Is dat wat,

Green Deal Natuurvezels

vezelhennep?
Wilma Wolters

Geitenhouders die vezelhennep voeren zijn op één hand te tellen.
En als ze dit al doen, telen ze het graag zelf. Voor het scheuren
van grasland blijkt vezelhennep namelijk een ideaal gewas. Maar
wat het voor de geit doet … daarover lopen de meningen uiteen.

H

et teeltgemak van vezelhennep
valt dan ook al snel op. Geitenhouder Gert-Jan Frijters: “Het is een
ideaal gewas om als vruchtwisseling in te zetten. Je kunt eerst een snede gras maaien, dan
het land frezen en bemesten en de hennep
inzaaien. Eind augustus kun je oogsten, dan
kan de stalmest op het land en kan er weer
gras in.” Ook zijn collega André Wouters ziet
het grote voordeel van vezelhennep in het
scheuren van de zandgrond. Wel weet hij dat
de bodemstructuur goed moet zijn voor een
succesvolle teelt. “Er moet voldoende mest
en voldoende kalk op en de grond mag niet
kapot gereden zijn.” Voor Toine van Hees is
arbeidsgemak de belangrijkste reden om
vezelhennep te telen. “Op 18 hectare staat
vezelhennep. Je zaait het en 3,5 maand later
kun je hakselen. Ik haal er gemiddeld 10 ton
droge stof per hectare af.”

en ik zie minder diarree.” Die ervaring heeft
ook André Wouters. “De vezels leggen een
mat in de pens, waardoor die minder snel
van streek raakt.” Toch twijfelen beide geitenhouders of de verminderde diarree enkel
door de vezelhennep komt. “Ik doe al veel
voor de gezondheid van mijn geiten”, zegt
Frijters, “dus hoe zou het gaan als ik het
weer uit het rantsoen haal?” Van Hees ziet
bij zijn geiten geen gezondheidseffect.

In 2015 zette de minister van Economische
Zaken, samen met zestien andere partijen,
zijn handtekening onder de Green Deal
Natuurvezels. René Sauveur van Pantanova
is initiatiefnemer van deze intentieovereenkomst. “Het doel is om de teelt en verwerking van natuurvezels in Nederland een nieuwe
impuls te geven. De nadruk ligt op de economische haalbaarheid van vezelhennepteelt
voor industriële doeleinden. De vezel, het
hout en het blad kunnen worden toegepast
in de auto-, vliegtuig-, textiel-, papier- en
voedingsindustrie. Als gehele-plantsilage is
hennep een structuurbron voor (melk)vee."
Vooral Oost-Nederland ziet kansen voor
vezelhennep, merkt Sauveur. Daar is ondertussen een meerjarig programma opgezet
om hennep meer kansen te geven. "Om met
hennep een schaalsprong te kunnen maken,
gaan wij uit van de marktvraag en formeren
ketens die doorlopen tot aan regionale
henneptelers, die rendabel moeten kunnen
produceren. De agrarische sector zal eerst
vertrouwd moeten raken met de hennepteelt. Sinds 2015 is hennep daarom ingezaaid als aanvulling op het assortiment ruwvoeders.”

Alternatief
Vezelhennep kan als alternatief doorgaan
voor gehakseld koolzaadstro. Dat ligt ook
wat betreft prijs per kg droge stof op ongeveer hetzelfde niveau. De vraagprijs van een
pak vezelhennep ligt tussen 100 en 150 euro
per ton. Wouters vindt het een dure teelt en
volgens Frijters is het tweemaal zo duur als
mais telen. “En voederwaarde zit er nauwe-

lijks in, amper 600 VEM per kg droge stof. Ik
zie het echt als gezondheidsvoer.” Van Hees
maakt geen pakken, maar kuilt de vezelhennep in. "Het is net als met een gras- of
maiskuil: als de randvoorwaarden goed zijn –
goed aanrijden, luchtdicht opslaan en voldoende voersnelheid – is het een geschikt
product voor een kuil."

Van Hees ziet vezelhennep voor zijn geiten
als smakelijke structuurbron. “De theorie
zegt dat de vezelhennep de drogestofopname
verhoogt en dat ik daardoor meer melk krijg.
Ik kan dat niet hard maken, maar het is wel
ook het gevoel dat ik erbij heb. Ik voer het
nu vijf jaar met goede resultaten.” Van Hees
voert een soort TMR met in verhouding weinig ruwvoer. “De geiten krijgen 1 kg kuilhennep per dag. Dat komt neer op 200 gram
droge stof per geit. De helft van de structuur
in het rantsoen komt van vezelhennep.”
Frijters teelt zelf 4 hectare hennep en voert
in 3 dagen een pak op. Dit komt neer op 0,21
kg per geit dag, dit is 0,06 kg droge stof per
geit. Hij ziet de vezelhennep als gezondheidstoevoeging op zijn rantsoen. “Om eventuele
fouten te voorkomen. De geiten zijn rustiger
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