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Kemp is de oude Vlaamse naam 
voor industriële hennep, Cannabis 
sativa subsp. sativa. De teelt is 
goed herkenbaar in het landschap 
door zijn felgroene kleur. Hij kent 
een zeer snelle groei en wordt 1 
tot 4 meter hoog. Op vier maanden 
tijd kan kemp zo tot 15 ton droge 
stof per hectare produceren. Via 
een grote CO2-captatie kan de 
teelt mee helpen de Kyotonormen 
te halen, maar ook in de bouw 
zorgt kemp mee voor warmte in 
de winter en koelte in de zomer. 
En bovenal: kemp verwekt 
geen roes, ook niet in grote 
hoeveelheden, dus hou het hoofd 
koel!

De plant is van nature uit 
tweehuizig, maar de meest 
gebruikte variëteiten zijn 
eenhuizig. Ze groeien gelijkma-
tiger, bevatten minder van het 
bedwelmende delta9-tetrahydro-
cannabiol (THC) en geven hogere 
vezelopbrengsten.

Kemp is een van de eerst gecul-
tiveerde planten. Hij is zeker al 
12.000 jaar in gebruik voor de 
productie van papier, textiel, 

voeding en geneesmiddelen. 
Vandaag de dag komen daar 
industriële toepassingen bij als 
composietmaterialen en fi lters, 
alsook toepassingen in de 
ecologische bouw.

Industriële hennep staat niet voor 
industriële landbouw. Kemp is 
een typische teelt van de boeren-
landbouw. Een deel kan de boer 
verkopen aan de industrie die 
er vezels en scheven uit wint 
voor innovatieve, energiezuinige  
toepassingen en olie voor mense-
lijke consumptie. Maar de boer 
kan ook zelf heel wat van de 
teelt gebruiken als veevoeder, om 
soja te vervangen, of als stalstro. 
Kemp is een teelt die vooral lokale 
economie ten goede komt.

Du Pont patenteerde in 1937 de 
procedures om plastic te maken 
van olie en papierpulp van hout. 
Vanaf 1945 werd de teelt op 
vele plaatsen verboden  en 
werden kemppapier en -koorden 
vervangen door houtpulppapier en 
plastic touw.

Evolutie van het wereldareaal kemp:

 wereldareaal (1000 ha) Europees areaal (1000 ha)

Vanaf 1992 werd de teelt met een Europese verordening opnieuw toege-
laten. De productie in Europa beslaat de dag van vandaag ongeveer 
16.000 ha, een tiende van de wereldproductie. De helft van het Europese 
areaal ligt in Frankrijk, maar de groei komt uit een andere hoek: Duitsland, 
Polen, Roemenië. 

Historisch areaal in België (in ha): 

De laatste jaren kent ook België 
weer kempakkers. Een tiental 
telers zaaiden 0,1 tot 14 ha en 
enkelen startten eigen verwer-
kingsinstallaties op: in Vlaanderen 
Molgreen, in Wallonië Chanvreco. 
In 2006 werd er ongeveer 30 ha 
kemp verbouwd in België.
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Chanvre), EIHA (European Industrial Hemp Association)



Wetgeving

Drie regelgevingen hebben 
betrekking op kemp: een 
Europese verordening voor de 
teelt van industriële hennep; een 
federale wet voor het gebruik van 
kemp in de voeding en de federale 
drugswet.

Europese regelgeving  
Small and Cronquist (1976) defi ni-
eerden twee subvariëteiten van 
Cannabis sativa: C. sativa subsp. 
sativa, met minder dan 0.3% THC 
in de toppen, en C. sativa subsp. 
indica (Lam.) E. Small & Cronq. 
met meer dan 0.3% THC. 

Deze classifi catie is overge-
nomen door de Europese Unie, 
Canada en delen van Australië om 

het onderscheid te maken tussen 
kemp die mits vergunning kan 
geteeld worden en kempvariëteiten 
die een te hoog drugspotentieel 
hebben. In 2001 verstrengde 
de Europese Commissie de 
THC-grens tot 0,2%.

