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Arnhem, Greenhouse IPKW - 27 oktober 2014

A full service biobased formula



De industriële biobased kringloop
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Bron: nova-Institut - European Industrial Hemp Association

                Hennepareaal in Europa 



    Toepassingen bastvezel
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Bron: nova-Institut - European Industrial Hemp Association



      Toepassingen hennephout
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Bron: nova-Institut - European Industrial Hemp Association



     Toepassingen hennepzaad
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Bron: nova-Institut - European Industrial Hemp Association



          Prijsontwikkeling bastvezel hennep en vlas
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Bron: nova-Institut - European Industrial Hemp Association



Gewasteelten in Nederland
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hennep
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maïs

• profijtelijk tussengewas
• geen bestrijdingsmiddelen
• beperkte bemesting
• gedijt op alle grondsoorten
• CO2-sink
• beperkte landarbeid
• beperkte teeltmechanisatie
• bodemverbeteraar
• concurreert niet met voedsel
• meeropbrengst navrucht
• duurzame landbouw
• bevordert nieuwe gewasrotaties
• grondstof biobased maakindustrie
• stimuleert regionale economie

• bestrijdingsmiddelen
• kunstmest
• (dier)voedselgewas
• energiegewas

tarwe

• bestrijdingsmiddelen
• kunstmest
• (dier)voedselgewas
• energiegewas

Vergelijking tarwe, maïs en hennep



• geschikt als rotatiegewas

• tussengewas concurrert niet met voedsel

• saldo vergelijkbaar met tarweteelt

• toeslagrechten van toepassing 

• weinig arbeid

• geen bestrijdingsmiddelen

• gedijt met organische mest

• weinig of geen kunstmest

• natuurlijke onkruidbestrijder

• verbetert bodemstructuur 

• verhoogde navrucht

• landarbeid circa 20 uur per jaar

• teelt klaar binnen vijf maanden

• hennepoogst maakt winterteelt mogelijk
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Waarom zou een boer hennep telen?



          Hennep vindt haar weg in de rotatielandbouw
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• Nieuw tussengewas

• Aanvulling op teeltrotaties

• Verbetert bodemkwaliteit

• Hogere opbrengst navrucht

• Duurzame akkerbouw



          Vierde akkerbouwgewas faciliteert biobased economie
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• Vierde gewas

• rendabele teeltrotatie

• Nationaal bodemprogramma

• Hogere opbrengst navrucht

• Metropolitane landbouw

• Vergroeningspremie GLB 2014-2020
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           Te onderscheiden delen vezelhennep en hun toepassingen

vezel

hout

zaad

blad

bioraffinage

polymeren

farmacie

cosmetica

voedsel

veevoeder

plastics 

composieten

bouwmateriaal

verf en coatings

(bank)papier

(technisch)textiel

meubels

automotive

smeer- en oplosmiddelen

(dier)strooisel

(transport)brandstof

compost

energie
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      De henneppiramide

Power & heat

Pharma & fine chemistry

Feed & Food

Tex6le, paper, composits 

Construc6on

Fuel & automo6ve 
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Hennep in oude en nieuwe industrie
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Hennepvezel en hennephout lenen zich voor de productie van touw en papier, maar tegenwoordig ook voor schuurmiddelen, biocomposieten en de autoindustrie



Biomassateelt op braakliggende grond als uitvoeringsinstrument voor klimaatbeleid.

          Rijkswaterstaat bestemt grond tijdelijk anders 
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De hennepbijbel van Jack Herer
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Jack Herer (18.06.1939 - 15.04.2010)

Journalistiek meesterwerk over de hennepplant.



Hemp, cashcrop for Victory!
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Hennep krijgt de zegen van boven...
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Citaat uit Een nieuw gesprek met God van Neale Donald Walsh (uitgave 2002 - pag. 339).



De uitdaging van HempFlax via de voorpagina van NRC Handelsblad en dagblad Trouw van 23 juni 2004.

21

          De uitdaging van HempFlax nog actueel
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        Hennep als groeilamp voor biobased society 

Wat de gloeilamp heeft betekend voor Philips, kan hennep betekenen voor de BV Nederland.



B E D A N K T 

V O O R

U W 

A A N D A C H T !

Rene.Sauveur@Pantanova.nl

http://Pantanova.nl
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Hennepteelt? Gewoon doen!


