
Resultaten
ROCKET 2016-2020 
Regional Collaboration on Key Enabling Technologies

ROCKET is een INTERREG Va-project, gericht op het stimuleren van grensoverschrijdende 
innovatie op Key Enabling Technologies (KETs) tussen Nederlandse en Duitse mkb’ers.
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• WATIFY (Europese Commissie)
• Kiss Me (INTERREG)
• Beste Nederlands-Duitse project  

van 2019 door de Nederlands- 
Duitse HandelsKammer 
(Deelproject SuperSurf)

• Eurada awards
• NWO-innovatiefestival  

‘TEKNOWLOGY’ 2019  
(Deelproject AdemForsa)

182 
nieuwe banen  
binnen 5 jaar

++

69 
prototypes ontwikkeld  

op basis van KETs

127 
ondernemingen  

ondersteund  
waarvan 112 mkb’ers

+

31 
innovatieve Nederlands- 
Duitse samenwerkings-
trajecten ondersteund
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Investeringen en ROI

€ 517K
Publieke investering provincies

€ 4.420K 
Uitgelokte investeringen in innovatie 
door Gelderse en Overijsselse bedrijven

ROI:  855%

€ Provincie Overijssel + Gelderland
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Ademforsa

In het project is een prototype 
ontworpen van keramische membranen 
die als vervanger van de traditionele 
wattenstaafjes dienen op plaats 
delicten. Doordat het DNA beter 
opgenomen en geëxtraheerd wordt, 
verbeterd de effectiviteit van het 
forensisch onderzoek. De ontwikkeling 
van een biosensor om ter plekke eerste 
DNA-testen te doen, moet de 
politiediensten verder ondersteunen in 
hun onderzoek. 

Leadpartner:  
Pervatech BV

Antibacterial Materials

Meticilline-resistente Staphylococcus 
aureus (MRSA) is verantwoordelijk voor 
30% van de infecties in ziekenhuizen. Het 
dodental in alleen Duitsland bedroeg circa 
40.000 per jaar. De projectpartners 
hebben katalytisch actieve keramieken 
gemaakt die warmtetrilling omzetten in 
elektroshocks en daarmee de bacterie 
vernietigen. Op basis hiervan zijn coatings 
ontwikkelt om oppervlaktes van kunststof 
en metaal te beschermen en ze doden 
bacteriën binnen 5 minuten ! De 
ontwikkelingen worden o.a. 
gecommercialiseerd door twee spin-off 
bedrijven die n.a.v. dit project opgericht 
zijn.  

Leadpartner:  
Smart Material Printing BV

Elasto-Tweezers

De mechanisch-elastische 
eigenschappen van hartcellen zijn 
essentieel voor het menselijke hart en 
een cruciale indicator voor hartziekten. 
In dit project is een prototype 
ontwikkelt van een contactloze optische 
manipulator met een microfluïdisch 
platform voor de selectie, analyse en 
evaluatie van levende cellen. De 
ontwikkelde ‘optische tweezer’  kan 
gebruikt worden voor tal van 
toepassingen in zowel basis- als 
toegepast medisch onderzoek. 
  
 
 
 

Leadpartner: 
Ionovation GmbH

FAST-PHARMA

In dit project is een snelle micro Gas 
Chromatograaf (GC) met heated head 
space inlet ontwikkeld. Dit prototype is 
geschikt voor het analyseren en 
monitoren van vloeistof-medicijnen 
tijdens productie en voldoet aan de 
eisen van farmaceutische toepassingen. 
De projectpartners gaan deze 
toepassing commercialiseren, waarbij 
Aemics de elektronica aan Qmicro gaat 
leveren en Qmicro het (OEM) instrument 
aan QC1. De verwachting is te groeien 
naar productie en verkoop tot duizend 
instrumenten per jaar en circa 50 
nieuwe arbeidsplekken. 

Leadpartner:
Qmicro B.V. 

€

Maatschappelijke uitdagingen

HoDSimVAL

Gewichtsreductie van transport levert  
minder CO2-uitstoot. Op dit moment 
zijn de carrosserie en de meeste delen 
aan de buitenkant van een auto van 
staal vanwege veiligheidseisen. 
Aluminium met hoge sterkte is hier een 
efficiëntere vervanger voor, maar 
huidige vervormingstechnieken zijn 
ongeschikt voor massaproductie. De Hot 
Die Forming methode die in dit project 
ontwikkeld is, maakt dit mogelijk. Er is 
ook een digitaal platform opgeleverd, 
waarmee de maakbaarheid van 
producten met deze HDF-technologie 
berekend kan worden en waarmee de 
ontwikkeltijd gereduceerd wordt. 
 