De lijst met toegelaten variëteiten 
voor teelt in Europa wordt elk 
jaar gereviseerd op basis van de 
THC-metingen in het veld.

Drugswetgeving  
De federale politie maakt een 
onderscheid tussen industriële en 
recreatieve hennep, de drugswet 
echter niet. De teelt, het bezit, 
het gebruik en het verhandelen 
van kemp is bij wet verboden. In 
de praktijk wordt er hiervoor wel 
gekeken of de betrokken planten 
THC bevatten of niet. Daarom 
wordt er door de gewestregeringen 
ook bij elke vergunningsaanvraag 
voor kempteelt, melding gemaakt 
bij de federale politie om misver-
standen te voorkomen. 

Wallonië kende de voorbije jaren 
meer overlast van ongewenste 
bezoekers in de kempvelden dan 
Vlaanderen. Ondertussen zou 
het verhaal de ronde al gedaan 
hebben dat hij “niet deugt”. In de 
praktijk bevatten de toppen van 
industriële hennep rond de 0,05% 
THC en van recreatieve hennep 2 
tot 10%. 

Federale wetgeving op het 
gebruik van kemp 
in de voeding 
Kemp wordt intussen ook 
veelvuldig gebruikt in voedings-
middelen. 
Het Ministerie van Volks-
gezondheid hanteert de Duitse 
richtlijnen voor THC gehaltes om 
toelating te verlenen om deze 
voedingsproducten op de markt 
te brengen. Die zijn voor dranken 
wel 40 keer strenger dan voor 
PCB’s! De gebruikte normen zijn 
zo streng omdat het Ministerie van 
Volksgezondheid momenteel geen 
verschil ziet tussen industriële en 
recreatieve hennep.

Zowel de drugswet, als de 
Europese verordening op indus-
triële hennep en de normen voor 
kemp in de voeding, houden alleen 
rekening met het gehalte aan THC. 
De gehaltes aan cannabidiol (CBD) 
worden daarbij genegeerd. CBD is 
een stof analoog aan THC, maar 
zonder hallucinerende of intoxice-
rende effecten. Volgens Höppner 
en Menge-Hartmann kan de CBD/
THC verhouding gebruikt worden 
als opdeling tussen recreatieve en 
industriële hennep. 
De Europees erkende kempvarië-
teiten hebben een CBD/THC > 1. 
Er zijn wetenschappelijke studies 
die aantonen dat CBD bovendien 
de hallucinerende werking van 
THC blokkeert. Er is heel wat 
wetenschappelijk onderzoek aan 
de gang naar de heilzame werking 
van CBD. Dit alles maakt kemp tot 
een meer dan veilig product.

links C. sativa subsp. sativa,
rechts C. sativa subsp. indica



Gezondheidsvoordelen:  

Volgens een oude legende zou 
Buddha zes jaar overleefd hebben 
op kempzaad. Kemp is niet alleen 
veilig, maar ook heel gezond. 
Kempzaad en -olie zijn gezond 
omwille van de hoge gehaltes aan 
onverzadigde vertzuren. Zowat 
de helft is omega6 en een vijfde 
omega3, twee essentiële vetzuren 
die ons lichaam zelf niet kan 
aanmaken. Het Westerse dieet 
bevat bovendien teveel omega6 
in vergelijking met omega3. Kemp 
bevat ze in de juiste verhouding. 
Daarnaast bevat kemp veel 
gamma-linolinezuur of GLA 
(2-6%), een lang onverzadigd 
vetzuur dat in niet veel olies 
voorkomt. GLA verlicht psoriasis, 
atopische eczeem en mastalgia. 
Het heeft verder een positief effect 
bij hart- en bloedziekten, psychose 
en immunologische storingen. 
GLA vindt ook zijn weg naar het 
vlees en de melk van dieren die 
met kemp gevoederd zijn. Varië-
teiten met veel GLA zijn USO 31, 
Fasamo, Beniko, Félina 34 en 
Fédora 19.
Kempolie bevat ook een kleine 

hoeveelheid CBD. Kemptoppen 
bevatten er veel van. CBD blijkt 
ontstekingsremmend te zijn, en 
kan cerebraal infarct en de ziekte 
van Creutzfeldt-Jakob voorkomen. 
Het voorkomt het uitzaaien van 
borstkanker en helpt bij epilepsie, 
psychose en chronische slape-
loosheid. De hele plant bevat veel 
vitamine E.

