Persbericht en uitnodiging voor de media
ARNHEM, 16 oktober 2014 ‐ Met steun van de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem
gaan StexFibers BV, de Stichting Texperium en Pantanova BV de samenwerking aan in het
Sustainable Fibers Project om hennep te verwerken tot uitgangsmateriaal om garens te
spinnen. Hiermee komt een nieuw en duurzaam halffabrikaat beschikbaar voor de productie
van textiel en composieten.
Internationaal bestaat grote belangstelling voor de zachte en soepele hennepvezels. De productie van
StexFibers gaat plaatsvinden op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem, waar het bedrijf
kantoor houdt in de Greenhouse. De teelt van hennep en het verwerkingsproces tot textiel vereisen
geen chemicaliën en slechts 5 procent water vergeleken met katoen. Na bewerking biedt de
hennepbastvezel een veelbelovende aanvulling op het gangbare assortiment textiel‐ en natuurvezels.
Akkerbouw van hennep levert in Europa een regionaal en duurzaam te produceren grondstof op voor
nieuwe groene maakindustrie. Tijdens de teelt zijn geen beregening of gewasbeschermers nodig. Voor
oogstmaximalisatie kan worden volstaan met een geringe hoeveelheid kunst‐ en koemest. Met het oog
op CO2‐reductie merkt Brussel hennep aan als grondstof voor vergroening van de maakindustrie.
Het kabinet Rutte II heeft hennep in 2014 benoemd als akkerbouwgewas dat bijdraagt aan
verduurzaming van de landbouw. Het betreft uiteraard de teelt van vezelhennep, die geen THC bevat.
Vanaf 2015 jaar kunnen telers via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een vergroeningspremie
tegemoetzien als zij hennep (of vlas) opnemen in hun bouwplan, in combinatie met een groenbemester.
Voor realisatie van het Sustainable Fibers Project organiseert Pantanova de akkerbouwmatige productie
van de benodigde hennep, StexFibers bewerkt de bastvezels, waarna Texperium garens spint van de
geproduceerde stexvezels. Hiermee is meteen de toon gezet voor de Green Deal Natuurvezels, die naar
verwachting dit jaar wordt ondertekend. Hiertoe faciliteren de ministeries van Economische Zaken en
Infrastructuur & Milieu namens de rijksoverheid vier natuurvezelspilots met vijftien bedrijven.
De samenwerkende partijen in het Sustainable Fibers Project nodigen u uit voor een toelichting op hun
ambities. Industriepark Kleefse Waard biedt dan gelegenheid de hennepverwerking te bezichtigen.

Datum Maandag 27 oktober ‐ 10:00 ‐ 12:45 uur
Locatie Parkrestaurant De Waard (IPKW), Westervoortsedijk 73, 6827 AV ARNHEM
Route
http://www.ipkw.nl/google‐maps‐route – http://www.ipkw.nl/dewaard
Aanmelden stexvezels@pantanova.nl
PROGRAMMA
09:30
10:00
10:05
10:15
10:25
10:35
10:50
11:00
11:30
12:00

Inloop
Welkomstwoord: Greenhouse als incubator ‐ Louis de Boer (manager)
Missie StexFibers: hennep versus katoen ‐ Ben Ratelband (directeur)
Duurzaamheidsambitie Texperium
‐ Anton Luiken (research manager)
Hennep voor ClickNL‐Next Fashion
‐ José Teunissen (lector Modevormgeving ArtEZ)
Vertoning film Hemp for Victory
‐ René Sauveur (Pantanova)
Energietransitie Oost‐Nederland
‐ Jan Bekhuis (programmamanager)
Arnhem faciliteert textielproject
‐ Ine van Burgsteden (wethouder Arnhem)
Lunch
Bezichtiging stoomexplosieproces StexFibers

Noot voor de redactie:

Het programma biedt ruimte vragen te stellen, een vraaggesprek te houden en audiovisuele
opnamen te maken. Een aankondiging van uw aanwezigheid zien wij graag tegemoet via
media@pantanova.nl.
Voor verdere vragen en afspraken kunt u René Sauveur bereiken op +31 650 275 700.
Voor meer informatie pantanova.nl/ en pantanova.nl/henneptextielproject

