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VEZELGEWASSEN, 
OOK INTERESSANT VOOR JOU?!

Vlaanderen heeft een lange en rijke traditie in het telen van vlas 

en hennep voor de productie van linnen, canvas, zeildoek en 

touw. Onze regio is een van de weinige streken in de wereld waar 

een optimale vlasteelt mogelijk is. Vlas en hennep werden echter 

aan het begin van de 20ste eeuw verdrongen door goedkopere 

geïmporteerde gewassen en later door synthetische vezels. De 

hennepteelt werd zelfs een tijdlang verboden omdat deze teelt 

gelinkt werd aan marihuana.

Tegenwoordig ontplooit zich langzaam maar zeker opnieuw een 

keten rond vezelgewassen. Het zijn enorm veelzijdige planten: 

zowel de stengel met vezels en de houtachtige kern (lemen of 

scheven) als de zaden kunnen gebruikt worden. Naast de klas-

sieke verwerking tot textiel zijn er al heel wat producten op basis 

van deze gewassen op de markt: diverse constructiematerialen, 

isolatie, vezelversterkte kunststoffen, stalstrooisel ... De troeven 

van vezelgewassen zijn het isolerend vermogen, de sterkte van 

de vezels en de lage dichtheid van de scheven.

De laatste decennia is de variatie aan gewassen in de landbouw 

sterk gekrompen. Ben je op zoek naar een verbrede teeltrotatie, 

dan kan je overwegen om vlas of hennep toe te voegen aan de 

rotatie.

In deze brochure lees je meer over de eigenschappen en de 

teelttechniek van vlas en hennep, de verwerking, de potentiële 

toepassingen en de regelgeving rond deze teelten. Wil je meer 

weten of wil je concrete begeleiding bij het opstarten van vlas- of 

hennepteelt, neem dan contact op met Inagro.
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VLAS EN HENNEP: EEN KENNISMAKING

AREAAL VLAS EN HENNEP IN EUROPA

In 2014 stond er 77.560 ha vlas in Frankrijk, Nederland en België. 

Deze landen zijn de belangrijkste vlasproducenten in West-Europa. 

Het voorbije decennium was de vezelmarkt echter zeer onstabiel. 

De vlassector heeft erg geleden onder de economische crisis. In 

2004 werd in Frankrijk, België en Nederland nog meer dan 100.000 

ha vezelvlas geteeld. 2010 daarentegen was een dieptepunt met 

minder dan 70.000 ha vezelvlas in deze drie landen. Momenteel 

zijn de vlasprijzen opnieuw aan het stijgen en sinds 2011 wordt ook 

een voorzichtige stijging in vlasareaal in de drie landen vastgesteld.

Het areaal hennep in Europa bedroeg in 2014 naar schatting 

15.000 ha. Frankrijk is de koploper in de teelt van vezelhennep, 

met een constante productie, gevolgd door kleinere, per jaar wis-

selende arealen in Engeland en Nederland. In België stond er in 

2014 ongeveer 300 ha vezelhennep, waarvan 250 ha in Wallonië 

en 50 ha in Vlaanderen. De teelt van vezelhennep staat bij ons dus 

nog maar in de startblokken. Daarom vind je ook de nodige onder-

steuning als je eraan wilt beginnen. Sinds 2014 is er in Vlaanderen 

een specifieke subsidie voor landbouwers die vezelhennep of –vlas 

telen (zie ‘Europese regelgeving’). Inagro ondersteunt lokale telers 

bij het opdoen en uitwisselen van expertise, en op Europees vlak 

helpt het project Grow2Build je bij het vinden van verwerkers en 

afzetmarkten (zie ‘Ketenontwikkeling’).

VLASTEELT

De vlasteelt gebeurt hoofdzakelijk op twee manieren. Ofwel teelt 

een landbouwer zelf vlas en staat hij zelf in voor de zaai, gewasbe-

scherming en alles wat er bij de teelt komt kijken. Op het einde van 
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het groeiseizoen verkoopt hij dan het geoogste product aan een 

eerste verwerker, die het vlas verder verwerkt tot vezel. Ofwel wordt 

vlas onder contract verbouwd. Dat is een soort van seizoenpacht 

waarbij de eerste verwerker het teeltinitiatief en -risico neemt.