Leadpartner:

HoDforming GmbH

iCoat

Verhoging van de effectiviteit van 
zonnepanelen kan o.a. bereikt worden 
door extreem nauwkeurige 
coatingtechnologie met zo min mogelijk 
defecten. In dit project zijn een 
‘tweekamer-retourzuig slot-die’ en een 
‘schakel slot-die’ ontwikkeld die helpen 
dit voor elkaar te krijgen. De 
toepassingen zijn geïntegreerd in de 
pilotproductielijn van Solliance en 
gedemonstreerd voor Perovskiet 
zonnecelmodules.    

 

Leadpartner: 
Coatema Coating  
Machinery GmbH 

SuperSurf

Voor de opschaling van waterstof 
brandstofcellen productie zijn 
nauwkeurige kwaliteitscontroles nodig. 
SuperSurf heeft een gecombineerd 2D en 
3D meetsysteem ontwikkeld voor de 
optische controle van componenten in 
bipolaire platen. Hiermee kan op 
nanoschaal worden gezocht naar 
afwijkingen en vervormingen. Eén van de 
bijvangsten van het project is een 
Nederlands-Duitse joint venture van de 
projectpartners welke zich gaat richten 
op waterstofbussen.  

Leadpartner: 
ADREM Consulting GmbH 

SAIL PRO
 
Het project richt zich op de voordelen die 
ontstaan bij het aanbrengen van een 
vloeistoflaag op een materiaaloppervlak 
tijdens laserbewerking. De nanodeeltjes 
die normaal gesproken vrijkomen bij deze 
bewerking en zorgen voor vervuiling, 
worden nu door de vloeistof weggevoerd. 
Hierdoor wordt laserbehandeling 
nauwkeuriger, wat voordelen oplevert voor 
tal van processen, waaronder in de 
auto-industrie. De nanodeeltjes zelf 
worden ook weer ingezet voor de fabricage 
van nieuwe producten. 

Leadpartner: 
microTEC Gesellschaft für 
Mikrotechnologie mbH 

TraHySens

Waterstofvoertuigen zijn tegenwoordig 
uitgerust met leksensoren. Deze zijn 
echter complex en niet betrouwbaar of 
robuust genoeg. Dit project heeft zich 
gericht op de ontwikkeling van een 
‘transfer moulded Schottky-Diode 
waterstofsensor met nano-
gestructureerde titaanoxide/
metaal-interfaces’. Deze nieuwe 
sensortechnologie moet voor het eerst 
een hoge meetkwaliteit hebben én 
voldoen aan de algemene eisen van de 
auto-industrie. Dit draagt bij aan 
waterstof als milieuvriendelijke 
energiedrager in de mobiliteit. 
 

Leadpartner: 
Sencio B.V. 

TriboSurf

In dit project is gewerkt aan 
coatingmaterialen en oppervlakte- 
modificaties, waardoor de slijtvastheid 
en levensduur van producten verlengd 
wordt. Helaas is tijdens het project één 
van de partners failliet gegaan. De 
opgedane kennis en expertise worden 
verder doorontwikkeld door de 
overgebleven partner, het Duitse bedrijf 
Kurre.  

Leadpartner: 
Kurre Spezialmaschinenbau 
GmbH

VALIDIS

In het project is een infusieset 
ontwikkeld die gebruikt kan worden in 
kunstmatige alvleeskliersystemen 
(Artificial Pancreas) om mensen met 
diabetes betere controle over hun 
bloedsuikerspiegel te geven. De set is 
gebaseerd op de silicon micronaald 
technologie. De verwachtingen zijn dat 
dit systeem leidt tot een snellere 
opname van insuline, waardoor er meer 
controle over de bloedsuikerspiegel 
ontstaat en er uiteindelijk minder 
insuline hoeft te worden gebruikt. In het 
project zijn belangrijke eerste stappen 
gezet ter voorbereiding op de klinische 
testen.  

Leadpartner: 
U-Needle BV

ROCKET

In dit Nederlands-Duitse project is een 
significante positieve impact geleverd 
op de concurrentiekracht in de 
grensregio door de uitvoering van zes 
haalbaarheidsstudies, elf innovatie-
projecten, 127 ondersteunde bedrijven en 
31 innovatieve grensoverschrijdende 
samenwerkingen die allemaal 
betrekking hebben op ontwikkelingen 
rondom de Key Enabling Technologies. 
Er zijn vele nieuwe en blijvende ver- 
bindingen gecreëerd van het Noorden 
tot het Zuiden. De core-partners van het 
project hebben nauw samengewerkt en 
zullen dit blijven doen zodat steeds meer 
bedrijven het pad naar internationale 
samenwerking weten te vinden. Meer 
informatie over de resultaten vindt u op 
www.rocket-innovations.eu. Wij danken 
alle organisaties - die dit project zowel 
financieel als inhoudelijk hebben 
ondersteund - voor hun vertrouwen. 
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