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INLEIDING
CrossRoads2 is een project binnen 
het Europese programma Interreg 

Vlaanderen-Nederland V 2014-2020. 
Binnen de doelstellingen van de 

prioritaire as slimme groei, doelt het 
CrossRoads2-project op het stimuleren 
van duurzame grensoverschrijdende sa-
menwerkingen rond kansrijke innovatie-
projecten tussen kmo/mkb-bedrijven in 
Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg). 
Het project richt zich tot bedrijven 
met innovatieve en technisch haalbare 
projectideeën waarbij cross-sectorale en 
grensoverschrijdende samenwerkings-
vormen met andere kmo/mkb-bedrijven 
noodzakelijk zijn voor de realisatie van 
de innovatieve projectambities. Deze 
projecten kunnen aanspraak maken 
op ondersteuning vanuit het Cross-
Roads2-project in de vorm van: 

MATCHMAKING  
De CrossRoads2-pro-
jectpartners ondersteu-
nen in het zoeken naar 

bedrijven met complementaire projecti-
deeën van over de grens (eventueel aan-
gevuld met onderzoekscentra) en helpen 
bij het opzetten van Vlaams-Zuid-Ne-
derlandse consortia die samen projecten 
opzetten;

SUBSIDIES VOOR HAAL-
BAARHEIDSSTUDIES  
Een financiële ondersteuning 
van bedrijven bij de uitvoering 

van hun haalbaarheidsstudie (uitgevoerd 
door een extern expert), waarbij hun inno-
vatief idee getoetst wordt aan een techno-
logische of economische vraagstelling ter 
voorbereiding van een innovatieproject;

SUBSIDIES VOOR  
INNOVATIEPROJECTEN 
Een financiële ondersteuning 
van clusters van bedrijven bij 

de uitvoering van hun Vlaams-Zuid-Ne-
derlands innovatieproject; 

FOLLOW-UP 
Een actieve opvolging van 
deze projecten en het proac-
tief meedenken naar vervolg-

stappen en valorisatie van de opgedane 
kennis.

Deze bundel vormt een tussentijdse 
publiekssamenvatting van het Cross-
Roads2-project over de jaren 2016 tot 
en met 2018. In deze periode stelde het 
CrossRoads2 project vijf oproepen open 
waarop kmo/mkb-bedrijven konden inte-
kenen om in aanmerking te komen voor 
financiële ondersteuning vanuit Cross-
Roads2. 

In deze publieke samenvatting krijg je 
een overzicht van de concrete doel-
stellingen en randvoorwaarden van het 
CrossRoads2-project. Enkele project-
voorbeelden geven je hierbij een beeld 
van het type projecten dat ondersteund 
wordt door het CrossRoads2-project. 
Tevens worden de resultaten op project-
niveau geanalyseerd en wordt er voor-
uitgekeken naar welke mogelijkheden 
2019 en 2020 in petto hebben voor het 
CrossRoads2 project. 

Een volledig overzicht van de uit-
gevoerde projecten binnen Cross-
Roads2, kan u vinden op 
www.crossroads2.eu. 

COLOFON
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER  
Stichting CrossRoads2
Cosunpark 22
4814 ND Breda

VORMGEVING

Dian Geerts

De meningen die de bedrijven in deze 
publicatie vertolken, vallen buiten de 
verantwoordelijkheid van de partners van 
CrossRoads2.

http://www.crossroads2.eu
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Je werkte in je project samen 
met het Nederlandse Conti-
nue-Isolatiewerken (Velddriel, 
Noord-Brabant) - wat was de 
meerwaarde van deze grens-
overschrijdende samenwer-
king? 
De grote meerwaarde zat hem 
in de unieke expertise van beide 
partijen. De ontwikkeling van 
deze innovatieve hoogwaardige 
isolerende mortel is gerealiseerd 
door enerzijds de expertise van 
Isolair met de kennis en erva-
ring om “stilstaande lucht in te 
pakken” voor isolatie doeleinden 
en meer specifiek met producten 
zoals cement, EPS (polystyreen) 
en een speciaal ontwikkelde 
hulpstof.
Anderzijds heeft Continue-Iso-
latiewerken 25 jaar ervaring in 
isolatiemortels en meer specifiek 
een grote kennis op het vlak van 
inmenging van mineralen in de 

mortels, al dan niet geëxpan-
deerd. Zij beschikken tevens over 
een uitgebreid machinepark en 
technisch personeel voor het uit-
voeren van proeven, maquettes 
en praktijktesten.

Wat zijn de belangrijkste 
realisaties van het project? 
We zijn erin geslaagd een hoog-
waardige innovatie isolatiemortel 
te ontwikkelen voor vloer en plat-
te daken met unieke kenmerken. 
Denk hierbij aan een zeer hoge 
isolatiewaarde (0,0043W/mK), 
een meer dan gemiddeld hoge 
druksterkte (16.000kg/m2), een 
lage brandbaarbeid (klasse B), 
uitstekende akoestische eigen-
schappen (-20dB per 11cm) en 
een mortel die bijkomend ook 
nog eens 100% recycleerbaar is.  

Hoe heeft CrossRoads2 
hieraan bijgedragen? 

Het ontwikkelen, testen en 
meten van ons product was niet 
enkel een intensief en tijdrovend 
proces maar ook vooral een fi-
nancieel risico. De ondersteuning 
van CrossRoads2 was voor onze 
ontwikkeling noodzakelijk om 
onze doelstellingen te behalen. 
De bijdrage van CrossRoads2 
heeft ertoe bijgedragen dat we 
een volwaardig product hebben 
ontwikkeld en onze vooropge-
stelde doelstellingen hebben 
behaald.

