
Millvision wint 
MVO prijs 2017…    
Donderdag 14 december ontvingen Ronald 
van der Plas en Leon Joore met hun bedrijf 
Millvision de MVO-prijs Geertruidenberg 
2017. Tijdens een feestelijke ondernemers-
avond georganiseerd door ondernemers-
vereniging VOG werd uit de drie 
genomineerden bedrijven (Verschuren 
Broccoli, Cristal Cleaning en Millvision) 
de winnaar bekend gemaakt. Millvision 
ontving de prijs, ontworpen door Ingrid 
Verburg (kunstenares uit Geertruidenberg) 
uit handen van de wethouder Bert van den 
Kieboom en juryvoorzitter Bert Verlaan.
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Wist je dat…
Millvision de frontrunner is in Circulair 
Biobased bouwen en Infrawerken. Hier 
worden meer en meer circulaire biobased 
materialen ontwikkeld voor fieldtesting. In 
diverse proeftuinen goed verdeeld over 
Nederland vindt communicatie naar het 
grote publiek plaats en tevens worden de 
showcases gemonitord. De materialen 
worden ge-engineerd via de ASBY 
methode en LCA profielen worden 
vergeleken                                               
met                                                  
bestaande                                                   
en meestal                                             
ingezette                                          
materialen.                                             
Tevens is er veel aandacht voor de Total 
Cost of Ownership i.p.v. inkoop op “meest 
voordelige”. Langere levensduur en minder 
onderhoud geven dan vaak de doorslag op 
een life cycle. Meer info via Esther Stapper 
06-44348214 
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Natuurvezels inside,Waar een kleine partij, groot in kan zijn..    

Allereerst, namens het Millvision TEAM wensen wij jullie gezondheid, geluk, ontwikkeling en plezier toe 
voor 2018. Wat ging het jaar weer snel voorbij. Je ziet de economie weer op stoom komen. Zelfs voor 
bepaalde standaard producten is de levertijd te lang, vanwege b.v. schaarste van sommige grondstoffen. Ook 
voor de in-ontwikkeling zijnde circulaire biobased materialen en prototypes zal er versneld opgeschaald 
moeten worden om ook als serieuze business ontwikkeling gezien te gaan worden. Voor Millvision was het 
voorjaar van 2017 vooral toewerken naar de realisatie van het samenwerkingsverband “Grondstoffen 
Collectief Almere” waar voor Millvision met name de opschaling van stedelijke natuurvezel grondstoffen 
zoals waterplanten, gras en hout centraal staan als basis voor nieuwe meer duurzame materialen die sterk 
nodig zullen zijn in een stad die de komende 10 jaar qua inwoner 
aantal gaat verdubbelen (van 200.000 naar 400.000); van de stad 
voor de stad. Millvision is hier de technologie providing (focus 
natuurvezels) partner; de Vijfhoek Recycling en de Gemeente 
Almere zijn de andere founding fathers.      

Ook in Raamsdonksveer hebben we niet stilgezeten met de aanschaf en opstart van een vezel compounder 
van circa 50 kg/uur (maart 2017). Hiermee worden kleine specifieke batches granulaat gemaakt voor eigen 
ontwikkeling en voor derden. Er wordt gewerkt met biopolymeren en polyolefinen. Voor dit 
laatste thema is een samenwerking op gestart met het CIV Biobased (Bergen op Zoom) het 

zogenaamde Polyolefinen Compounding Applicatie Centrum (PCAC, april 2017). 
Dit centrum vult het Natuurvezel Applicatie Centrum (NAC) aan met niet alleen 
spuitgiet machines en specifieke laboratorium faciliteiten maar ook met meer onder-
wijs aspecten; een win-win voor beide dus. Beide centra maken deel uit van het 
Biobased Network in Zuid Nederland waar gewerkt wordt aan circulaire biobased kennis infrastructuur; hier 
zijn ook de topfaciliteiten zoals Nieuw Prinseland, Green Chemistry Campus en Moerdijk maar ook 
Rusthoeve/Delphy en Chill op Chemelot bij aangesloten. Zie ook www.biobasednetwork.com. Naast het com-
pounderen worden nu ook de eerste profielen geëxtrudeerd en worden op dit moment in de praktijk uitgetest. 

