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GLB en graanprijzen frustreren hennepverwerker Hempflax

ʻWel markt,
geen animo voor teeltʼ
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Door de ontkoppeling van steun en de hoge graanprijzen lopen
telers niet massaal warm voor de hennepteelt. Frustrerend voor
hennepverwerker Hempflax, die eindelijk een stabiele vraag ziet
naar haar producten. „De groene paragraaf in het nieuwe EU-beleid
bepaalt of we de teelt in Nederland kunnen houden”, stelt adjunct
directeur Mark Reinders.

Je hebt een mooi product, een geschikt teeltgebied
rondom de fabriek en een geweldig verhaal als het
gaat om duurzaamheid. Dan ligt de wereld voor
je open, zou je zeggen. De werkelijkheid is voor
Hempﬂax in Oude Pekela een stuk weerbarstiger.
De vezelhennepverwerker moet naar twee kanten
toe concurreren op prijs. Tegen andere gewassen
in het bouwplan van de akkerbouwer en tegen
andersoortige vezels bij afnemers. Met Mark Reinders
praten we over deze spagaat.
1) Hoe staat de markt voor hennepproducten
ervoor?
„Hennepvezel moet voor een deel concurreren
met kunststofvezels, die duurder worden naarmate
de prijs van olie stijgt. Zo worden polyestervezels
rechtstreeks van olie gemaakt en kost ook de
productie van glasvezels veel energie. De huidige,
hoge energieprijzen zijn dus gunstig. Daar komt bij
dat de trend naar duurzaamheid doorzet. Al dan
niet vrijwillig. Want de Duitse automobielindustrie
waaraan wij veel leveren, wordt door de overheid
verplicht om een deel van haar grondstoffen ‘groen’ in
te kopen.”

het veld en waarbij de vezel zijn kenmerkende grijze
kleur krijgt. Het levert een zuiverder product op, dat
beter hecht aan kunststof.”
4) Een hoogwaardige vezel en niet de minste
automerken; daar valt goed geld mee te
verdienen?
„We hebben ons bewust gericht op hoogwaardige
vezels en met die strategie zien wij onze resultaten
verbeteren. Maar het is niet zo dat de bomen tot
in de hemel groeien. De contracten zijn zwaar.
Autofabrikanten zullen altijd alles op alles zetten
om geld te besparen. Iedere euro besparing tikt hard
door als je grote aantallen auto’s verkoopt. Wij zijn
dit jaar goedkoper gebleken dan vlas, maar dat geeft
meteen al aan dat er grenzen zitten aan de marges
die wij kunnen doorberekenen. Bovendien zijn we
niet de enige die hennepvezels wil leveren.”

2) Hoe belangrijk is de auto-industrie voor
Hempﬂax?
„Heel belangrijk. Het gaat om 80 procent van ons
productievolume. De vezels worden vooral verwerkt
in dashboards en deurpanelen van onder andere de
Mercedes S- en C-klasse, de BMW 3-, 5- en 7- serie,
Jaguar, Bentley, Maybach en de Bugatti Veyron. Qua
volume stellen die laatste natuurlijk weinig voor. Wat
Maybach per jaar nodig heeft, maken ze hierachter
in de fabriek terwijl wij hier kofﬁe zitten te drinken.
Maar het geeft wel aan dat we aan de bovenkant van
de markt zitten.”

5) Jullie werken momenteel aan
isolatiemateriaal voor huizen en gebouwen. Wat
verwachten jullie daarvan?
„Wij hebben een Duits bedrijf overgenomen dat
ﬂeecematten maakt van hennepvezel. Afgelopen
herfst hebben we de productielijn naar Oude Pekela
gehaald en zijn we gestart met de productie. Wij
gaan twee varianten isolatie aanbieden onder
de naam ‘Hempﬂax Natuurisolatie’. Eentje met 8
procent kunststof en een ‘natuurlijke’ lijn op basis
van maïszetmeel. Beide producten zijn vele malen
milieuvriendelijker dan gangbaar isolatiemateriaal.
Helaas worden glaswolmatten ook bestempeld als
duurzaam, omdat je er energie mee bespaart. Maar
de productie ervan is vele malen vervuilender dan
hennepvezel. Bovendien leg je voor langere tijd CO2
vast als je hennep in de muur stopt.”