Wat zijn de next steps? 
De hoogwaardige innovatieve 
isolatiemortel is met succes ge-
lanceerd in Vlaanderen in 2018. 
Samen met Continue Isolatie 
kijken we voor 2019 naar een 
uitrol van het product in Neder-
land en naar de ontwikkeling van 
een specifieke toplaag voor platte 
daken.  

VIER VRAGEN AAN  
Thomas van Lokeren  
CEO Elastoflex Groep

‘CrossRoads 2’ bouwt op dit succes voort. De 
focus ligt dit keer op innovaties binnen de do-
meinen Agrofood, Chemie en materialen, High 
Tech Systemen, Life Sciences & Health, Cleantech, 
Biobased Economy, Logistiek en Maintenance. 
Stuk voor stuk sectoren waarin maatschappelijk 
relevante toepassingen kunnen ontstaan. Door het 
combineren van deze opkomende technologieën 
kunnen nieuwe producten, processen, applicaties 
en daarmee samenhangende diensten worden 
ontwikkeld. 

De vraag naar toptechnologische innovaties en hun 
toepassingen hebben hun weerslag op het indus-
triële weefsel in Zuid-Nederland en Vlaanderen. Er 
zijn echter binnen het gebied Zuid-Nederland en 
Vlaanderen nog steeds onvoldoende structurele 
grensoverschrijdende relaties om de technologi-
sche dynamiek en het daarbij horende groeipoten-
tieel effectief te benutten. De grens loopt als het 
ware als een onnatuurlijke barrière dwars door de 
activiteiten van bedrijven, overheden en - zij het in 
mindere mate - kennisinstellingen. 
De ontwikkelcapaciteit in de grensregio kan fors 

worden opgeschaald door kmo/mkb-bedrijven 
gezamenlijk te betrekken in innovatieprojecten. 
Door grensoverschrijdende kennis en bedrij-
vigheid te bundelen en te richten op slimme 
toepassingen van toptechnologieën en daarvan 
afgeleide dienstverlening, kan de economie in de 
grensregio Vlaanderen-Nederland zich duidelijker 
onderscheiden op het gebied van deze toptech-
nologieën. Dit levert een positieve bijdrage aan de 
concurrentiekracht van de grensregio. De grens-
overschrijdende samenwerking vormt bovendien 
een laagdrempelige efficiënte leercurve voor de 
betrokken ondernemingen tot internationale 
marktbenaderingen, bij voorkeur als verbonden 
partners en vormt daarmee een belangrijke stap 
richting internationale groei. 

Het uitbouwen en versterken van zowel nieuwe als 
bestaande, structurele en op innovatie gerichte en 
economisch rendabele samenwerkingsverbanden 
tussen bedrijven en, als afgeleide daarvan, in-
termediaire organisaties in de grensregio Vlaan-
deren-Nederland is daarmee het belangrijkste 
beoogde resultaat van CrossRoads2.

CONTEXT VAN 
HET PROGRAMMA

Het Vlaamse isolatiebedrijf Isolair heeft samen met het 
Nederlandse Continu-Isolatiewerken een kleine revolutie op 
de bouwmarkt in gang gezet. Binnen hun CrossRoads2-project 
ontwikkelden ze samen een hoogwaardige isolatiemortel, 
waarbij de isolatielaag gecombineerd wordt met de dekvloer.

‘CrossRoads’ (2010-2014) was één van 
de grootste successen in het Interreg IV 
programma. Via tientallen deelprojecten 
werden concrete innovaties gerealiseerd 
door samenwerkende bedrijven uit 
Vlaanderen en Zuid-Nederland. Heel wat 
bedrijven zijn stevig gegroeid dankzij de 
bijdrage van CrossRoads, verleend via Interreg. 

HOOGWAARDIGE 
ISOLERENDE MORTEL
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De basis voor het CrossRoads2 
project is in 2014, vlak na de 
afloop van het eerste CrossRoads 
project, gelegd. Hierbij werd al 
snel duidelijk dat er behoefte 
was aan een bredere invulling 
van de grensoverschrijdende 
samenwerkingsmogelijkheden. 
Zowel thematisch als geografisch 
werd het CrossRoads2 project 
uitgebreid naar een bottom-up 
subsidiekanaal met een geogra-
fische spreiding die nagenoeg 
heel de grensregio dekt. Cruci-
aal in deze uitbreiding was de 
inclusie van een grensoverschrij-
dend netwerk aan bedrijfsonder-
steunende organisaties en een 
verdere professionalisering van 
de financiële opvolging. 
Bedrijven beleven de grens 
immers nog al te vaak als een 
fysieke barrière en niet als een 
opportuniteit. Een professio-
neel netwerk, de afzetmarkt 
en kennispartners binnen de 
eigen regio zijn gekend en zijn 

grensoverschrijdend netwerk 
waarbij deze kansen voor de be-
drijven maximaal worden benut. 
De efficiëntie van deze opzet van 
het project vertaalt zich in het 
succes van de afgelopen periode. 
Meer dan 700 bedrijven uit de 
grensregio toonden interesse 
in de mogelijkheden van het 
CrossRoads2 project, hetgeen 
resulteerde in meer dan 100 pro-
jectaanvragen waarmee het be-
schikbare budget voor innovatie-
projecten (€ 6,75 miljoen) ruim 
werd overvraagd. De projecten in 
de schijnwerper in deze bundel 
vormen een representatieve 
voorstelling van de beoogde en 
gerealiseerde samenwerkingsver-
banden binnen CrossRoads2. 
Tegelijk kunnen we niet ontken-
nen dat de vooropgestelde subsi-
die een stimulerend effect heeft 
op het opzetten van grensover-
schrijdende projecten. Het vor-
men van grensoverschrijdende 
samenwerkingsprojecten zonder 

