














De Hemp Design Factory (HDF) is de innovatie-

werkplaats van het lectoraat Art & Sustainability. 

Het is een samenwerking tussen Academie 

Minerva, Life Sciences & Technology, het Kennis-

centrum Kunst & Samenleving (allemaal Hanze-

hogeschool Groningen) en het bedrijf HempFlax 

in Oude Pekela. Studenten vanuit verschillende 

disciplines werken in de HDF aan nieuwe design-

toepassingen van industriële hennep die in de 

regio Oost-Groningen wordt geproduceerd. 

Open innovatie met als doel het maken van mooie 

art en designontwerpen op basis van hernieuw-

bare, regionaal verwerkte industriële hennep staat 

centraal. Nieuwe toepassingen worden in de regio 

ontwikkeld en geproduceerd.

Industriële hennep is een multi-talent. Het plantje 

kent vele toepassingen en wordt verbouwd in de 

regio Oost-Groningen. De Hemp Design Factory 

heeft als doel om de bedrijvigheid rondom hen-

nep te stimuleren om zo ook de werkgelegenheid 

in het noorden een impuls te geven.

Het afgelopen jaar werden diverse ontwerpen gepresenteerd aan 

publiek. Een tas gemaakt van hennep en fietsbanden werd getoond op 

de catwalk tijdens een milieuconferentie in Lelystad. De Hemp Design 

Factory was aanwezig op de Vierdaagsefeesten in Nijmegen met gras-

beschermende hennepmatten, waarin zaden zijn verwerkt die het herstel

van het gras na afloop van festivals bevorderen. Hier werd ook een 

modulaire henneppallet getest, voor de bescherming van gras. Op Konings-

dag, in 2018 gevierd in Groningen, presenteerde de Hemp Design Factory

zich door diverse producten te laten zien in een presentatiebox, waar-

onder een meubellijn gemaakt van hennep, dat zowel licht als zeer sterk 

is. Er vonden ook diverse inspirerende netwerkbijeenkomsten plaats o.a. 

in de Suikerwerkfabriek en bij Academie Minerva.  

De Hemp Design Factory werkt samen met partners uit de regio en we 

zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen! Ben u geïnteresseerd 

en wilt u ook de veelzijdigheid van industriële hennep verkennen? Neem 

dan contact met ons op. Als u wilt, kunt u zich ook aansluiten bij de Hemp

Design Factory, om zo samen interessante producten te ontwikkelen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Post (m.post@

pl.hanze.nl). Op onze website vindt u nog veel meer. Hier leest u over de 

wonderbaarlijke eigenschappen van industriële hennep en kunt u zien 

welke producten de afgelopen tijd zijn ontwikkeld door de studenten. 

www.hanze.nl/hempdesignfactory 