3) Hoeveel concurrentie is er aan die bovenzijde
van de markt?
„Slechts drie van de zeven hennepverwerkers in
Europa kunnen de vereiste kwaliteit leveren. Voor een
deel zit dat hem in de verwerking. Wij hebben in eigen
huis speciale apparatuur ontwikkeld die de vezels
zorgvuldig van de bast scheiden. Maar het is ook een
klimaatskwestie. In Frankrijk lukt dauwroten niet
goed. Dat is het proces waarbij de stengel verweert in

6) Naar welk areaal hennep willen jullie?
„We streven ernaar om met ongeveer 200 hectare
per jaar uit te breiden, naar op termijn zo’n 2.000
hectare. Vorig jaar zaten we op 600 hectare en
draaiden we deels nog op oude voorraden. Dit
jaar zouden we naar 1.000 hectare willen. Dat
areaal hebben we nog niet vol. Net als vorig jaar
contracteren we deels in het buitenland, in OostEuropa.”

7) Het levert de Nederlandse boer blijkbaar te
weinig op?
„We hebben gelukkig een vaste kern van telers hier in
het gebied. Vooral grote aardappeltelers past het goed
om een gewas te hebben dat buiten de arbeidspiek valt.
De veranderingen in het EU-beleid maken het ons echter
knap lastig. Telers die in 2008 hennep teelden, krijgen nu
steun zonder de verplichting om hennep te telen. Naast
deze ontkoppeling valt de verwerkingssteun van 90 euro
per ton vezel weg. Omgerekend was dat ruim 20 euro
per ton stro. Dat bedrag zal nu dus in de markt verdiend
moeten worden. Daar komt bij dat we moeten opboksen
tegen hogere graanprijzen en maïsteelt voor biogas.”
8) Wat levert een hectare vezelhennep de teler op
en wat moet hij daar voor doen?
„Bij een opbrengst van 8 ton stro per hectare komt je
uit op een ﬁnanciële opbrengst van 1.030 euro. Met de
kosten van het zaad eraf, blijft daar 900 euro van over.
De teler zaait zelf. Verder hoeft hij alleen de grond te
bemesten met drijfmest, waarbij er ongeveer 120 kilo
stikstof, 80 kilo fosfaat en 120 kilo kali aangevoerd moet
worden. De oogst en afvoer doen wij.”
9) Hoezeer ﬂuctueren de opbrengsten?
„Een natte zomer zoals afgelopen jaar is niet gunstig.
De gemiddelde opbrengst lag toen op 7 ton per hectare.
Maar gemiddeld genomen is 8 ton goed haalbaar.
In 2009 lag de gemiddelde opbrengst zelfs op 8,6
ton en waren er uitschieters naar 12 ton. Het is ook
teler-afhankelijk. Wie het gewas verbouwt op goede
akkerbouwgrond en de teelt in de vingers heeft, haalt
goede resultaten.”
10) Hoe denken jullie meer telers te gaan
overtuigen om hennep te telen?
„Ik hoop dat mensen nog eens goed narekenen wat zij
denken te verdienen aan tarwe en maïs. Tarwe telen kost
vaak meer dan je denkt en verhuren van je grond voor
maïs mag soms aantrekkelijk lijken, maar vaak gaat het
mestgeld aan je voorbij en het gewas staat lang op het
veld. Verder hoop ik dat de politiek gehoor wil geven
aan de mogelijkheid om hennep te mogen telen op
braakland, of het anderszins op te nemen als onderdeel
van de vergroeningseisen in het nieuwe landbouwbeleid.
Het gewas past prachtig in de doelen op gebied van
duurzaamheid.” 
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