of met slechts beperkte finan-
ciële incentives blijkt immers 
veel moeilijker te zijn. Getuige 
hiervan is het lagere succes van 
de haalbaarheidsstudies binnen 
het CrossRoads2 project. Hoewel 
er ontegenzeggelijk zeer interes-
sante projecten zijn gerealiseerd 
met de gehonoreerde middelen, 
vergt het een onevenredige zwa-
re investering van zowel bedrij-
ven als projectadviseurs om deze 
middelen efficiënt in te zetten. 
Het aspect tijd bij een project 
als CrossRoads2 speelt hierin 
natuurlijk een belangrijke rol. 
Een samenwerking opzetten 
vraagt wederzijds vertrouwen en 
dat kost tijd. Tijd waarin beide 
partijen elkaar op persoonlijk en 
professioneel vlak beter leren 
kennen en de mogelijke meer-
waarde van een samenwerking 
uit kan blijken. Met een aan-
trekkelijke subsidie kan deze 
incubatieperiode verkort worden, 
maar niet worden overgeslagen. 
Met de huidige subsidieregeling 

voor innovatieprojecten zit 
het CrossRoads2-project op een 
positieve balans. Voor de haal-
baarheidsstudies is dat niet het 
geval. Kleinere budgetten, vrij 
van administratie in de vorm van 
vouchers zouden hier een goed 
alternatief bieden. 
Tegelijk vormt de tijd ook een 
voordeel voor het CrossRoads2 
project. Daar waar de opstart 
moeizaam verliep, komt de 
instroom aan bedrijven na 2,5 
jaar bijna vanzelf binnen. Het 
systeem raakt bekend en de 
bedrijven richten zich er op in. 
Grensoverschrijdend werken is 
niet langer afschrikwekkend en 

het biedt kansen. Kijk 
maar naar de projectrealisaties 
en de getuigenissen van de 
deelnemende bedrijven. Het 
CrossRoads2-project is dan ook 
bijzonder opgetogen dat het 
zijn werking in 2019 en 2020 
kan voortzetten en bijkomend 
kansen kan bieden aan bedrij-
ven in de grensregio. De eerste 
gesprekken om het project ook 
daarna op één of andere manier 
verder te zetten, zijn ook reeds 
opgestart. Samen met u kijken 
we dan ook uit naar wat de ko-
mende periode te bieden heeft.

KANSEN VOOR BEDRIJVEN 
DOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE 
SAMENWERKING
2019 is een belangrijk jaar voor het project CrossRoads2. Het vormt namelijk 
de overgang tussen de eerste periode van het project (2016-2018) - waarin 
heel wat succesvolle projecten werden gesteund - en het vervolgtraject (2019-
2020) waarin opnieuw kansen voor bedrijven liggen in grensoverschrijdende 
samenwerkingsprojecten. Tijd dus voor een reflectie: “Wat liep er goed en wat 
moet beter?”, maar ook tijd voor een blik naar de toekomst: “Hoe bouwen we 
samen verder aan de ingeslagen weg?”.  • Ellen Theeuwes 

COLUMN

makkelijk toegankelijk, terwijl 
de grootste kansen misschien 
vlak over de grens te vinden 
zijn. Bedrijven binnen één regio 
worden immers geconfronteerd 
met eenzelfde economische 
en maatschappelijke context 
die vaak verschillend is van de 
aangrenzende regio. De inzet 
van een technologie is dus sterk 
afhankelijk van de regionale 
context en hierdoor ontstaat een 
technologische complementari-
teit tussen bedrijven uit aangren-
zende regio’s. Het benutten van 
deze technologische comple-
mentariteit vormt een uitda-
ging, maar tegelijk een van de 
grootste opportuniteiten binnen 
CrossRoads2 voor bedrijven om 
nieuwe producten of processen 
te ontwikkelen met een bredere 
internationale context. 
De projectpartners van Cross-
Roads2 bundelen daartoe ver-
schillende sterk lokaal veranker-
de netwerken tot een uitstekend 

De projectpartners bundelen 
verschillende lokaal verankerde 
netwerken tot een uitstekend 
grensoverschrijdend netwerk 
waarbij kansen voor de bedrijven 
maximaal worden benut. 
Ellen Theeuwes - Voorzitter Stichting CrossRoads2
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175 
bedrijven dat 
subsidies ontvangt

50 
ondersteunende  
demonstraties en pilots

175 
bedrijven dat niet-
financiële steun ontvangt

350 
kmo/mkb bedrijven dat 
steun ontvangt

175 
bedrijven dat deelneemt aan 
een onderzoeksproject

46 
bedrijven dat samenwerkt met 
onderzoeksinstellingen

175 
bedrijven dat steun ontvangt met 
oog op producten die nieuw voor 

de markt zijn

75 
ondersteunende innovatiegerichte 
samenwerkingstrajecten tussen 
bedrijven onderling

Private investering als cofinanciering 
voor overheidssteun voor bedrijven

€8.750.000

DOELSTELINGEN
De focus van CrossRoads2 ligt op cross-
sectorale en cross-technologische innovaties 
die de volledige “smart specialization strategy” 
van de regio’s bestrijken, in aansluiting op de 
beleidsdoelen van de Europese Commissie 
en op het samenwerkingsprogramma van 
Interreg Vlaanderen-Nederland.  Binnen dit 
samenwerkingsprogramma richt CrossRoads2 
zich op de prioritaire as van slimme groei 
waarbij de nadruk ligt op de bevordering 
van bedrijfsinvesteringen in onderzoek 
en ontwikkeling en het ontwikkelen van 
verbanden en synergiën tussen bedrijven 
(investeringsprioriteit 1B).  