Voordelen in de keuken:  

Kemp kan op verschillende 
manieren gebruikt worden in 
de keuken. Het geroosterde 
zaad blijft ook in water of olie 
knapperig. Een derde van het 
kempzaad is proteïne, in een vorm 
die zeer gemakkelijk verteert, 
ook rauw. Sommigen vinden de 
zaden te hard en verkiezen gepeld 
kempzaad.

De olie heeft een intens groene 
kleur en leent zich perfect voor een 
mooie vinaigrette of mayonaise. 
De smaak is nootachtig.
De jonge bladeren en de toppen 
kunnen als groente in alle brand-
netelgerechten gebruikt worden, 
of als aroma in desserts, dranken 
of gebak.

Andere voordelen voor 
de consument  

De scheven die vrijkomen bij het 
verwerkingsproces van kemp 
werden lang als een nevenproduct 
beschouwd dat als stalstro werd 
gebruikt voor paarden met allergie 
voor ander stro. 

Maar een van de meest belovende 
toepassingen van kemp is 
het gebruik van scheven in 
kemp-kalk. Dit is een mengeling 
van kempscheven met kalk als 
minerale binder. De isolatiewaarde 
gemeten volgens traditionele 
benadering (warmtegeleidings-
weerstand lambda) is niet zo 
spectaculair (ongeveer 0,4), maar 
omwille van de uitzonderlijke 
vochtregulerende capaciteit van 
de scheven, levert dit product 
ongeziene prestaties. Bierbrou-
werij Adnams in Engeland bouwde 
een groot distributiecentrum met 
dit materiaal en zonder airco blijft 
de binnentemperatuur constant 
op 14°C, het hele jaar door.

Adnams distributiecentrum 
(foto: Hemcore)

scheven



Landbouwtechnische 
voordelen:  
Kemp is voor de landbouwer 
divers inzetbaar. Hij kan worden 
verbouwd in contractteelt 
(voorlopig beperkt in België) voor 
het zaad of het stro. De ganse 
plant, het zaad of de perskoeken 
kunnen op het gemengd bedrijf 
als veevoeder ingezet worden, 
het stro als stalstro. Kempstro 
neemt dubbel zoveel vocht op als 
zagemeel en is mede hierdoor 
zeer hygiënisch. Kemp kan ook 
op het bedrijf verwerkt worden tot 
bouwmateriaal, spijsolie, thee, ...

Kemp kan veel mest gebruiken, 
wat op het gemengde bedrijf 
een voordeel is ten opzichte van 
andere vlinderbloemige eiwit-
teelten.

Kempteelt maakt het veld 
onkruidvrij en verhoogt het 
koolstofgehalte van de bodem, 
wat duidelijk tot uiting komt in 
de volgteelt. Vroeger werd er na 
kemp altijd graan geteeld. 

Als extra vruchtafwisseling is 
kemp op elk bedrijf interessant. 
De teelt behoort niet alleen tot een 
heel aparte plantenfamilie, maar 
ook bepaalde bodempathogenen 
worden er door onderdrukt.  

Kemp is een opstap naar gifvrije 
landbouw. Omwille van de dichte 
groei zijn onkruidbestrijdings-
middelen meestal overbodig in 
onze streken indien voldoende 
zaaidichtheid wordt gebruikt. 
Plagen en ziekten komen niet 
veel voor en de plant is bijzonder 
gevoelig voor chemische bestrij-
dingsmiddelen. De belangrijkste 
schade komt meestal voort uit 

vraat door konijnen of vogels, 
alhoewel die een minder groot 
probleem vormt dan bij legumi-
neuze eiwitteelten.
Legering of platvallen komt zeer 
zelden voor in kempakkers en 
kemp is resistent tegen droogte-
stress.