Millvision is meer en meer landelijk actief (en bekend) en heeft in 
2017 concrete INFRA projecten uitgevoerd zoals in Middelburg en 
Almere met een biobased betuining/beschoeiing, in Oosterhout, Breda, 
Utrecht, Geertruidenberg en Almere met biobased bankjes en tafels,  
op de N272 met straatmeubilair en in Halsteren biobased grote voet-
gangers trap. Daarnaast hebben we directievoering gedaan op het 
eerste en grootste biobased “aangeklede’ viaduct van Nederland 
(Bergen op Zoom). Hierin is meer dan 6 kilometer biocomposiet aan 
vlas profielen in verwerkt. 

Het Natuurvezel Applicatie Centrum (voorlichting, product- en markt ontwikke- 
ling) is in Oktober vervat in een stichtingsvorm en gaat zich met name toeleggen 
op de business support voor de vezel gebaseerde applicaties (van idee via co-creatie 
tot show- en business case, beperkte testing en brede voorlichting (trainingen)). 
De werkwijze van het Natuurvezel Applicatie Centrum en het Grondstoffen 
Collectief Almere wordt nu ook grotendeels 
uitgerold in Zuid-Afrika, regio Durban. Ook hier 
staan de invasieve waterplanten in dit geval de 

water hyacint centraal als vertrekpunt voor een betere biodiversiteit, meer 
feed en food, werkgelegenheid en schoon drinkwater. Meer info op 
www.natuurvezelapplicatiecentrum.eu  / www.prm-international.org.

                            Lars Keizers is in september na 1 jaar bij ons als projectleider gewerkt te hebben verder
                         gaan studeren aan de TUE, chemische technologie. Wij wensen hem het beste toe en         
                         wellicht komt hij later weer terug in de boeiende biobased wereld. Zijn plaats heeft                
                         Alex Huizinga overgenomen hij heeft organische chemie/analytische chemie gestudeerd.      
        Veel leesplezier Team Millvision Samen Sneller Duurzaam

 



R&D&AD Projecten…
Ondanks dat we focus hebben op applicatie ontwikkelingen hebben we ook enkele onderzoeksprojecten 
in uitvoering omdat we met de-op-de-plank kennis het niet altijd redden. Tevens vergroten we ons 
internationale netwerk waar samenwerking key is. Alle hieronder vernoemde grensoverschrijdende 
samenwerkingsprogramma’s krijgen steun vanuit de Europese Unie.

 

         Binnen dit EDR BIO-ECONOMIE PROJECT wordt intens samen-
gewerkt met Hogeschool StendenPre en andere partners uit Nederland en 
Duitsland. Het betreft enerzijds biobased applicaties voor de woningbouw 
en infrastructuur (biobased fietspad) en anderzijds 3D printen en micro-
spuitgieten van vezel gebaseerde filamenten 
en compounds. Binnen deze scope hebben we 
ook dit jaar een 3D printer aangeschaft 
(dubbelkops) om eerste prototype modellen        