Het CrossRoads2-project vertaalt deze doelstellingen naar 
de vier kerntaken van het project: netwerking, subsidies 
voor haalbaarheidsstudies, subsidies voor innovatiepro-
jecten en actieve ondersteuning van de geselecteerde 
bedrijfsprojecten. Als kwalitatieve doelstellingen formu-
leert het CrossRoads2-project een aantal voorwaarden 
waaraan deze dienstverlening moet voldoen: 

 vraag gestuurd en laagdrempelig met kmo/
mkb-bedrijven als focus;

 structurele aanpak om volledige grensregio  
te betrekken;

 het aanhouden van een brede thematische scope 
om zoveel mogelijk bottom-up projecten te werven;

 het inzetten van het opgebouwde netwerk voor 
de valorisatie van de opgebouwde resultaten bij 

de participerende kmo/mkb-bedrijven.

In kwantitatief opzicht stelt CrossRoads2 zich 
tot doel 50 innovatieprojecten en 50 haalbaar-
heidsstudies te honoreren met een subsidie. 
Deze projecten zijn zo evenredig mogelijk 
verdeeld qua thematiek en geografie over de 
grensregio en hebben een significante econo-
mische impact op de grensregio. Hiernaast 
staan de relevante en concrete indicatoren 
voor het CrossRoads2-project met elk hun 
streefwaarde.  
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Umisol Group, TTC Grevelingen-
dam en Group Michiels Advan-
ced Materials ontwikkelden een 
speciale folie die het licht door-
laat, maar alle andere stralen 
reflecteert. Zo blijven PV-modules 
koeler en stijgt hun rendement. 

Je werkte in je project samen 
met TTC Grevelingendam uit 
Nederland (Zeeland) – wat was 
de meerwaarde van deze grens-
overschrijdende samenwerking? 
De grensoverschrijdende samen-
werking zorgt ervoor dat Group 
Michiels Advanced Materials NV 
zijn afzetgebied onmiddellijk ver-
ruimt. En ook onze partner wint 
erbij, want hij kan binnenkort een 
innovatief product aanbieden 
aan zijn klanten. Het is dus een 
win-winsituatie.  Daarnaast draagt 
het bij tot kennisoverdracht tus-
sen beide regio’s. Dit zorgt voor 
het vernieuwen en versterken van 
hun innovatie- en concurrentie-
vermogen en de verduurzaming 
van de specialisatie-sector van 
hun High Tech Systems.

Wat zijn de belangrijkste 
realisaties van het project? 
We hebben een innovatieve 
dunne PV Stack℗ ontwikkeld die 
de efficiëntie van fotovoltaïsche 
(PV) panelen doet stijgen. Deze 
transparante frontsheet stopt het 

schadelijke UV, is anti-reflectief 
en doet de opwarming van het 
paneel dalen. De frontsheet is 
duurzaam en recycleerbaar en zal 
ook toepasbaar zijn bij de vol-
gende generaties van flexibele en 
building integrated PV’s.

Hoe heeft CrossRoads2 hieraan 
bijgedragen? 
CrossRoads2 heeft een belang-
rijke financiële ondersteuning 
geboden aan het onderzoek en 
ontwikkeling van de isotherme 
PV Stack℗ en het prototypen 
door TTC Grevelingendam in 
Zeeland. Onze partner voerde 
voor ons tests uit op 24 panelen. 
Over een langere periode verge-
leken ze de resultaten van twaalf 
panelen mét PV-stack en twaalf 
panelen zonder. De resultaten 
waren zo positief, dat we het 
product verder aan het uitrollen 
zijn. Daarnaast heeft de promotie 
omtrent CrossRoads2 ervoor ge-
zorgd dat wij ons project verschil-
lende keren, o.a. in verschillende 
persartikelen, in de verf hebben 

mogen zetten, wat bijdraagt tot 
de verdere commerciële uitrol 
van PV Stack℗. 

Wat zijn de next-steps? 
Group M.A.M. investeerde recent 
in een gloednieuwe sputtering 
productiefaciliteit in Zele. Sput-
teren wil zeggen dat edelme-
taallegeringen op nanoschaal 
gebombardeerd worden in een 
substraat. Die onderlaag zorgt 
voor de reflectie van zonnewarm-
te. Vanaf januari 2019 zijn we van 
start gegaan met de productie 
van sputtercoatings voor architec-
turale raamfolies en de wereldwij-
de vermarkting ervan. Daarnaast 
wordt de verdere commerciële 
uitrol van PV Stack℗ verder uitge-
werkt. Dit betekent ook dat nog 
verdere ontwikkelingen worden 
doorgevoerd op basis van de 
noden vanuit de markt.  Op basis 
hiervan wordt een grootscha-
lig demonstratieproject bij TTC 
Grevelingendam opgezet. Target 
is om de PV Stack℗ tegen eind 
2019 op de markt te brengen. 

ONTWIKKELING ISOTHERME 
FOTOVOLTAÏSCHE STACK
Fotovoltaïsche panelen (PV) gebruiken enkel de energie van het zichtbare licht 
om elektrisch vermogen op te wekken. UV- en infraroodstralen worden niet in 
elektriciteit geconverteerd, maar ze zorgen er wel voor dat zonnepanelen heel 
warm worden. Daardoor verliezen de panelen 20 à 30 procent rendement. 

