatieve regio verder 
te versterken. Kijk voor meer informatie over het stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde 
Innovatiekracht’ op www.go-oostnederland.eu 

 

 
 


