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Dossier Hennep

co

py

rig

Cannabis sativa, in het Nederlands hennep
of kemp genoemd, is een oude teelt die
vroeger vrij veel voorkwam in onze streken. Door de opkomst van kunststof én
door de link met de drug marihuana is
deze teelt echter vele jaren praktisch volledig verloren gegaan. Nochtans blijft het
een erg gemakkelijke teelt met mooie
perspectieven. Met de ontwikkeling van
moderne, aangepaste oogstmachines is
verwerking op vlasverwerkingsinstallaties nu ook mogelijk waardoor afzet in
eigen land niet langer een probleem is. In
dit dossier willen we het hebben over de
stand van zaken van het praktijkonderzoek, over de speciale wetgeving die aan
de teelt verbonden is en over de vele toepassingen. Op onze website kan je
terecht voor info over de teelt zelf.
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Hennep, teelt
met een mooie
toekomst
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Hennep is een plant die al heel wat jaren de volle interesse geniet van
onderzoekers van verschillende onderzoeksinstellingen. Ook aan de
Hogeschool Gent, afdeling AgroFoodNature is men betrokken in een
aantal projecten waarbij hennep, en meer in het bijzonder ook de
concrete toepassingen van de vezels, centraal staan. We gingen praten
met twee onderzoekers en hadden een verhelderend gesprek over de
vele mogelijkheden van de teelt.
Bart Vleeschouwers
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atrien Vandepitte, wetenschappelijk medewerker bij HoGent
en Veronique Troch, projectcoördinator in enkele hennepprojecten
zijn respectievelijk van in 2019 en 2017
bezig met hennep. Ze hebben er dus
wel wat ervaring mee opgedaan.

Oogsten voor textiel is
een uitdaging
Op dit moment zijn ze vooral bezig met
henneptoepassingen in het kader van
textiel. Een projectnaam als Hemp4Textiles spreekt natuurlijk voor zich.
De bedoeling was onder meer om uit te
zoeken hoe je hennep via installaties
van vlasverwerkers kan verwerken.
Een van de grote uitdagingen daarbij is
dat hennep veel hoger wordt dan vlas
(soms tot 3 meter hoog). Voor vlas, dat
maar ongeveer 1 meter hoog wordt, zijn
heel wat aangepaste machines ontwikkeld die er bijvoorbeeld voor zorgen dat
bij het oogsten de vlasstengels mooi
evenwijdig op zwad kunnen worden

gelegd. Het is immers nodig om vlas
(en ook hennep) na het oogsten te laten
roten. Daarvoor laat men de geoogste
stengels nog enkele weken op het veld
liggen waarbij de pectine die de vezels
in de stengels samenhoudt door
natuurlijke processen afgebroken
wordt. Men raapt dan de stengels op en
rolt ze op in ronde balen. Soms maakt
men ook vierkante balen. Als de stengels mooi evenwijdig liggen, is het
nadien makkelijker om de balen af te
rollen en te verwerken. Zoals gezegd,
staat dat voor vlas al helemaal op punt
maar voor hennep is dat ‘evenwijdig’
leggen na de oogst niet zo evident. Met
de meeste oogstmachines liggen deze
stengels kriskras door elkaar. Dat
maakt het niet alleen moeilijk om ze tijdens het rotingsproces om te keren om
een betere roting te verkrijgen, maar
nadien is het ook heel lastig om balen
te maken die gemakkelijk afrolbaar zijn.
Sinds de zomer van 2021 zijn er twee
Vlaamse constructeurs (Cretes en ->

Boer&Tuinder • 16 juni 2022

27

Dossier

nd

bo

Hennep telen is niet moeilijk (zie
www.boerenbond.be/hennep-tips)
maar de vermarkting is wel soms een
probleem. Er zijn wel enkele vlasverwerkers die geïnteresseerd zijn in hennep, op voorwaarde dat die op de
geschikte manier is geoogst en geroot.
Het is daarom aan te bevelen om, voordat men begint uit te zaaien, toch al
contacten te leggen met mogelijke
afnemers en ook nagaat welke loonwerker. Het is aangeraden om voor je
begint te zaaien al te zoeken naar een
loonwerker die hennep kan oogsten.