VIER VRAGEN AAN  
Katrien Michiels  

CFO bij Group Michiels Advanced Materials NV (Group M.A.M.)

/11
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ORGANISATIE EN 
ROLVERDELING
Om de betrokkenheid van kmo/
mkb-bedrijven aan het Cross-
Roads2-project te garanderen, wordt 
het project gedragen door een net-
werk van bedrijfsadviseurs van de 
lokale of regionale overheden. 

In Zuid-Nederland werken de adviseurs vanuit 
de ontwikkelingsmaatschappijen. Voor Zeeland 
participeert Economische Impuls Zeeland, voor 
Nederlands Limburg is dat LIOF en voor Noord-Bra-
bant participeren zowel BOM en REWIN. Stimulus 
ondersteunt de bedrijven bij de administratieve 
en financiële afhandeling van de projecten. Voor 
Vlaanderen vertegenwoordigen de medewerkers 
van Team Bedrijfstrajecten de front office van het 
Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen 
(VLAIO) en leggen de medewerkers van Cleantech 
Flanders een thematische link naar cleantech vanuit 
het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikke-
ling, kortweg VITO. 

Vertegenwoordigers van alle partners zetelen in het 
bestuur van de stichting CrossRoads2 die instaat 
voor de uitvoering van het CrossRoads2-project. 
Het bestuur komt op regelmatige basis bijeen en 
bewaakt de inhoudelijke en financiële voortgang 
van het CrossRoads2-project. Tevens bekrachtigt het 
bestuur de beslissingen van de raad van advies over 
de toekenning van subsidie aan bedrijven. 

Het kernplatform wordt gevormd door de pro-
jectadviseurs van alle partners. Het kernplatform 
komt op regelmatige tijdstippen bijeen en staat 
in voor de eigenlijke uitvoering van het Cross-
Roads2-project; het stimuleren van grensoverschrij-
dende samenwerking tussen kmo/mkb-bedrijven. 
Middels periodieke oproepen naar projectideeën 
identificeren de projectadviseurs kansrijke bedrijven 
en bouwen ze actief aan een netwerk van bedrijven 
en kennisinstellingen die een bijdrage leveren aan 
de geïdentificeerde projectideeën. Tevens staan ze 
de bedrijven actief bij tijdens de uitvoering van hun 
projecten en kijken ze mee naar valorisatiemogelijk-
heden. 

De raad van advies is een onafhankelijk orgaan 
bestaande uit Vlaamse en Nederlandse 

externe experts met een 
academische of onderne-
mersachtergrond.  Deze 
experts beoordelen het 
innovatiegehalte van het 
projectidee, de kwaliteit 
van het aangeleverde 
projectplan, de beoogde 
grensoverschrijdende meer-
waarde, de mogelijke econo-
mische impact en de com-
petenties van de uitvoerders.  
Hieruit volgt een ranking van 
projecten waarbij de hoogst 
gerangschikte projecten eerst 
aanspraak maken op subsidie. 

Samen ontwikkelden ze een 
interactieve spelmuur, waarbij 
kinderen letterlijk hun doelen le-
ren bereiken. Voor deze ontwik-
keling was onderzoek naar de 
juiste sensortechnologie nodig, 
detectie met camera, DMX pro-
grammering, LED aansturing van 
ontvangst data naar feedback.  

Je werkte in je project samen 
met Sensor Partners Belgie 
(Asse, Vlaams-Brabant) – wat 
was de meerwaarde van deze 
grensoverschrijdende samen-
werking?
Sensor Partners is een toonaan-
gevende leverancier van senso-
ren. Zij zijn expert op het gebied 
van contactloos detecteren, 
meten, controleren, bewaken en 
identificeren. 
De meerwaarde van de samen-
werking is een kennispartner 
op het gebied van sensoren 

maar minder op het gebied van 
gezondheidstechnologie. Dat is 
onze expertise. In samenwerking 
hebben we onze kennis kunnen 
uitbreiden.

Wat zijn de belangrijkste 
realisaties van het project? 
De smartwall is gerealiseerd met 
een cameratechnologie die tot 
op 10 cm afstand van de wand 
diverse balformaten kan detec-
teren. Er is met kennisexperts 
van het bewegingsonderwijs 
een oefenprogramma opgezet 
dat past binnen de leerlijnen 
van het bewegingsonderwijs 
voor primair en voortgezet on-
derwijs.  
De vloerdetectie is nog niet 
gelukt. Momenteel zijn we met 
een nieuwe sensor en vloerte-
gels onderzoek aan het doen of 
de detectie van personen op de 
vloer accuraat kan gebeuren.

Hoe heeft CrossRoads2 hieraan 
bijgedragen? 
De bijdrage van CrossRoads 
heeft ervoor gezorgd dat we 
diverse experimenten hebben 
kunnen uitvoeren. Veel onder-
zoek hebben kunnen doen naar 
diverse camera systemen en sen-
soren en deze te programmeren. 
We hebben een testopstelling 
kunnen bouwen op onze locatie 
en een mobiele variant ontwik-
keld voor stakeholders.

Wat zijn de next steps? 
De focus ligt nu op het ver-
markten van de mobiele en vast 
opstelling van de smartwall. De 
software uit te breiden met oe-
feningen voor andere doelgroe-
pen (zorg, leisure). De kalibratie 
en diverse bugs  op te lossen en 
te verbeteren. Daarnaast ver-
der onderzoek te doen naar de 
vloertoepassing, sensoranalyse.

