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Licenced to Grow

PERSBERICHT
De Provincie Gelderland neemt sinds 4 februari van dit jaar samen met meer dan twintig andere
partijen deel aan de Green Deal Natuurvezels, een initiatief van Pantanova BV en de Ministeries van
Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu. Dit programma moet de biobased economy in OostNederland stimuleren en heeft een eerste looptijd van drie jaar.
De green deal heeft tot doel aan te tonen dat in Oost-Nederland houdbare businessketens op basis van
natuurvezelteelt kunnen worden opgezet, gebaseerd op de marktvraag naar hennep en vlas die in
Oost-Nederland wordt geteeld en verwerkt. Zoals voor de productie van verspinbare textielvezels
(StexFibers), bouwmaterialen (Steenoven Randwijk), biocomposieten (OICAM) en ruwvoer voor
melkkoeien (Fa. De Koningspley en Dees Akkerbouw).
In 2014 is een proefteelt van vezelhennep succesvol uitgevoerd op de binnenplaats van Industriepark
Kleefse Waard in Arnhem. Dit jaar wordt hennep verbouwd in de voortuin van IPKW, langs de N325 op
de Koningspleij. Dagelijks passeren tienduizenden weggebruikers deze locatie, die opvalt door de grote
borden met teksten die verwijzen naar groene maakindustrie en het gebruik van schone technologie.
Namens de Provincie Gelderland zal de nieuwe gedeputeerde Michiel Scheffer (Economie, Onderwijs &
Arbeidsmarkt en Europa) samen met wethouder Ine van Burgsteden namens de gemeente Arnhem de
eerste zaaihandelingen uitvoeren, onder begeleiding van veehouder Ton Reijers van Firma De
Koningspley. Wij verwelkomen u graag tijdens dit mediamoment.
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NIEUWE HAVENWEG, KOPAKKER DE KONINGSPLEY
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NOOT VOOR DE MEDIA
================================================================
Er is royaal gelegenheid foto’s te maken, bewegend beeld vast te leggen en een kort vraaggesprek aan
te knopen. Houd a.u.b. rekening met uw kleding: laarzen en eventueel een beschermende overall zijn
aanbevolen. Vertegenwoordigers van de media kunnen zich aanmelden voor deelname bij:
Maarten Post
Michel Hulsink
Jan Joris Voermans
René Sauveur
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maarten.post@arnhem.nl of
m.hulsink@gelderland.nl of
jorisjan@ipkw.nl
renesauveur@pantanova.nl
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De inschrijving KvK en de algemene voorwaarden treft u aan op http://pantanova.nl.
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