te kunnen maken. Dit lijkt in het proces van beeldvorming en ontwerpen      
erg nuttig. Intussen worden(in opdracht) ook kleine series dichtstukken 
geproduceerd.  Meer info via Harm Jan Thiewes 06-13135669 of
www.edr.eu/nl/site/bioeconomie / www.millvision.eu
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Upcycle City Almere…
Wat enkele jaren begonnen is met waterplanten 
papier is inmiddels uitgegroeid naar o.a een     
“Upcycle City” prijsvraag project van de Gem.
Almere. Hiermee kan er een flinke stap gezet 
worden naar opschaling en de demo van concrete prototypes of producten. Een 
en ander is overigens vervat in een innovatie “enabling” locatie, van 6 hectare, 
waar ervaren ondernemers met name technische en creatieve starters coachen op 
ondernemerschap. Het papier is intussen in reguliere (verpakking)business 
vervat, de composieten zijn al op het niveau van opschaling met periodieke pro-
ductie voor showcases in met name de buiten ruimte (beschoeiing, brug, schut-
tingen, hekken e.d.) en het “groene” beton staat in de startblokken. Dit initiatief 
heeft een gedeelde tweede plaats verkregen tijdens de Eurocities Award 
(innovatie)2017 in Nov in Ljublijana, net achter Brussel als winnaar. Meer info 
via Leon Joore 06-51586776 of www.gca-almere.nl / www.millvision.eu.
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 EUROPA…
Middels een LIFE regeling     
wordt er hard gewerkt aan  
een biobased geleiderail 2.0
(vangrail), op basis van het      
gras gebaseerde concept  
van de berm voor de berm. 
Intussen zijn de voorberei-   
dingen in volle gang om begin 2018 een mock-up 2.0 te plaatsen in 
Zeeland en Noord-Brabant. Veel tijd is besteed aan    
de materiaal-engineering en de ontwerp simulaties.  
Millvision is de coördinerende partij die uit 4 inno-
vatieve MKB’ers bestaat. Meer info via Harm Jan 
Thiewes 06-13135669/Ronald van der Plas 06-22801063    
of www.bg4us.eu / www.millvision.eu
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PR & Evenementen
Zowel het juni als november seminar van de 
Technologiekring Papier- en Karton waren weer 
goed bezocht (90 deelnemers) . Dit is een jaren-
lange samenwerking tussen papiertechnologen/
innovatiemanagers van alle Nederlandse- en 
Belgische papier- en kartonfabrieken, toeleve-
ranciers (19) en gecoördineerd door Millvision 
(Margriet Biemans) en Humanfactory/
Koninklijke VNP;  www.technologiekring.nl. De 
nieuwe data voor 2018 zijn 13-14 juni en 14-15 
november, reserveer al vast in uw agenda.                                 

Ook de cursus van Baal tot Rol voor “instappers” 
in de papiersector is weer goed gewaardeerd. In 
Raamsdonskveer wordt het praktijkonderdeel 
“machinaal papiermaken” gegeven.

Al in April hebben we meegewerkt aan het 
Biobased Delta event Natural fibertastic 1.0 waar 
Natuurvezel toepassingen op basis van lokale 
biomassa centraal staan; papier, composiet en 
beton. Ervaringen, the good and the bad, werden 
gedeeld in een historische ambiance. Hier 
hadden we ruim 150 bezoekers (overwegend 
ondernemers), internationale bijdrages en een 
heel goede waardering. De tweede editie staat 
gepland voor 19 april 2018, reserveer dus alvast 
in uw agenda. Meer info                                        
via coördinator van het                                 
cluster groen(ver)                                      
bouwen Esther Stapper             
06-44348214 
www.biobaseddelta.nl                          

In het project GRASGOED zijn keten partijen ver-
tegenwoordigd die vraaggestuurd bermsel/maaisel uit 
3 natuurgebieden (Kalmthoutse Heide/De Zoom, De 
Zwarte Beekvallei en Altena/Biesbosch) gaan opwer-
ken tot de gewenste specificaties. Er is aandacht voor 
papier, composiet, isolatie maar ook 
bodemverbeteraars e.d. binnen een concept van 
vierkantsverwaarding. Meer info via Sander van 
Calker 06-10478777 of www.millvision.eu.

Het project GROWING A GREEN FUTURE gaat 
in op de potentie van landbouw rest-biomassa en 
geüp-grade met echte vezelgewassen zoals vlas, 
hennep en Miscanthus. Voor Millvision is de focus op 
materialen voor bouw- en verpakkingstoepassingen, 
gebaseerd op papier en composieten. Van het erf voor 
het erf. Meer info via Harm Jan Thiewes 
06-13135669 of www.millvision.eu.

De BLAUWE KETEN focust zich op de 
ontwikkeling op grotere schaal van fycocyanine, 
een blauwe kleurstof gewonnen uit de Spirulina 
alg voor toepassingen in de materialen papier, 
textiel en coatings. Meer info via Fransje Voets 
06-12053334 of www.millvision.eu.

         

Bekijk ook onze vernieuwde website 
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