VIER VRAGEN AAN  
Carla Scholten 

CEO van Embedded Fitness

SMART SPORT WALL
Wat hebben een met lasers oplichtende muur, stuiterende ballen en 
camera’s met elkaar gemeen? Volgens het Nederlandse Embedded Fitness 
en het Belgische Sensor Partners maken ze deel uit van het klaslokaal van de 
toekomst. 

RAAD 
VAN ADVIES

RAAD VAN 
BESTUUR

KMO/MKB 
BEDRIJVEN

STIMULUS

KERNPLATFORM
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Datum  
openstelling 

Datum sluiting 
(17 uur)

S
u

b
si

d
ie

p
la

fo
n

d

OPENSTELLINGEN

1 aug 
2016

30 sept  
2016

1 okt  
2016

13 jan  
2017

2 feb 
 2017

31 mrt  
2017

2 mei  
2017

30 jun  
2017

25 sept 
2017

31 okt 
2017

25 sept 
 2017

29 juni  
2018

15 feb 
 2019

29 mrt  
2019

15 feb 
 2019

29 nov 
 2019

innovatieprojecten

haalbaarheidsstudies

€
1.
61
2.
50

0

€
1.
61
2.
50

0

€
3.
14
2.
53

8

€
2.
98

1.
68

9

€
51
5.
32

6

€
1.
61
2.
50

0

€
1.
61
2.
50

0

€
18
0.
0
0
0

€
4
0
5.
80

0

€
34

9.
80

0

€
24

0.
0
0
0

€
2.
15
0.
0
0
0

UITVOERING VAN 
HET PROGRAMMA
Enkel middels een duidelijke en performante 
communicatiestrategie kunnen innovatiegerichte netwerken 
tussen bedrijven en regionale overheden ontstaan. Deze 
netwerken dienen als voedingsbodem van waaruit goede 
projectideeën groeien en worden ondersteund door 
CrossRoads2. 

COMMUNICATIE
In eerste instantie informeert het 
CrossRoad2-project de geïnteres-
seerde doelgroep over de ondersteu-
ningsmogelijkheden die het project 
beschikbaar stelt via de website 
www.crossroads2.eu. Bedrijven en 
intermediairs vinden hier de nodige 
informatie over de openstellingen, 
de benodigde documenten en de 
contactgegevens van de projectad-
viseurs voor verdere ondersteuning. 
Na afloop van elke openstelling 
worden de geselecteerde projecten 
aan de website toegevoegd. Hierin 
worden de goedgekeurde project-
voorstellen kort toegelicht en de 
rol van de deelnemende partners 
beschreven. Tevens toont de agenda 
de workshops en events waar Cross-
Roads2-projectadviseurs aanwezig 
zijn en op zoek gaan naar valabele 
projectideeën. 

Naast de project website vermel-
den alle partners ook het Cross-
Roads2-project op hun eigen 

website en in hun sociale media. 
De projectadviseurs communiceren 
voortdurend over het project in hun 
netwerk en bij events. 

NETWERKING
Tijdens de maandelijkse kernplat-
formmeetings bespreken de Cross-
Roads2-projectadviseurs de geïden-
tificeerde projectideeën en worden 
bedrijven gematcht op basis van 
noodzakelijke expertise. Bijkomend 
namen de projectadviseurs tussen 
april 2016 en december 2018 deel 
aan ruim 20 events waar bedrijven 
hun projectideeën kenbaar konden 
maken of waar actief aan match-
making werd gedaan. In september 
2017 voorzag het CrossRoads2-pro-
ject tevens een eerste tussentijds 
event. Hier kregen lokale en nationa-
le stakeholders een blik op de voort-
gang van het CrossRoads2-project  
en kwamen verschillende onderne-
mers de meerwaarde van de onder-
steuning door CrossRoads2- voor 
hun project toelichten. 

http://www.crossroads2.eu
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De koppeling tussen een functi-
oneel design en een geautoma-
tiseerde aanpassing door middel 
van intelligente software, maken 
het product uniek in vergelijking 
met andere systemen op de 
markt.

Je werkte in je project samen 
met het Vlaamse Bulo (Meche-
len, Antwerpen) - wat was de 
meerwaarde van deze grens-
overschrijdende samenwerking? 
Het grootste leermoment zat 
hem op het vlak van de bran-
cheverschillen. Beide bedrijven 
zetten heel sterk in op de over-
lap of combinatie van design en 
technologie. Bulo doet dit vanuit 
een designstandpunt en ZENS 
vanuit het technologische aspect. 
Door in dit project samen te wer-
ken, hebben beide partners de 
insteek van de andere kant mo-
gen ervaren. Niet enkel binnen 
dit project is dat een waardevolle 
ontwikkeling, maar de opgedane 
ervaring zal zich ook doorzetten 
naar toekomstige ontwikkelingen 
bij beide bedrijven. 

Wat zijn de belangrijkste reali-
saties van het project?  
Binnen het kader van het project 

zijn beide partijen erin geslaagd 
om het beoogde eindproduct 
te realiseren. De ergonomische 
sta-zit werkplek is een feit en 
een rechtstreeks gevolg van de 
inspanningen van beide partners 
binnen het project. 

Hoe heeft CrossRoads2 hieraan 
bijgedragen? 
CrossRoads2 heeft een actieve 
link gelegd tussen beide bedrij-
ven. Hierdoor is het concept-idee 
niet bij een idee gebleven, maar is 
de benodigde expertise samen-
gebracht om het product te 
realiseren. De financiële bijdrage 
is uiteraard hierbij een extra sti-
mulans geweest. 