Verder onderzoek

www.hogent.be/projecten/eigenkweek of zoek via Google naar ‘Cannabisness’ of ‘Hemp4Textiles’

De twee projecten waarin HoGent
betrokken is, lopen verder door. Cannabisness loopt tot het einde van dit
jaar en Hemp4Textiles tot eind 2024.
Alhoewel in 2021 al uitgebreid werd
naar een perceel van 2,8 ha zal de
oppervlakte hennep in 2022 nog groter

We staan momenteel
ver genoeg om hennep
ook in de praktijk
kansen te geven.

© FOTO’S: BART VLEESCHOUWERS
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De textielsector is vooral geïnteresseerd in de lange vezels. Deze maken
echter maar 10 tot 15% van de hennep
oogst uit terwijl de korte vezels 15 tot
20% uitmaken. Dat maakt dat hennep
ongeveer 25 tot 40% vezels oplevert.
De korte vezels noemt men, analoog
aan vlas, klodden. In het onderzoek
kijkt men ook naar mogelijkheden om
deze klodden nuttig te verwerken in
bijvoorbeeld textieltoepassingen.
Daarnaast bevat hennepstro ook nog
een gedeelte ‘lemen’, dat zijn de houtige
deeltjes die tussen de vezels zitten.
Daarnaast komt het er ook op aan om
zo fijn mogelijke (lange) vezels te krijgen. Daarom moet men een voldoende
hoge zaaidichtheid nastreven. Daar-

Enig voorbehoud

zijn. Op die manier kan men hoeveelheden hennepstro bekomen waarmee
de onderzoekers op praktijkniveau testen kunnen doen. Verder voorziet men
ook uitgebreide rassenproeven zodat
de voor ons klimaat meest aangepaste
variëteiten kunnen uitgezocht worden.
Een interessant onderzoek is er ook
voorzien rond manieren om de roting
van de hennepstengels te verbeteren.
Dit zal gebeuren in het kader van een
doctoraatsproject van UGent. Ten slotte
is er een samenwerking met het onderzoekslabo voor de textiel naar de spinen weefkwaliteit van de hennepvezels.
Er is nog heel wat dat verder moet
worden uitgezocht, maar we staan
momenteel ver genoeg om hennep ook
in de praktijk kansen te geven. n

en

Lange tegenover korte vezels

door groeien de planten sneller in de
lengte en krijgt men dunnere stengels
met fijnere vezels. Belangrijk is dat de
treksterkte van hennepvezels vergelijkbaar is met die van vlas.

er

Hyler) die elk een machine hebben
ontwikkeld die hennep kan oogsten in
stukken van 1 meter en die ook nog
eens mooi parallel kan neerleggen. Dat
maakt het mogelijk om de hennep
nadien op een vlasverwerkingsinstallatie te verwerken. Er is in ieder geval
heel wat interesse vanuit de vlassector
om ook met hennep aan het werk te
kunnen gaan.

Het is aangeraden om voor je begint te zaaien al te zoeken naar een loonwerker die hennep kan oogsten.
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Wat zijn de toepassingen
van hennep?
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Hennep is een zeer veelzijdige plant. Niet alleen de vezels zijn
interessant, ook in de zaden zitten heel wat interessante
verbindingen. Als we het over de zaden hebben, willen we het in de
eerste plaats hebben over de olie. De variëteiten die een landbouwer
hier mag telen, mogen slechts 0,2% THC bevatten
(tetrahydrocannabinol is de actieve stof in ‘recreatieve’ cannabis).
Van deze variëteiten wordt men eerder ziek dan high. Naast de olie
zijn er natuurlijk de vezels en de scheven (de houtige delen van de
stengels) die heel wat toepassingsmogelijkheden hebben.

