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BELCHANVRE, EEN BOERENCOÖPERATIE
VOOR DE VERWERKING VAN HENNEP
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In de buurt van Marche-en-Famenne, meer bepaald in Marloie, bouwde coöperatie Belchanvre onlangs een eigen verwerkingsinstallatie voor hennep (kemp). Dankzij dit initiatief is er nu een afzetmogelijkheid voor akkerbouwers die hennep zouden willen opnemen
in hun teeltplan. We hadden een gesprek met Robert Masson, een van de initiatiefnemers
van dit inspirerende project. – Bart Vleeschouwers
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Coöperatie Belchanvre werd officieel
opgericht op 15 september 2015, alhoewel enkele enthousiaste Waalse akkerbouwers al veel langer bezig waren met
de teelt van hennep. Deze ‘nieuwe’ oude
teelt staat de laatste tijd weer in de
belangstelling van veel landbouwers
omdat het een teelt is met veel mogelijkheden en ook omdat er vanwege de
industrie meerdere mogelijke toepassingen zijn die een grootschalige teelt
verantwoorden. Alleen was er voor de
afzet van de hennep weinig mogelijk in
ons land. Hier en daar was er wel een
vlasverwerker die kleine partijen hennep
wilde verwerken. Het ging om vrij kleinschalige projecten, waardoor het moeilijk
is om de teelt op die manier terug vol in
beeld te krijgen.
Daarom namen enkele akkerbouwers
zelf het initiatief om hier iets aan te
veranderen en richtten ze een eigen
verwerkingsbedrijf op. Dat dit toch wel
een behoorlijke dosis ondernemingslust

De akkerbouwers namen zelf
het initiatief en richtten een
verwerkingsbedrijf op.

financiering van de lonen van de medewerkers en het inkopen van de hennep voordat
er geld binnenkomt uit de verkoop van de
producten. Het is een risico waar niet veel
boeren zouden willen aan beginnen, petje
af dus voor deze Waalse boeren!

Hennep in de praktijk
veronderstelt, is duidelijk als men de
totale investering bekijkt die voor deze
onderneming nodig geweest is. Voor de
aankoop van een terrein van ongeveer
2 ha, de bouw van een opslag- en een
machineloods én voor het benodigde machinepark moest men toch rekenen op
een bedrag van 2 miljoen euro. Dit bedrag werd voor 50% samengebracht door
zestien aandeelhouders-coöperanten en
voor de andere helft door enkele financiers, een leasingfirma en een lening bij
de bank CBC (de Waalse tegenhanger
van KBC).
Daarnaast moet het bedrijf in deze opstartfase ook nog zorgen voor de voor
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Hennep telen is op zich niet zo lastig
omdat de teelt min of meer bekend is. In
Frankrijk wordt al een hele tijd hennep
geteeld en daar heeft men de cultuur
goed in de vingers gekregen. Zaad is
relatief vlot te verkrijgen, zaaien kan met
bestaande machines en voor onkruid- of
ziektebestrijding moet er eigenlijk niet
opgetreden worden, op voorwaarde dat
men kan vertrekken met een proper
zaaibed. Dat is een van de redenen
waarom hennep een ideale teelt is voor
bedrijven die aan het omschakelen zijn
naar bio. Er zijn geen risico’s tijdens de
tweejarige overgangsperiode waar omschakelaars door moeten.
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De coöperanten van Belchanvre krijgen
170 euro per ton hennepstro uitbetaald,
eventueel aangepast in functie van het
vochtgehalte. Voor hennep die pas na de
winter geoogst wordt, is een prijs van
110 euro voorzien. Niet-coöperanten
krijgen per ton 20 euro minder. Als je
weet dat een hectare hennep 8 à 9 ton
hennep kan opbrengen, is de rekening
snel gemaakt. Er zit dus een interessant
potentieel in de teelt.
Omdat er momenteel heel wat mogelijke
afzetkanalen zijn voor de hennepproducten, is het perfect haalbaar om ambitieus
te zijn: Belchanvre zou graag op korte
termijn de oppervlakte hennep in België
zien groeien, van een kleine 500 ha nu
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De verwerkingsinstallatie waar de hennepvezels gescheiden worden van de scheven.
Belchanvre heeft een splinternieuwe opslagloods gebouwd voor de opslag van de balen hennep.
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Wat brengt het op?
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Belchanvre verwerkt ook zaadhennep,
maar enkel als die biologisch geteeld is.
Veel bemesting heeft hennep niet nodig.
Eens het zaad in de grond zit, kan de boer
afwachten tot de oogst. Pioniers van deze
teelt klaagden in het verleden nogal eens
over de schade die werd aangebracht
door slecht ingelichte jongeren omdat ze
dachten dat het om wiet ging. Het gaat
immers om dezelfde plant als die waarvan men marihuana oogst, alleen zit in
industriële hennep absoluut onvoldoende
actieve stof (THC) om ook maar enig
roeseffect te krijgen. Je moet al enkele
tientallen kilo’s van deze hennep roken
voordat je ook maar enigszins high zou
worden! Niet aan te bevelen dus. Gelukkig komt dat probleem tegenwoordig al
veel minder voor.
De coöperatie voorziet ook een aangepaste oogstmachine, want dat bleek in
het verleden een groot probleem. Een
machine uit Frankrijk laten komen om
enkele hectaren hennep te oogsten is niet
direct een voorbeeld van zuinig boeren!
Deze oogstmachine staat gestald in
Ramillies in Waals-Brabant en trekt dan
van noord naar zuid door het land, in
functie van het afrijpen van de hennep.
De hoger gelegen percelen in de Ardennen hebben immers een langer groei
seizoen dan die in de lager gelegen
leemstreek. Een groot voordeel van de
oogstmachine van Belchanvre is dat ze
ook gelegerde hennep kan oogsten.
De afzet gaat naar de verwerkingsinstallatie. Om de kosten te drukken zal men
bij Belchanvre proberen om leveringen
van verschillende producenten te groeperen. Het transport van de balen hennep is
immers een van de belangrijkste kostenposten bij de teelt en vermarkting van
hennep.

naar meer dan 1000 ha de komende
jaren. Nieuwe leveraars zijn altijd welkom. Ook voor Vlaanderen (waar nu maar
enkele tientallen hectaren staan) biedt dit
mogelijkheden. De coöperatie zou trouwens graag een tweede vestiging oprichten in het westen van het land zodat ook
van daaruit (Henegouwen, West- en
Oost-Vlaanderen) een kortere aanvoerlijn
beschikbaar komt.
Om het hele verhaal rendabel te maken,
willen de mensen van Belchanvre alleen
werken met boeren die bereid zijn om te
luisteren naar de raad van ervaren collega’s. Ze moeten ook bereid zijn om hun
hennep op goede percelen te zetten en
niet ergens op een ‘achterafperceeltje’
waar toch niks anders wil groeien. In ruil
krijgt de boer dan een faire prijs voor zijn
product.

Hennep is, zoals eerder al gezegd, niet
alleen belangrijk voor de vezels maar ook
steeds meer voor de zaden die een
interessante component van onze voeding
kan worden. Men kan immers heel wat
lekkere dingen maken met hennepzaad of
met hennepolie. De verhouding tussen
omega 3- en omega 6-vetzuren is erg
gunstig en heel wat mensen beginnen
hennep (of kemp zoals het vroeger bij ons
meestal genoemd werd) te gebruiken in
hun dagelijks voedingspakket.
Samengevat mogen we stellen dat met
dit initiatief van Belchanvre een basis
gelegd is voor een duurzame ontwikkeling van deze veelbelovende teelt in ons
land. n
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