Wat zijn de next steps? 
Beide partijen gaan nu kijken hoe 
ze het product verder in de markt 
kunnen zetten. Vanuit reguliere 
kanalen komen er reeds enkele 
aanvragen binnen en worden de 
eerste pilootopstellingen geplaatst. 
Een actieve deelname aan beur-
zen in Milaan en Parijs moeten de 
tractie in de markt verhogen. 

DE SLIMME ERGONOMISCHE 
STA-ZIT WERKPLEK
Zitten is het nieuwe roken. Vooral wie op een kantoor werkt, merkt 
de schadelijke gevolgen van langdurig zitten. Aanleiding voor 
meubelproducent Bulo en elektronicafabrikant ZENS om een slimme 
en ergonomische sta- en zittafel te ontwikkelen die kunnen worden 
aangepast aan de wensen en de persoonlijke kenmerken van elke 
kantoormedewerker afzonderlijk. 

VIER VRAGEN AAN  
Erik Plasmans 
General Manager bij ZENS
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Het totale budget voor onder-
steuning via subsidies voor haal-
baarheidsstudies en innovatie-
projecten bedroeg € 7.250.000. 
Hiervan was € 6.750.000 voor-
zien voor innovatieprojecten en 
€ 500.000 voor haalbaarheids-
studies, verdeeld over vijf open-
stellingen (calls). De tabel toont 
het openstaande, gevraagde en 
toegekende budget per call voor 
haalbaarheidsstudies en voor 
innovatieprojecten. 
Het verhoogde totaal toegekend 
budget voor innovatieproject 
komt door het inzetten van 
vrijval van middelen in de laatste 
call.  Verder toont de kolom met 
goedgekeurde budgetten enkel 
de toegekende bedragen zonder 
een beeld te geven over de feite-
lijke realisaties.

In het totaal ontving Cross-
Roads2 89 aanvragen voor 

innovatieprojecten, goed voor 
€ 10.382.279,55 aan grens-
overschrijdende projectidee-
en, waarmee het budget voor 
innovatieprojecten ruim over-
bevraagd is. 56 projectideeën 
werden gehonoreerd met een 
CrossRoads2-subsidie, goed voor 
een totale participatie van 121 
bedrijven en een totale private 
investering van € 8.250.000 in 
grensoverschrijdende ontwikke-
lingstrajecten. 

Het budget voor haalbaarheids-
studies daarentegen is niet 
volledig benut. Tussen septem-
ber 2016 en juni 2018 werden 
41 haalbaarheidsstudies voor-
gelegd aan de raad van advies, 
goed voor een totale gevraagde 
subsidie van € 396.7000. Hier-
van werden 35 studies voor een 
totaal bedrag van € 336.700 
ondersteund door CrossRoads2. 

FEITEN 
EN CIJFERS

CALL BUDGET GEVRAAGD GOEDGEKEURD

1 Haalbaarheidsstudies €200.000,00 €60.000,00 €30.000

Innovatieprojecten €1.612.500,00 €1.331.695,26 €269.462,00

2 Haalbaarheidsstudies €200.000,00 €37.500,00 €27.500,00

Innovatieprojecten €1.612.500,00 €1.909.039,05 €1.395.265,03

3 Haalbaarheidsstudies €180.000,00 €36.700,00 €36.700,00

Innovatieprojecten €3.142.538,00 €2.174.499,50 €1.904.499,50

4 Haalbaarheidsstudies €405.800,00 €76.000,00 €56.000,00

Innovatieprojecten €2.891.689,00 €3.746724,46 €2.679?840;07

5 Haalbaarheidsstudies €329.800,00 €186.500,00 €186.500,00

Innovatieprojecten €635.934,21 €1.220.321,28 €633.354,08

Totaal Haalbaarheidsstudies €500.000,00 €396.700,00 €336.700,00

Totaal Innovatieprojecten €6.750.000,00 €10.382.279,55 €6.888.420,68
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IN WELKE SECTOREN 
WORDT GEÏNNOVEERD?

10%

Agrofood

6%

Cleantech

6%

Maintenance

10%

Logistiek

5%

Biobased 
Economy

17%

Life Sciences
 & Health

11%

Chemie & 
Materialen

33%

High Tech 
Systems

Door de noodzakelijke grens-
overschrijdende samenwerking 
is de verdeling in budget tussen 
Vlaamse en Nederlandse bedrij-
ven evenwichtig opgebouwd, 
waarbij er 46% (€ 3.165.176,20) 
van de middelen naar Vlaamse 
bedrijven stroomde en 54% (€ 
3.723.241,48) naar Nederlandse 
bedrijven. 

Een analyse van de verdeling van 
de sectoren binnen de innova-
tieprojecten toont dat een groot 
aandeel projecten een innovatie 
doorvoeren in de sector van High 
Tech Systemen. Hierbij moet 
worden geduid dat de High Tech 
Systemen vaak de cross-over ma-
ken met andere sectoren zoals 
Life Sciences & Health, Logistiek 
en Maintenance. 
Ongeveer 20% van de projec-
ten is daarnaast actief in de Life 
Sciences of gezondheidssector. 
Mogelijk valt dit te verklaren door 
de sterke focus van de grensregio 

VERDELING 
BUDGET

54%

46%

Vlaamse 
bedrijven

Nederlandse 
bedrijven
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WWW.CROSSROADS2.EU

5  
OPENSTELLINGEN

91  
PROJECTEN

56  
INNOVATIE- 
PROJECTEN

7,2  
MILJOEN 

EURO STEUN 

156  
BEDRIJVEN

hightech-systemen  
chemie & materialen 

agrofood
life sciences & health

cleantech
biobased economy

logistiek
maintenance

35  
HAALBAARHEIDS-

STUDIES

op de gemeenschappelijke zorg-
problematiek en de kansen die 
een samenwerkingsproject als 
CrossRoads2 hier kan bieden. 

