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Nieuwsbrief Leonardo da Vinci Innovation  
 

Juni 2022  
 
 
Het Leonardo da Vinci Innovation-project loopt ten einde. Eind juni 2022 loopt het project officieel af. 
Ondanks corona konden veel initiatieven succesvol grensoverschrijdend uitgevoerd worden. Sommige 
samenwerkingen zullen na de projectperiode worden voortgezet. Het projectbureau wil alle partners en 
medewerkers bedanken voor de fijne en constructieve samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat met 
het project een klein stukje Europese samenwerking succesvol gerealiseerd is en dat dit verdere 
positieve effecten zal hebben. 
Blijf gezond en actief! 
 
Projectbureau Leonardo da Vinci Innovation 
 
http://www.davinci-innovation.com 
 
 

Eerste half jaar 2022 / Vooruitzichten 2022 
 
Jaar van Leonardo 
 

1. Sculpturen voor Innovatie en Techniek  
 
Ter gelegenheid van het Leonardo-jaar werden als onderdeel van het project twee sculpturen 
ontwikkeld en gerealiseerd. De eerste stappen voor het maken van de sculpturen konden in 2021 
gerealiseerd worden. Zowel Duitse als Nederlandse kinderen printten 200 modules voor een 
gezamenlijke sculptuur. In CIVON kon een tentoonstelling over 3D-printen ingericht worden met 
bijdragen van beide zijde van de grens en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Op 4 en 14 juni 
werden de modules tot twee sculpturen samengesteld in Bocholt en Ulft. 
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Jeugd 
 

2. Jeugduniversiteit 
 

 
 
In de periode van januari tot juni 2022 konden weer enkele activiteiten waarbij kinderen fysiek 
aanwezig waren worden uitgevoerd. In deze periode konden ook twee excursies naar Nederland 
plaatsvinden. Een uitbreiding van locaties en programma wordt nog overwogen. 
In de eerste helft van het jaar was er een interactieve tentoonstelling voor jong en oud in het Bocholt 
City Museum. Van 14 januari 2022 tot 3 april 2022 konden kleine en grote ruimtefans het Bocholt 
City Museum in de Osterstrasse 66 bezoeken om de mysteries van het universum tot op de bodem 
uit te zoeken. Naast een schat aan informatie bood de tentoonstelling ook experimenteer- en 
belevingsstations met VR-technologie. Iedereen die ooit als astronaut naar de maan wilde reizen, 
experimenten in de ruimte wilde doen of met een sonde in een baan om Saturnus wilde draaien, was 
in het Stadsmuseum aan het juiste adres! 
Met de Junge Uni Bocholt als samenwerkingspartner en een subsidie van het Leonardo da Vinci-
project als onderdeel van het Interreg-programma kon de reizende tentoonstelling van het Galileo 
Park naar Bocholt worden gehaald.  
 
Een uitbreiding van locaties en het programma binnen Nederland staat nog op de rol. Zo worden in 
het zomersemester 2022 nieuwe locaties bezocht (de Brömmels, Winterswijk en het 
Untertauchermuseum, Aalten). 
 
Aanmelden kan op de homepage van Junge Uni: www.juboh.de 
Telefonische inlichtingen: 02871 953-698 of 02871 2522-16.   

 
 
Techniek 
 

3. Techniekdag 
 

 
 

Door de coronamaatregelen kon de grensoverschrijdende Techniekdag in 2021 niet plaatsvinden. In 
plaats daarvan presenteerden onze partners zich als onderdeel van de Bocholt-bedrijvenbeurs op 3 
april 2022. De volgende partners waren hierbij betrokken: 
• Beroepscollege Bocholt-West 
• Internationaal Netwerkbureau 
• Bureau Economische Ontwikkeling Bocholt 
• Toerist-info Bocholt 
• Bocholt 800 jaar 
• Jeugduniversiteit 
• Achterhoek Werkt (Talententuin) (NL) 
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Duizenden bezoekers konden een beeld krijgen van de diversiteit en innovatiekracht van de 
bedrijven in het grensgebied.  
www.techniekdag.nl/bocholt 
www.internationales-netzwerkbuero.de. 
 

 
4. Talententuin  

Als je op zoek was naar je topwerkgever, dan kon dat weer op de VoorjaarsTalententuin op 13 
mei in Ulft. Meer dan 100 werkgevers uit de Achterhoek presenteerden de gaafste producten, 
machines, games, robots en meer om je een idee te geven van de mooie carrièremogelijkheden 
die zij te bieden hebben. Daarnaast gaven interessante sprekers informatie en toffe workshops. 
Achterhoek werkt werkte nauw samen met het bureau Wirtschaftsförderung van de stad Bocholt 
en het Internationale Netwerkbureau. 
https://www.talententuinachterhoek.nl/ 
https://www.achterhoekwerkt.nl 
https://internationales-netzwerkbuero.de/ 

 
 
