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De bastvezels van vezelhennep, goed voor 25 pro-
cent van het geoogste volume, kennen talloze 

toepassingen (zie kader). Sinds ongeveer 2010 is bij-
voorbeeld de automobielindustrie een bestendige 
afzetmarkt voor de vezels. De vezels zijn sterk, licht, 
duurzaam en versplinteren niet. Non woven hennep-
vezels vormen daarom een geschikte grondstof in 
vormgeperste composietdelen, waarbij polypropeen 
de matrix vormt. Voorbeelden van toepassingen zijn 
dashboards, deurpanelen, kofferbakbekledingen en 
bumpers. Een uitdaging voor de toekomst is om deze 
composietdelen honderd procent biobased te maken 
door ook een biobased matrixkunststof toe te passen. 
Binnen de onlangs opgerichte Innovatiehub Oost-
Groningen werkt HempFlax samen met Avebe en 
magnesiumproducent Nedmag. In onderzoek binnen 
deze hub zal magnesium aan de vormdelen worden 
toegevoegd om een brandvertragende werking in te 
bouwen.

Biobased vulmiddel
De helft van het geoogste volume bestaat uit een hout-
achtige kern die geschikt is als stalstrooisel.  
Vervolgens bestaat 25 procent uit stof of meel, waar 
men aanvankelijk weinig raad mee wist. Geperst tot 
korrels is het een uitstekende rozenmest. Inmiddels 
zijn er ook talloze hoogwaardiger toepassingen voor 
ontwikkeld, bijvoorbeeld als proteïne voor menselijke 
consumptie.
Voor het resterende stof ziet HempFlax nu een toepas-

sing binnen de kunststofindustrie, 
die naarstig op zoek is naar plant-
based oplossingen. Plantmanager 
Annelieke de Haart (foto): 
“Momenteel dienen de delfstoffen 
krijt en talk vaak als vulmiddel voor 

Vezelhennep bestaat voor 85 procent uit cellulose, een grondstof voor biobased plas-
tics. Ford maakte daar in 1940 al een autocarrosserie van en sinds een paar jaar is 
hennep terug in de auto-industrie. Het gaat (nog) niet om biobased polymeren, maar 
om vezelversterking in kunststoftoepassingen. HempFlax in het Groningse Oude 
Pekela heeft nieuwe toepassingen in ontwikkeling: het gebruik als biobased vulmid-
del en het spuitgieten van hard(bio)plastic vezelversterkte componenten ter vervan-
ging van ABS-glasvezelcomposiet.

Natuurlijk spuitgieten met 
hennep in Oost-Groningen 
SINDS EEN PAAR JAAR IS HENNEP WEER TERUG IN DE AUTO-INDUSTRIE 
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kunststoffen. Hennepstof vormt daarvoor een biobased 
en dus oneindig alternatief. De eerste testen hiermee 
voeren we momenteel uit. Inzet is een functionele 
prestatie die minimaal zo goed is als die van  
traditionele vulmiddelen.”

Vezelgevulde kunststofkorrels
Hiermee zijn voor HempFlax de toepassingen voor de 
kunststofindustrie nog niet uitgeput. De volgende stap 
is het spuitgieten van vezelversterkt kunststofgranu-
laat van PE, PP, PLA en  PHA. De Haart: “Het vormper-
sen is een mooie afzetmarkt, maar bij spuitgieten gaat 
het om veel grotere volumes. Wij maken hier een 
semigranulaat van vezelgevulde kunststofkorrels. 
Onze samenwerkingspartner Transmare in Roermond 
verwerkt deze tot een kant en klare compound die elk 
spuitgietbedrijf kan verwerken, dat hebben onze test al 
uitgewezen. En we leveren het materiaal compleet met 
datasheets voor de verwerking aan.” De nieuwe ont-
wikkeling heeft recent tot de eerste toepassing geleid, 
die meteen biobased is: routebordjes gemaakt van 
PLA met hennepvezel.

Opschalen
De Haart: “Als alles volgens planning verloopt, schalen 
we volgend jaar op. Voor de eerste toepassingen mik-
ken we vooral op consumentenproducten zoals huis-
houdelijke apparaten. Daar kan de gunstige carbon-
footprint een belangrijk marketingaspect zijn: de 
CO2-opname van hennep is zodanig, dat zelfs na pro-
cessing de netto-balans nog negatief is. En dat is dus 
positief. Andere mogelijke toepassingen zijn kantoor- 
en tuinmeubilair, interieurtoepassingen, kratten en 
rolcontainers. Ook in dergelijke b2b-toepassingen 
weegt het duurzaamheidsaspect zwaar naast het feit 
dat het sterkere en lichtere producten oplevert.”