Er zijn ook teelttechnische nadelen 
verbonden met de teelt van kemp. 

De oogst kan bemoeilijkt worden 
door de hoogte van het gewas en 
de taaie vezels. Een aangepaste 
pikdorser is nog niet beschikbaar, 
maar er wordt één ontwikkeld in 
Vlaanderen.

Omdat er nog weinig verwerkers 
zijn in België, is ook de afzet 
relatief beperkt.
Zowat de interessantste 
toepassing van kemp is voor de 
menselijke voeding. Die is veel 
rendabeler dan vezelproductie 
en de vermarkting kan recht-
streeks gebeuren. Om kemp als 
voeding op de markt te brengen 
moet er echter een THC-analyse 
gebeuren en een aanvraag worden 
ingediend. Er moet voorlopig 
voldaan worden aan erg strenge 
THC-normen. Dat vereist speciale 
aandacht voor het reinigen van het 
zaad en de afzet van de toppen is 
praktisch onmogelijk.

foto: Hempmade



Milieuvoordelen  

Montford en Small analyseerden 
21 belangrijke teelten en drie 
kempvariëteiten op basis van 26 
criteria voor ecologische impact. 
Een positief cijfer betekent 
verhoging van de biodiversiteit, 
een negatief cijfer staat voor 
afname van biodiversiteit:

Dit milieuvoordeel heeft onder 
andere te maken met de 
grote opbrengsten, de goede 
CO2-vastlegging, de bodemver-
betering, de overbodigheid van 
bestrijdingsmiddelen.

Kemp is een teelt die weinig 
erosie veroorzaakt door de goede 
bodembedekking.

Kemp is voor de Kyoto-doelstel-
lingen een heel interessante teelt. 
Een kubieke meter kalk-kemp 
muur legt 108 kg CO2 vast. Ter 
vergelijking: cellen-betonblokken 
stoten 120 tot 150 kg CO2 uit per 
m3. 

Ook toepassingen als composiet-
materialen in de autoindustrie 
leveren veel energiebesparing op. 
Auto’s worden lichter en bepaalde 
onderdelen als ventilatoren kunnen 
veel nauwkeuriger gemaakt 
worden door de vervanging van 
glasvezels door kempvezels.

Biodiversiteit-vriendelijkheid

 tabak
 haver
 gerst
 koolzaad
 rijst 
 suikerriet
 katoen
 gierst
 aardappel
 zonnebloem
 rogge
 soja
 tarwe
 
 drug-cannabis
 vlas
 druif
 aardnoot
 appel
 vezelhennep
 ginseng
 zaadhennep
 bomen
 luzerne
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Technische kempvezels zijn niet 
alleen beter omdat de compo-
sietplastics met kemp geen krimp 
kennen bij het uitharden, maar ze 
vragen voor de aanmaak ook veel 
minder energie dan kunststof-
vezels of glasvezels. (zie grafi ek 
hiernaast)

Kemp zou een goede teelt zijn 
voor de biosanering van gronden. 
De plant gedijt goed op bodems 
vervuild met metalen als koper 
en zink of radioactief caesium. 
Ook effl uent van varkensstallen 
werd in Nederland al met kemp 
gezuiverd.

bron: EIHA



Gemiddelde opbrengsten  

Teelt  
Kemp gedijt goed op alle bodems, 
zelfs als ze vervuild zijn met zware 
metalen. Op zware bodems kan de 
teelt last hebben van structuur-
bederf. Kemp verdraagt immers 
geen natte voeten. Op arme 
gronden zal de opbrengst tot de 
helft lager zijn. De beste bodems 
zijn leembodems met goede 
structuur. Kemp groeit goed waar 
ook maïs goede oogsten levert.
Om problemen met sclerotinia te 
vermijden, wordt kemp best niet 
na koolzaad of bonen gezaaid. Om 
een gelijke kieming te bekomen, 
moet het zaadbed goed voorbereid 
zijn.