De agrofoodsector, chemie en 
materialen en de logistieke sec-
tor hebben elk een aandeel van 
ongeveer 10% in de innovatiepro-
jecten, hetgeen een rechtvaardi-

ge vertegenwoordiging is van de 
sectoren in de grensregio en hun 
ambitie tot dienst- en procesop-
timalisaties. 

De Biobased Economy en de 
Cleantechsector, hoewel nauw 
verwant, hebben een kleiner 
aandeel in de CrossRoads2-in-
novatieprojecten. Vaak vergen 

INDICATOR STREEFWAARDE GEREALISEERD

Aantal bedrijven dat subsidies ontvangt 175 156

Aantal bedrijven dat niet-financiële steun ontvangt 175 120

Aantal kmo/mkb bedrijven dat steun ontvangt 350 276

Aantal bedrijven dat deelneemt aan een onderzoeksproject 175 156

Private investering als cofinanciering voor overheidssteun 
voor bedrijven

€8.750.000 €8.586.700

Aantal bedrijven dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen 46 33

Aantal bedrijven dat steun ontvangt met oog op producten 
die nieuw voor de markt zijn

175 156

Aantal ondersteunende innovatiegerichte  
samenwerkingstrajecten tussen bedrijven onderling

75 121

Aantal ondersteunende demonstraties en pilots 50 54

innovaties in deze sectoren 
immers grote investeringen die 
binnen het CrossRoads2-project 
niet realistisch zijn, waardoor 
projecten uit deze sector moeilij-
ker doorstormen tot ons instru-
mentarium. 
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ANTWERPEN

DUITSLAND

HENEGOUWEN

LUIK

WAALS-BRABANT

NAMEN

LUXEMBURG

VLAAMS-BRABANT

FRANKRIJK

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

LIMBURG (B)

LIMBURG (NL)

NOORD-BRABANT

ZEELAND

ZUID-HOLLAND

UTRECHT
GELDERLAND

Een instrument dat de oogst 
precies voorspelt, geeft de telers 
de kans om in te grijpen in het 
rijpingsproces om een zo gunstig 
mogelijke afstemming te krijgen 
tussen aanbod en prijs. 

Je werkte in je project sa-
men met Aris BV (Eindhoven, 
Noord-Brabant) - wat was de 
meerwaarde van deze grens-
overschrijdende samenwerking?
De meerwaarde van de samen-
werking was vooral te zoeken op 
het vlak van kennis. Octinion heeft, 
met de aardbeiplukrobot, kennis 
op vlak van aardbeiherkenning en 
classificatie volgens rijpheid. Aris 
focuste zich op bloemdetectie en 
het bepalen van de bloemstadia. 
Dit laatste is belangrijk om de 
voorspellingshorizon uit te breiden. 

Wat zijn de belangrijkste 
realisaties van het project? 
Door de uitvoering van het pro-
ject zijn we in staat gebleken de 
bloemdetectie en bepaling van 
bloemstadia algoritmen van Aris  
toe te passen op aardbeiplanten. 
Dit was nodig om een  uitbrei-
ding van de detectie van rijpe 
aardbeien naar de detectie van 
aardbeien in zijn verschillende 
rijpheidscategorieën te kunnen 
realiseren. 
Daarnaast zijn we in staat geble-
ken deze algoritmen in een rijden-
de proefopstelling te integreren 
waarmee bloemen en aardbeien 
in een bepaald stadium kunnen 
worden geteld. Deze informatie 
wordt gekoppeld aan de positie 
in de serre en opgeslagen in een 
databank. Door hierbij weersvoor-

spellingen te integreren, zijn we in 
staat met de verzamelde data van 
bloemen en aardbeien, de oogst 
op korte termijn te voorspellen. 

Hoe heeft CrossRoads2 
hieraan bijgedragen? 
Naast de kans om de kennis te 
delen met Aris, was de financiële 
stimulans van  Crossroads nodig  
om tijd en de middelen vrij te 
maken voor de ontwikkeling van 
dit product.

Wat zijn de next steps? 
Octinion is bezig met het in de 
markt brengen van en modu-
lair autonoom voertuig in de 
tuinbouw. Hierop kunnen ver-
schillende soorten werktuigen of 
implements worden gekoppeld. 
Eén van deze implements zal de 
oogstvoorspelrobot zijn. Op deze 
manier zal de oogstvoorspelro-
bot op autonome wijze door de 
serre rijden en de nodige data te 
verzamelen om de aardbeioogst 
te voorspellen. Aardbeien moeten 
immers geoogst worden als ze rijp 
zijn. Nadat ze geplukt zijn, rijpen 
ze niet meer. Overrijpe en rotte 
aardbeien vormen infectiehaarden 
voor de serre. De oogstvoorspel-
robot helpt de teler om beter zijn 
serre beheren waardoor hij beter 
kan inspelen op vraag en aanbod.

OOGSTVOORSPELROBOT 
VOOR AARDBEIEN
Voor aardbeientelers is het van kapitaal belang dat ze hun fruit oog-
sten op het juiste moment. Het Vlaamse technologiebedrijf Octinion 
werkte daarom samen met het Nederlandse Aris aan een autonoom 
voertuig dat perfect kan inschatten wanneer een aardbei rijp zal zijn. 

VIER VRAGEN AAN  
Jan Anthonis   

CTO Octinion 

CROSSROADS2 
PROJECT PARTNERS LIGHT
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