co

Bart Vleeschouwers

Zaadwinning

Wie hennep voor het zaad wil telen,
doet er goed aan om specifieke zaadvariëteiten te kiezen. Er bestaan daarnaast ook nog zogenaamde dubbeldoelrassen die zowel een degelijke
vezelkwaliteit en -opbrengst leveren
en ook nog een behoorlijke zaadopbrengst garanderen. Opgelet, bij derge-

lijke dubbeldoelrassen is het oogsten
moeilijker dan bij zuivere zaad- of
vezelrassen. Men moet immers twee
keer door het gewas gaan: een eerste
keer om de rijpe zaden te oogsten
en dan nog eens om de stengels te
oogsten. Uit de zaden kan olie geperst
worden die op zijn beurt allerlei toepassingen heeft. Een van de meest

actuele is de geneeskrachtige en pijnstillende werking van CBD of cannabidiol. Deze stof werkt net averechts
tegenover THC en is niet verslavend en
heeft ook geen highmakend effect.
CBD kan je trouwens vandaag de dag
overal kopen, ook via het internet.
Maar voor de rest is hennepolie erg
lekker in de keuken. Let wel, je kunt
deze olie niet gebruiken om mee te
bakken of te koken omdat ze door hitte
degradeert. Bewaren gebeurt ook best
op een koele donkere plek omdat de
olie gemakkelijk ranzig wordt.
Daarnaast vinden we hennepzaad (of
kempzaad) meestal in vogelvoer.
Ongeveer 90% van het wereldwijd
geproduceerde hennepzaad dient om
te verwerken in vogelvoeder. Vissers
gebruiken het ook soms om aas te
maken. Daarvoor hebben ze meestal
een angstvallig bewaard geheim recept. ->
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Scheven

De houtige snippers die na het vrijmaken van de vezels overblijven, zijn zeker
geen afval. Zij hebben op hun beurt een
aantal interessante toepassingen. Zo
zie je meer en meer hennepscheven
toegepast worden als stalstrooisel voor
huisdieren. In tuincentra vind je tegenwoordig al grote (en kleinere) zakken
met hennepscheven die vrij vlot verkocht geraken.
Deze houtige snippers krijgen ook nog
toepassingen in vezelplaten, alhoewel
ze daar vooral als opvulling dienen
omdat ze meestal te kort zijn om echt
nuttig te zijn.
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Materialen op basis
van hennep reguleren
het vochtgehalte in
huizen.

kamer waardoor het leefklimaat erg
aangenaam is. Door hennep te mengen
met cement of kalk vermijdt men
voorts dat het materiaal gaat rotten.
Bijkomend voordeel is dat het brandveilig is. Ten slotte is het ook interessant dat deze toepassingen speciaal
geschikt zijn voor de kortere vezels, de
klodden van hennep en voor de scheven. De lange vezels zijn waardevoller
voor gebruik in textiel maar voor de
korte vezels komen er tegenwoordig
heel wat mogelijkheden bij.

Na de oogst worden de hennepstengels opgeraapt en in ronde balen geperst.
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Het stro van hennep, de stengels dus,
dienen dan weer volledig voor de verwerking tot vezels.
In het verleden maakte men er niet
alleen kleding van maar ook zeilen en
(scheeps)touwen. Het is bekend dat
toen Columbus naar Amerika voer de
touwen van zijn drie schepen van hennep waren gemaakt. Om rotting van de
vezels te voorkomen, kregen henneptouwen een bad in teer. Zeeman was in
die tijd niet meteen een gezond beroep!
De laatste tijd zijn er echter ook
nieuwe toepassingen ontwikkeld zoals
isolatieplaten, vezelplaten, hennepbeton en andere bouwmaterialen.
Deze hebben de interessante eigenschap dat ze naast isolerende eigenschappen nog toelaten dat gebouwen
blijven ‘ademen’. Materialen op basis
van hennep reguleren inderdaad ook
het vochtgehalte in huizen of in een