De gewenste zaaidiepte is 1,5 tot 
2,5 cm. Zaaien gebeurt best bij 
temperaturen van 8 tot 10 °C, in 
de loop van de maand mei: begin 
mei voor de vezeltoepassingen en 
half tot eind mei voor dubbeldoel- 
of zaadteelt.

Zowel vezel- als zaadvarië-
teiten worden best aan 45 kg/ha 
gezaaid.
Kemp heeft zowat dezelfde 
bemestingsvereisten als tarwe. 
Vooral voor de zaadproductie is 
voldoende stikstof belangrijk.
De meeste kempsoorten zijn 
dubbeldoel variëteiten. Zowel zaad 
als stro kunnen worden geoogst. 
De meest voor de hand liggende 
oogstmethode is eerst het zaad 
oogsten met de pikdorser. Een laat 
zaaitijdstip en hoge zaaidichtheid 
maken dat de kemp niet hoger 
dan 3 meter groeit. Met de haspel 
helemaal omhoog en de trommel-
snelheid op 300 t/min kan de 
pikdorser het werk aan, als hij 
tegen aangepaste snelheid rijdt en 
er afdoende middelen voorhanden 
zijn om eventuele blokkages te 
verhelpen. Om uitval te vermijden 
mag met de oogst van het zaad 
niet gewacht worden tot al het 
zaad rijp is. Als 90% van het zaad 
rijp is, moet er geoogst worden. 

Het zaad zal nog vrij vochtig zijn 
bij de oogst en moet achteraf 
gedroogd worden.
Daarna kan de vezel gemaaid 
worden om op het veld te roten. 
Ook in Vlaanderen wordt er een 
aangepaste machine ontwikkeld 
om de twee bewerkingen in één 
rit te doen. 
Voor de productie van gehele 
plantsilage voor veevoeder of 
textielvezels moet men echter 
oogsten voor het zaad rijp is. 
Indien de kemp voldoende dicht 
gezaaid is en de stengels niet 
te dik zijn, volstaat een gewone 
maïshakselaar om de plant te 
hakselen voor silagedoeleinden. 
Een andere optie die momenteel 
uitgeprobeerd wordt, is twee 
sneden te maaien als groenvoeder 
en daarna nog zaad te oogsten.
Kemp wordt in Duitsland in 
mengteelt met maïs, zonnebloem 
en amarant uitgeprobeerd. Voor de 
productie van veevoederkuil biedt 
dit interessante mogelijkheden.
Voor meer teelttechnische 
informatie is er een teeltfi che 
beschikbaar bij Wervel en een 
teeltbrochure bij het PCBT.

Cannabidiol (CBD) is nog niet op de markt 
als geneesmiddel, maar het eerste octrooi 
op CBD als geneesmiddel is aangevraagd. 
Volgens de universiteit van Twente (Nl) zou 
de extractie van CBD uit kemptoppen grote 
fi nanciële opbrengsten kunnen bieden.

prijs zaaizaad ! 300 - 500 /ha
oogstkosten zaad ! 150 /ha
extra THC meting ! 250 /staal
voor voedingsmiddelen 

De oogstkosten van het stro zijn afhankelijk 
van de toepassing (vezels met veldroting of 
verhakseling)

GPS: 6 tot 15 ton DS
zaad: 500 tot 1.500, gemiddeld 900 kg/ha

 ! 300 -700 /ha aan fabriek; 
 ! 8.000 /ha zelfvermarkting (bio)
olie: 1/3 hiervan
 ! 300 /ha gangbaar (detailhandel); 
 ! 1.200 /ha bio
stro: 4 tot 9 ton/ha, gemiddeld 6 ton/ha

! 1.000 /ha aan fabriek, 
vermeerderd met de Europese 
premie van ! 90 /ton voor korte 
vezels. Deze premie wordt momen-

teel afgebouwd. 

foto: Finola®



Toepassingen  
Geen enkele teelt kent zoveel 
toepassingen als industriële 
hennep. Er zijn momenteel naar 
schatting 25.000 producten op 
basis van industriële hennep op de 
markt en duizenden nieuwe worden 
ontwikkeld. In België worden de 
eerste installaties opgebouwd om 
constructieplaten te maken, papier, 
isolatiematerialen, cosmetica en 
voedingsmiddelen. Net over de 
grens, in het Roergebied, werken 
Nederland en Duitsland samen 
aan een kemp textielproject met 
als doel 5.000 broeken per hectare 
aan te maken.

