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Drentea krijgt groene proeftuin
JOHN GEIJP

Het bedrijf wil het ‘GreenField’ dat
een oppervlakte krijgt van 20.000
vierkante meter gebruiken om groe-
ne technieken en innovaties uit te
proberen. Drentea hoopt zo duurza-
me materialen te ontwikkelen die
het in zijn producten kan verwerken.

EMMEN Projectmeubelfabrikant
Drentea in Emmen gaat naast zijn
onderkomen een tuin- en park-
landschap aanleggen om duur-
zaamheid in eigen bedrijf en de re-
gio Emmen te bevorderen.

Drentea wil met het project ook
het belang van een circulaire econo-
mie onder de aandacht te brengen.
Het plan voorziet onder meer ook in
een biologische moestuin.

In overleg met de Agrarische Ver-
eniging Drenthe worden aan de ran-
den van het park akkerbloemen in-
gezaaid die onder meer bijen en vlin-
ders een leefmilieu moeten bieden.

,,Wij zijn al jaren bezig met maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men’’, zegt woordvoerder Erik Luis
van Drentea. ,,Daarin willen we kop-
loper blijven.’’ Het Emmer bedrijf
wil met het park ook een sociale

functie vervullen, bijvoorbeeld door
in het kader van de participatiewet
mensen aan te nemen voor het on-
derhoud.

Het GreenField moet echter bo-
venal een steunpilaar worden van de
regio Emmen als centrum van groe-
ne chemie en ten dienste staan van
andere bedrijven waarmee Drentea
samenwerkt. De ontwikkeling vindt
ook plaats in overleg met de organi-
satie GreenPAC en de Stenden Hoge-
school, beide aanjagers van de bio-
based economy in Emmen en omge-
ving.

De inrichting van het GreenField

‘We zijn koploper
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen’

is volgens Luisman mede geïnspi-
reerd door de samenwerking met
drie andere bedrijven die zich bezig
houden met de toepassing van duur-
zame materialen.

Dat zijn Hemplax in Oude Pekela
(henneptoepassingen), Dynaplak in

Veendam (zetmeeltechnologie) en
de Snoek Groep in Nieuw-Dordrecht
en Grou (groentechniek).

Luisman: ,,We kijken hoe we el-
kaar kunnen versterken. Daar kun-
nen in de toekomst hele interessante
businessmodellen uit voortkomen.’’

Drenthe behoort tot de VDB Groep van
producenten van projectmeubilair. De
andere bedrijven kunnen hun voordeel
doen met het onderzoek. Dat zijn
Emmein (ook in Emmen) Vepa (Hoo-
geveen), Bèta Kantoorstoelenfabriek
(Breda) en Eromes (Wijchen).
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