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Symposium + Matchmaking + Workshop

De eerste bijeenkomst van Plastic Maker Network van 18 februari was een succes dat tot 
veel nieuwe onderlinge contacten heeft geleid.  Daarom nodigen we je graag uit voor ons 
volgende event, met een verbeterde formule: concreter en met nóg meer mogelijkheden 
voor gezamenlijke projecten en netwerkopbouw. Breng je propositie en/of uitdaging in 
plastic mee en kijk of je tot nieuwe creatieve en zakelijke initiatieven kunt komen! 
Daarnaast hebben we boeiende sprekers komen zoals Tiwanee Van der Horst met haar 
verrassende kijk op de mogelijkheden van 3D printen.

Sprekers op dit symposium:

Dinsdag 20 september 2016 15:00 - 19:00 (incl. networking + fingerfood)
SuGu Warehouse, Galileistraat 15, Havennr. 341, 3029 AL Rotterdam

Aanmelden via info@nielsflach.nl 
Kosten € 25,- ex. btw.

project Tiwanee Van der Horst
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Programma
14:30  Welkom en koffie

15:00  Opening:  Gilbert Curtessi, SuGu Warehouse: plannen voor nieuwe apparatuur  
 in Sugu Warehouse om materialen te maken en te testen.
15:10  Keynote: Marcel van Enckevort, Quality Circular Polymers Geleen
 QCP is een bedrijf dat grootschalig hoge kwaliteit PP en PE uit gemengde  
 afvalstromen terugwint en dit als volwaardig alternatief voor virgin materiaal op  
 de markt brengt. Marcel zal over praktijkvoorbeelden vertellen.
15:50  Niels Flach, Innovatiecentrum Kunststoffen - matchmaking
 Niels is polymeerchemicus. Zijn Innovatiecentrum pakt pragmatische projecten  
 rondom kunststoffen en coatings aan: van het stoppen van roestvorming   
 op metalen tot het met nanomateriaal versterken van kunststoffen.
 Vandaag; wie doet er mee met nieuwe projecten? Zie volgende pagina.  
16:15  Pauze + rondgang + stands

16:40  Tiwanee van der Horst, TU Delft
 Tiwanee is onlangs afgestudeerd als architect aan de TU Delft. Ze onderzocht   
 de potentie van 3D printen om architectonische vraagstukken op te lossen.   
 Zij zag dat 3D printtechnieken kunnen worden vergeleken met kunstschil-  
 dertechnieken; beide maken gebruik van een plastisch materiaal: verf en plastic.
17:00  Annita en Marien van der Meer, Dutch Robot Group - workshop
 Zij laten geen snippertje heel van kunststoffen – of is er toch één die 
 weerstand weet te bieden? Een speelse toepassing voor vechtrobots. Neem je  
 eigen stuk oersterke kunststof mee!
17:20  Afsluiting door René Ritmeijer en Niels Flach
17:40  Drinks + fingerfood + matchmaking markt

Breng een stuk  plastic 
mee en daag de 
vechtrobot uit!
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Over ons
Onze Missie – het scheppen van een netwerk van gespecialiseerde bedrijven
Een sterk netwerk van internationaal niveau bouwen, dat innovatie versnelt en de 
kunststofverwerkende maakindustrie nieuwe groeikansen biedt. Dat doen we door 
projecten en events aan te bieden waarbij de leden van het netwerk elkaars kennis 
gebruiken en versterken.

Toekomstige projecten?
Op 20 september willen we graag consortia vormen voor een aantal projecten. Dit 
zijn projecten waar al interesse voor is getoond of waarvoor al projectsubsidies  
beschikbaar zijn. Zo zal binnenkort een student van Hogeschool Rotterdam bij ICK 
beginnen met een project over commercieel verkrijgbare grafeenderivaten in kunst-
stof producten. Denk je mee tijdens de sessie van Niels Flach?

- Biokunststoffen: leuk hoor, maar ze zijn niet goed genoeg. Kunnen we ze met  
 additieven sterker of taaier maken?
-       Moet je verschillende soorten kunststofafval eigenlijk van elkaar scheiden of zou  
 er een additief bestaan waarmee je ze gemengd kunt extruderen of spuitgieten?
-       3D geprinte objecten kan je optisch mooier maken met vluchtige dampen maar  
 als je daar te ver mee gaat verlies je details. Kunnen we het proces verbeteren?
-       Kunnen we de slijtvastheid of wrijvingseigenschappen van kunststoffen  
 verbeteren met nanomaterialen?
-       Een interessant alternatief voor glasvezel is basalt: een vezel van gesmolten   
 steen. Welke toepassing kunnen we voor basaltcomposieten bedenken?

Wil je zelf een open innovatieproject in kunststof starten, verwoordt deze op een A3 en 
wij nemen je project mee in het programma. We hopen je 20 september te mogen ver-
welkomen en zien uit naar je input! 

Graag aanmelden via info@nielsflach.nl


