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NV Regio Venlo schreef ook dit najaar de 

wedstrijd Eureka! uit om vernieuwende 

ideeën in de maakindustrie en de logistiek 

een ontwikkelkans te geven. Eind januari 

werden de winnaars bekend. Fontys 

ondersteunt de uitwerking. 

Vier bedrijven presenteerden eind 
januari plannen en ontwikkelingen 
voor nieuwe producten en diensten. 
Belangrijk toetsingscriterium voor de 
NV Regio Venlo: verwachten we dat ze 
levensvatbaar zijn en gaan ze structu-
reel bijdragen aan de economie in de 
regio Venlo? 
Alle vier de plannen scoorden goed, 
maar er konden er maar twee winnen: 
Boomkwekerij Support Venlo (BSV) 
en Janssen Distribution Service. Deze 
twee bedrijven krijgen professionele 
ondersteuning bij de uitwerking van 
hun innovatieve ideeën en bij het 
verankeren van innovatief denken en 
doen in de Organisatie. Medewerkers 
die hierbij betrokken zijn, krijgen een 
training van zes dagen in gestructu- 

€Lfti?ka  

reerd innoveren, in samenwerking met 
Fontys Hogescholen. Het is voor het 
eerst dat studenten en leerkrachten 
van Fontys rechtstreeks bij €ureka! 
betrokken zijn. Deze begeleiding ver-
tegenwoordigt per bedrijf een waarde 
van 15 duizend euro, voor rekening 
van NV Regio Venlo. 
De bedrijven die niet in de prijzen 
vielen, hadden niettemin interes-
sante ideeën. OGS Systems uit Arcen 
en Eco-Makelaar uit Venray. Ook deze 
bedrijven kunnen rekenen op enige 
vorm van begeleiding door NV Regio 
Venlo bij de verdere uitwerking van 
hun plannen. 
Elders in deze GroeiRegio gaan we 
inhoudelijk in op de vier innovaties. 



Een van de inschrijvingen voor :Eureka! was 

de duurzame Storage Boxx uit Venray. Geen 

prijswinnaar, maar interessant genoeg om 

melding van te maken. 

container met schoenen in de zon 
staat, kunnen tolueen en ben-
zeen uit de lijm vrijkomen. Maar 
het kan ook zijn dat de container 
net met benzeenhoudende verf 
behandeld is. 
Het apparaat, dat Naus deels uit 
bestaande componenten ontwik-
keld heeft, werkt. Volgende stap 
is de ontwikkeling van enkele 
prototypes. Begin 2012 komt OGS 
Systems ermee op de markt. 

Directeur-eigenaar Richard de La Roy 
van Eco-Makelaar in Venray werkt aan 
een ondergronds systeem voor de op-
slagvan (bijvoorbeeld) regenwater: de 
duurzame Storage Boxx. Het systeem 
heeft, ten opzichte van bestaande 
systemen, belangrijke voordelen. Ten 
eerste is het modulair samengesteld, 
zodat verschillende volumes mogelijk 
zijn en het op vrijwel elke plek inpas-
baar is. Ten tweede is de Boxx voorzien 
van in dikte variabel isolatiemateriaal, 
zodat het mogelijk is warmte of koude 
erin op te slaan. Zelfs opslagvan beide 
is mogelijk, in verschillende modules 
naast elkaar. Ten derde hoeft de Boxx 
niet zo diep als bij warmte- en kou-
deopslag in grondwater het geval is en 
vindt er geen temperatuurvervuiling 
van de ondergrond plaats. Ten vierde 

kan de opslagcapaciteit aanzienlijk 
worden vergroot, indien aan de mo-
dules elementen worden toegevoegd 
met phase change material (pcm). De 
la Roy heeft daarover contact met het 
Amerikaanse bedrijf Vesture. Verande-
ren pcm's van fase, van vast naar vloei-
baar, dan nemen ze warmte uit hun 
omgeving op. Van vloeibaar naar vast 
geven ze warmte af. Door de pcm's in 
geïsoleerde buffers op te slaan kan de 
warmte of koude op een later moment 
worden benut. 
De la Roy denkt dat de Boxx interes-
sant is voor de tuinbouwkas, waar 
immers vaak warmte over is, en verder 
voor de woning- en utiliteitsbouw. 
Hij is voornemens een prototype te 
vervaardigen. 