De zaden, toppen en gehele plant 
zijn makkelijk te verwerken, 
bijvoorbeeld op het landbouwbe-
drijf zelf. Dezelfde persen kunnen 
gebruikt worden als voor koolzaad. 
De olie is echter niet geschikt voor 
gebruik als brandstof.

Omwille van de ontbrekende 
verwerkende industrie, blijven de 
zaden en de hele plant momenteel 
de interessantste pistes. Om de 
zaden (en toppen) voor menselijke 
consumptie te vermarkten, wordt 
er best geopteerd voor de variëteit 
met het laagste THC-gehalte. USO 
31 is een goede keuze.

zaden bastvezels kern/
scheven

toppen gehele plant

voedings-
waren

plastics stalstro medicinale
cannabinoiden

constructie-
materialen

slaolie papier thermische
isololatie

essentiële olie veevoeder

cosmetica constructie-
platen;
dwarsliggers

constructie-
platen; 
kemp-kalk

voedings-
waren

ethanol

veevoeder geotextiel-
matten

insect 
repellent

brandstof

voedings-
suplementen

grof textiel (papier)

industriële olie fi jn textiel

Zaaigoed en afzet

Om een vergunning te verkrijgen 
voor de teelt van de toegelaten 
variëteiten van C. sativa subsp. 
sativa moet men gecertifi ceerd 
zaaizaad gebruiken. Het etiket 
dient ter staving mee opgestuurd 
te worden naar het Departement 
Landbouw en Visserij. De boer 
mag geen eigen zaad winnen, 
omdat dit kan leiden tot een 
verhoogd THC gehalte in de teelt. 
Dat kan de hele sector benadelen 
door de negatieve publiciteit die 
dit met zich mee kan brengen 
en mogelijks wordt de variëteit 
een jaar van de Europese lijst 
gehaald. 
Zaaizaad van kemp is slechts 
beperkt houdbaar in een donkere, 
droge en koele ruimte. Bij gebruik 
van oud zaad moet eerst een 
kiemproef gedaan worden om de 
zaaidichtheid te berekenen. 
Wegens de administratieve kosten 
is samenaankoop van zaad een 
logische keuze. Sinds 2007 staat 
Vlaamse overheid dat ook in de 
praktijk toe.
Voor zaadoogst wordt het best 
een vroegrijpe variëteit gebruikt. 

Fedora 17 heeft het voordeel 
dat het bio-gecertifi ceerd is. 
Bij USO 31 werden de laagste 
THC-gehaltes gemeten, wat meer 
zekerheid geeft naar vermarkting 
toe voor menselijke voeding met 
de huidige strenge THC-normen. 
Beiden bevatten veel GLA en CBD.
Een lijst met producenten en 
importeurs van gecertifi ceerd 
zaaizaad is beschikbaar bij 
Wervel.

Afzet  
Het zaad kan altijd als veevoeder 
verkocht worden, maar de prijs 
ligt wel heel laag en met een 
opbrengst van 1.000 kg is dat geen 
rendabele optie. Om in te zetten 
op het eigen bedrijf is het zaad of 
de perskoek wel een interessante 
piste wegens de positieve effecten 
op de gezondheid van de dieren.
De vezelverwerkende fabrieken in 
Nederland of Duitsland zijn niet bij 
de deur. Vanaf 2009 zal er echter 
ook in België ook een afzetmoge-
lijkheid zijn voor het stro.
Toch blijft kemp vooral een teelt voor 
diegenen die er zelf mee aan de slag 
willen voor veevoeder, verwerking 
op het bedrijf of thuisverkoop 



02-203 60 29
info@wervel.be
www.wervel.be

KEMP
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