
 

  

Arnhem, 5 februari 2015 
 
 
 
GREEN DEAL VOOR BEVORDERING GROENE MAAKINDUSTRIE 
 
Gelderland en het innovatieprogramma Green Tech Alliances (GTA)  nemen deel 
aan de Green Deal Natuurvezels waarin de Rijksoverheid samenwerkt met zestien 
ondernemingen om de natuurvezelteelt in Oost-Nederland tot schaalvergroting te 
brengen en zo de groene maakindustrie te bevorderen.  
 
Op 4 februari op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) ondertekenden gedeputeerde 
Annemieke Traag en GTA-manager voor het Bio-innovatie Cluster Oost Nederland 
programma (BICON) Pieter Verberne de intentieverklaring voor de Green Deal 
Natuurvezels (GDN). De samenwerking tussen de Rijksoverheid, de Provincie 
Gelderland en het bedrijfsleven gebeurt op initiatief van Pantanova BV, in samenwerking 
met de Stichting Metropolitane Landbouw en Value Mediation Partners. 
 
De GDN krijgt een looptijd van drie jaar en voorziet in vier pilots die zijn gericht op de 
productie van ruwvoeder voor melkkoeien, textiel, bouwmateriaal en composieten. Deze 
projecten moeten de haalbaarheid van rendabele natuurvezelteelt aantonen. Voor 
realisatie van deze green deal wordt het startpunt gevonden in tijdelijk gebruik van grond 
die thans niet productief is. 
 
,,Door op dergelijke locaties vezelhennep te verbouwen in samenwerking met 
loonwerkers en akkerbouwers in de regio wordt grond opnieuw, maar tot een andere 
waarde gebracht. Dit leidt tot innovatie en nieuwe groene maakindustrie’’, verwacht René 
Sauveur, directeur van Pantanova. 
 
,,De jaarlijks te produceren biomassa vormt een hoogwaardige herwinbare grondstof die 
in vier de pilots zal worden toegepast. Onze ambitie is om de hennepteelt opnieuw tot 
een gangbaar rotatiegewas in de Nederlandse landbouw te laten uitgroeien. 
Werkendeweg kan via de Green Deal Natuurvezels ook de vlasteelt verder tot 
ontwikkeling worden gebracht.’’  
 
Gelderse gedeputeerde Annemieke Traag benadrukt: “Deze Green Deal past goed in 
ons programma BICON, waarmee we innovaties in biobased economy in Oost Nederland 
faciliteren. Vorig jaar staken we ruim 3,5 miljoen cofinanciering in biobased projecten, 
waaronder in Stexfibers. De Deal geeft bovendien kansen voor landbouw en 
maakindustrie in de regio en verbinding met onze creatieve sector”. 
 
De ondertekening van de Green Deal Natuurvezels vond plaats op Industriepark Kleefse 
Waard (IPKW) in Arnhem. Momenteel staat op IPKW een zogenaamde stoomexplosie-
installatie, waarmee StexFibers BV ruwe vezels van de hennepplant verwerkt tot een 
verspinbare vezel voor de textielindustrie. StexFibers houdt kantoor in de Greenhouse; 
de incubator voor starters in de EMT sector. 
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Kevin Rijke, kersvers directeur van IPKW, over de Green Deal Natuurvezels: ,,De 
combinatie van innovatie en duurzaamheid past bij ons park. Wij worden enorm blij van 
dit soort nieuwe toepassingen en nieuwe materialen en dragen de samenwerking een 
warm hart toe." 
 

 
 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met de afdeling Communicatie, Marga Nijenhuis, (026) 
359 90 20, voor SMS contact 06 52 80 18 16, m.nijenhuis@gelderland.nl. 
Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, (026) 359 87 17. 
 
Kijk ook voor meer informatie op http://pantanova.nl en www.greenhouse-arnhem.nl en 
www.ipkw.nl. 
 
Perspagina online: www.gelderland.nl/pers. Hier vindt u een overzicht van belangrijke 
informatie zoals persberichten, besluitenlijst van PS en GS, de politieke kalender, 
persdesk en woordvoerders, twitter met het provincienieuws en downloads, zoals foto's 
van de gedeputeerden en logo's. 
 
Wenst u geen persberichten meer te ontvangen, dan kunt u zich afmelden door een mail 
te sturen naar: persdesk@gelderland.nl. 
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