er
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Dossier

Duurzaamheid
Hennep is een uiterst duurzaam product. Niet alleen vraagt de teelt weinig
tot geen meststoffen of plantenbeschermingsmiddelen maar in zijn toepassing wordt de CO2 die de planten
hebben opgenomen voor langere tijd
vastgelegd: in kleding, bouwmaterialen
en industriële vezeltoepassingen zoals
vulstoffen voor kunststoffen. Door systematisch bouwmaterialen op basis van
fossiele grondstoffen te vervangen door
materialen op basis van hennep (of vlas
of andere producten van biologische
oorsprong) kunnen we inderdaad heel
wat CO2 uit de atmosfeer halen en voor
(heel) lange tijd stockeren.
Door de hoge groeisnelheid van
hennep in vergelijking met bomen,
kan deze koolstofopslag trouwens heel
wat sneller gebeuren dan door bomen
aan te planten. Voor boeren die aan
carbon farming of koolstoflandbouw
willen doen is dit zeker een interessante piste. n
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Zaaien
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Je mag alleen zaaien in de openlucht en
vollevelds. Dat wil zeggen dat hennep
in serre of onder kappen niet toegela-

LEES MEER
op onze website
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Controle

Bij het begin van de bloei moet je de
administratie verwittigen zodat controle mogelijk is. Je moet de teelt ook
minstens tot 10 dagen na de bloei aanhouden. Als je een toelating vraagt (en
verkrijgt), kan je wel vroeger oogsten.
Teelttechnisch is dit niet onbelangrijk
omdat de kwaliteit van vezels het best
is bij het begin van de bloei. Door te
lang te wachten, gaat de kwaliteit van
de vezels achteruit.
In de meeste gevallen zal er geen controle op het perceel gebeuren, maar het
kan natuurlijk altijd. Wees daarom met
alles goed in orde. Het is trouwens
belangrijk dat het toelatingsbord duidelijk zichtbaar is aangebracht om al te
ijverige politiemensen niet op het idee
te brengen om het perceel voortijdig te
laten oogsten, wat in het verleden al
wel eens is gebeurd. Het kan ook mensen afschrikken die denken dat ze een
goedkope bron hebben gevonden voor
hun jointjes… n

er

ten is. Telen in potten of containers is
ook verboden. Bij meerdere variëteiten
hennep per perceel moet je met een
schets aangeven hoe de verdeling
eruitziet op het perceel.
Het is ook belangrijk dat je voordat je
zaait een aanvraag voor toelating doet
via de verzamelaanvraag. Ook als je
geen subsidies wenst voor het
bedoelde perceel moet je deze teeltmelding doen. Daarna moet je wachten
op de officiële toelating voordat je kan
beginnen zaaien. Bij die toelating krijg
je een bordje toegestuurd met de
mededeling van de toelating. Dat bord
moet bij het perceel hennep geplaatst
worden.
De etiketten van de verpakkingen van
het uitgezaaide gewas moet je opsturen
naar het hoofdbestuur, ten laatste op
30 juni (voor een hoofdteelt) of 31
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e eerste en belangrijkste voorwaarde die de wet stelt in verband met de teelt van hennep,
is dat men geen variëteiten mag telen
die meer dan 0,2% THC (de actieve stof
van wiet) mag bevatten. De toegelaten
variëteiten die momenteel op de markt
zijn, voldoen normaal gezien aan deze
eis maar in warme zomers kan het
gebeuren dat het THC-gehalte daar
(flink) bovenuit komt en dan kan je
problemen krijgen.
De administratie van het Departement
Landbouw en Visserij controleert
immers deze concentratie bij het begin
van de bloei!

augustus als je de hennep als nateelt
inzaait.
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De teelt van hennep is vele jaren verboden geweest wegens de link
naar de verboden drug marihuana, ook wel wiet genoemd. Sinds
enkele jaren is het opnieuw mogelijk om hennep te telen, maar wel
onder strikte wettelijke bepalingen. Het is inderdaad niet
gemakkelijk om de drug en de industriële teelt uit mekaar te
houden. Daarom zijn er een reeks verplichtingen waaraan men
moet voldoen om hennep te telen. We geven een overzicht.
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Wie hennep teelt, moet
strikt de wetgeving volgen

https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/
akkerbouw/melden-van-teeltintentiehennep

Technische tips voor hennepteelt
Het telen van hennep is in Vlaanderen aan
voorwaarden verbonden. Voor wie er mee aan
de slag wil, geven we enkele technische tips
voor een vlot teeltverloop.
Surf naar www.boerenbond.be/hennep-tips
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