TEKST LEENDERT VAN DER ENT  
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TEELT VEZELHENNEP 

De boer zaait het zaad voor vezelhennep aan het begin van het 
jaar. Als de plant in juli of augustus zo’n drie meter hoog staat, 
begint de oogst. De stengels blijven daarna twee tot drie weken 
op het land liggen om te ‘dauwroten’. Deze blootstelling aan 
dauw lost pectines op, waardoor de bastvezels vrijkomen. De 
sterke hennepvezel maakt het de maaidorser moeilijk bij het 
oogsten; de machines moesten speciaal worden ontwikkeld. 
(Foto HempFlax)

De sterke hennepvezel maakt het de maaidorser moeilijk bij het oogsten; de machines moesten speciaal worden ontwikkeld. 
(Foto HempFlax)

Innovatieve impuls
De Hanzehogeschool ondersteunt HempFlax bij deze 
inspanningen, bijvoorbeeld met productontwerpen via 
de Hemp Design Factory. Dit heeft al het ontwerp voor 
een gespuitgiete hoofdtelefoon en voor een verpakking 
van de eigen HempFlax voedingssupplementen opge-
leverd. Het zijn symbolen voor wat mogelijk is. Voor die 
verpakking loopt een aanvraag voor Food Approval.”
Bovendien staan studenten van de Hanzehogeschool 
HempFlax met bedrijfskundige adviezen terzijde. En 
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sinds kort is ook de Rijksuniversiteit Groningen bij het 
bedrijf betrokken via de Innovatiehub Oost-Groningen 
die in april werd opgericht.  Daarin nemen ook Avebe 
en Nedmag deel. Het gedeelde belang is moleculaire 
verwaarding van de grondstof. De Haart: “Die innova-
tieve impuls heeft de dna-structuur van ons hele 
bedrijf veranderd. Wij zijn ons veel bewuster geworden 
over wat er dankzij technologie allemaal met onze 
grondstof mogelijk is.”
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ter met een smeltpunt van 180 graden, geproduceerd 
door micro-organismen uit suikers en vetten in afval-
water. De Haart: “Dat is een perfecte match met hen-
nep want 180 graden is precies de maximumtempera-
tuur die de vezel aankan. Het zal nog wel een tijdje 
duren maar wij willen uiteindelijk graag naar honderd 
procent biobased toepassingen.”
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Verpakkingsontwerp van biobased kunststof uit hennep 
voor Neutraceuticals. De Haart: “Wat is er mooier dan je 
producten verpakken in een verpakking uit je eigen 
grondstof? Het potje maken we van de stengel en de 
planttoppen leveren de inhoud.” Het ontwerp is van 
Vincent Houkes, student Hemp Design Factory 2019 aan 
de Hanzehogeschool. (Foto HempFlax)

PHA
Op termijn ziet HempFlax ook voor de spuitgietdelen 
de automobielindustrie als een belangrijke markt. De 
Haart: “We voeren al tests uit met het spuitgieten van 
interieurdelen van PP en hennepvezel als alternatief 
voor ABS met glasvezel. Ons alternatief is lichter en 
veiliger, naar de lead-time naar toepassing in de auto-
mobielindustrie is lang.”
Het interessantst voor HempFlax zijn uiteindelijk toe-
passingen van biobased en afbreekbare kunststof, 
zoals de bordjes van vezelversterkt PLA. “Niet voor 
alle toepassingen is de temperatuurstabiliteit van PLA 
met zijn smeltpunt van vijftig tot zestig graden Celsius 
voldoende”, geeft De Haart aan. Daarom gaan de 
gedachten uit naar polyhydroxyalkanoaten (PHA’s) en 
meer specifiek polyhydroxybutyaat (PHB), een polyes-

VEZELHENNEP IN ZES 
MARKTGEBIEDEN

Traditioneel hadden veel boeren vroeger een veldje 
met vezelhennep. De vezelhennep werd onder 
andere werd gebruikt als stalstrooisel en om in de 
winter scheepszeilen en textiel (canvas) van te 
maken. 
Na de Tweede Wereldoorlog raakte deze praktijk in 
onbruik. Het verbouwen van hennep werd vanwege 
de voedselschaarste verboden en alleen 
voedingsgewassen mochten worden verbouwd. 
Daardoor waren de traditionele toepassingen zo 
goed als vergeten toen Ben Dronkers in 1993 
HempFlax oprichtte. De markt moest opnieuw 
worden ontwikkeld. 
Op basis van de volledige moleculaire inhoud van 
de plant onderscheidt HempFlax tegenwoordig zes 
marktgebieden. In elk daarvan zijn verschillende 
toepassingen. Binnen ‘veredeling’ gaat het om 
zaaizaad en de consultancy daaromheen. In de 
dierverzorging komt de oude toepassing van de 
houtige kern als stalstrooisel terug, naast ligmatten 
voor huisdieren. Voor de bouw gaat het 
bijvoorbeeld om plantaardig isolatiemateriaal (dat 
dankzij toevoeging van magnesium 
brandvertragend is gemaakt) in de vorm van vilt en 
sandwichpanelen. Er zijn kalkhennepblokken als 
alternatief voor bouwstenen uit gips. Voor de 
tuinbouw levert HempFlax toppings, substraten en 
geotextiel.
Neutraceuticals kent veel verschillende 
toepassingen: CBD-olie, hennepzaadolie voor 
persoonlijke verzorging en voor culinaire 
toepassingen en eiwitpoeder dat bijvoorbeeld als 
vleesvervanger kan dienen. Onder de industriële 
toepassingen vallen technische vezels, non-wovens 
voor vormpersen en de pellets voor de 
spuitgietindustrie.
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