Creativiteit 
 

5. Kunst en Handwerk 
 

De voortzetting van de serie Kunst en Handwerk, die in 2019 begon met het thema ARTEM@ARTIS, 
kon in 2020 niet doorgaan. In 2021 werd de reeks succesvol voortgezet met het thema „(NO) TIME 
TO WASTE”. In 2022 kon, als gevolg van corona, in plaats van de tentoonstelling een Duits-
Nederlands boekwerk samengesteld worden van alle kunstwerken die zowel Duitse als Nederlandse 
kunstenaars en ontwerpers met verschillende ambachten eerder hadden gemaakt. De gemeente 
Bocholt en de organisatie Warmgroen hebben een prachtig glossy boekwerk ontwikkeld die 
verkrijgbaar is bij de gemeente Bocholt. 
 
Jule Wanders, Stadt Bocholt 
Léon Marie Dekker  +31(0)618474281 
Margareth van Aken  +31(0)657648662 
warmgroen@gmail.co 

 
 

6. Factory Matches 
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Expositie Factory Matches in Ulft/NL met ondernemers en ontwerpers 

 
Wat gebeurt er met innovatieve ontwikkelingen als een ontwerper vanaf het begin bij het proces 
wordt betrokken? Het project Factory Matches bracht ondernemers en ontwerpers bij elkaar om een 
antwoord op deze vraag te vinden. In mei 2022 presenteerden zij de resultaten van een driejarige 
werkperiode middels een tentoonstelling in CIVON Innovatiecentrum in Ulft/NL aan de Hutteweg 24. 
De tentoonstelling van Factory Matches werd gecombineerd met ontwerpen van architectuur- en 
erfgoedstudenten van de TU Delft. Ze ontwikkelden vernieuwende ontwerpen voor de SSP-hal op 
het DRU Industriepark in de vorm van maquettes en posters. Hun onderzoeksproject is een 
uitstekend voorbeeld van hoe creativiteit door ondernemers kan worden gebruikt om 
onconventionele oplossingen te vinden voor productontwikkeling en innovatie. 
In de serre van het CIVON Innovatiecentrum waren drie bijzondere exposanten te zien: 
• Wired Collectiv van Rick Tegelaar: Objecten in samenwerking met Wire Weaving 
Dinxperlo, https://wiredcollectiv.com 
• Productdesign van Studio Joris De Groot: De Fabriek is mijn speeltuin https://www.jorisdegroot.com 
• 3-Dung Design: 3-D-Druck mit Kuhmist, https://gettingourshittogether.com/work 
 
Factory Matches is een samenwerking van de Westfälische Hochschule in Bocholt (afdeling Bionica) 
en Warmgroen, die door interdisciplinaire samenwerking met ondernemers, creatieve uitvinders en 
studenten stimuleert tot omdenken. 
De expositie was van 13 t/m 29 mei te zien in de Giethal op DRU Industriepark. 

- Archerfish beregening met Ezgi Bozkurt 
- Truckbed met Tijs Gilde en AGV 
- Klimplank met Rick Tegelar en klimclub Bocholt 
- Creatieve ruimtes bij Tenbrink met Asu Aksu 
- Semesterproject "Leven met X in toekomstscenario's" met Jacintha Scheerder 
- 3D-printproject industrie en ontwerp (voorbesprekingen) 
- 3D-printworkshops met Junge Uni Bocholt en Otto Spaleck Foundation (voor project Michiel van 
der Kleij) 
- Voltooiing van de 3D-printtentoonstelling (stand Westfälische Hochschule) 
- Aerosolproject - simulatiewerk met Dr. Peter Janas. 

 
Contact: 
- Professor Tobias Seidl en Moses-Gereon Wullweber van de afdeling Bionica van de Westfälische   
Hochschule Bocholt 
- Margareth van Aken van Warmgroen (creative director/design manager): +31(0)657648662 
- Léon Marie Dekker van Warmgroen (beeldend kunstenaar): +31(0)618474281 
 
factorymatches@gmail.com 
www.bionik-institut.de 
https://www.w-hs.de/erkunden/standorte/bocholt/studieren-in-bocholt/ 
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Projectbureau 
 

7. Projectbureau Leonardo da Vinci Innovation 
 

               
 
 

Met de blik op 2022 was het voor ons belangrijk om in juni 2022 de vele succesvolle deelprojecten 
tot een goed einde te brengen. We willen de vele goede manieren van samenwerking op het gebied 
van technologie, creativiteit en jeugdontwikkeling op de lange termijn voortzetten. De ervaringen en 
netwerken die in het project zijn opgedaan en ontwikkeld, zijn goede voorwaarden voor een 
succesvolle voortzetting van de samenwerking tussen de partners in het grensgebied. 
 
Reinhardt te Uhle, Moniek Vroom, John Haverdil, Jutta Ehlting 
 
http://www.davinci-innovation.com 
 
 
 

 
 