HENNEPTEELT: TEELTVOORWAARDEN 

Industriële hennep wordt opgedeeld in twee categorieën: dubbel-

doelhennep en vezelhennep. Dubbeldoelhennep wordt geteeld 

voor zowel de vezel als het zaad, vezelhennep wordt enkel geteeld 

voor de vezel. De teeltvoorwaarden zijn voor beide groepen gelijk, 

maar in deze brochure gaan we enkel in op de teelttechnieken van 

vezelhennep. 

Hennep mag je in Vlaanderen enkel telen als je een landbouwnum-

mer bezit en een verzamelaanvraag hebt ingediend.

De rassenkeuze is beperkt: enkel rassen met een THC-gehalte 

lager dan 0,2% mogen gebruikt worden. Dit zijn rassen die geen 

psychoactieve effecten hebben. De lijst met toegestane rassen kan 

je raadplegen op de website van het departement Landbouw en 

Visserij van de Vlaamse overheid. Het is nuttig om elk jaar opnieuw 

te informeren naar de beschikbare en toegelaten rassen.

Vóór inzaai dien je de teelt te melden aan het departement Land-

bouw en Visserij. Pas na toestemming mag je van start gaan. Na 

het inzaaien bezorg je de officiële certificaten die aan de verpakking 

van het zaaizaad gehecht zijn aan het departement. Ook het begin 

van de bloei dien je te melden, zodat het departement Landbouw en 

Visserij steekproefsgewijs het gehalte THC van de bloeiwijzen kan 

controleren. De oogst mag ten vroegste ingezet worden 10 dagen 

na het einde van de bloei. Vroeger oogsten kan enkel op aanvraag. 

Alle benodigde formulieren vind je op www.vlaanderen.be/land-

bouw/hennep.
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TEELTTECHNIEK

VEZELVLAS 

Bodembewerking en zaaibedbereiding

Vlas reageert sterk op de structuur van de grond. Intensieve 

grondbewerking onder te droge en zeker onder te natte om-

standigheden is slecht voor de bodemstructuur. In het algemeen 

wordt bij vlas de grond in het voorjaar ondiep en vrij fijn bewerkt, 

om een egale ligging te verkrijgen. Het doel is op een vochtige 

ondergrond een gelijkmatig zaaibed aan te leggen waarin op een 

regelmatige diepte gezaaid kan worden.

Zaaidatum en -dichtheid

Een vroege zaai (lange vegetatieve periode) is gunstig voor de to-

tale gewasopbrengst. Vlas kiemt al bij 3 à 4°C. Het is echter wel ge-

voelig voor nachtvorst tot ca. 3 dagen na opkomst. De beste zaaitijd 

is de periode van maart tot begin april. Vlas vraagt tijdens de groei 

een regelmatige watervoorziening. In Noordwest-Europa is er in de 

periode van zaai tot oogst normaal gezien voldoende regenval en 

watervoorraad in de bodem om een regelmatige groei te bekomen. 

Droge jaren resulteren in een trage, onregelmatige groei.

De zaaidichtheid is doorgaans 2000 planten/m² of 120 kg kiem-

krachtige zaden/ha. Deze zaaidichtheid levert dunne stengels met 

fijne vezels op. Dit brengt een hoge vezelopbrengst en –percentage 

op, geschikt voor diverse toepassingen zoals onder meer textiel.
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Bemesting

Het algemene stikstofadvies voor vezelvlas is 80 kg N/ha, vermin-

derd met de bodemvoorraad (0-60 cm). Een teveel aan stikstof kan 

legering veroorzaken, wat problemen geeft bij de oogst en nadelig 

is voor de vezelkwaliteit. De beschikbaarheid van fosfaat (60 kg/ha 

P2O5) is belangrijk voor de wortelontwikkeling en de zaadopbrengst. 

Een kalibemesting (160 kg/ha K2O) in het voorjaar levert een bij-

drage aan de vezelopbrengst en -kwaliteit.

Gewasbescherming

Onkruidbestrijding vormt een belangrijk onderdeel van de vlasteelt. 

Veelvoorkomende ziekten zijn vlasbrand en echte meeldauw. Het 

is gebruikelijk het zaaizaad van vlas te behandelen met fungiciden 

tegen diverse schimmels. Ook tijdens de teelt kan de inzet van een 

fungicide noodzakelijk zijn. Aardvlooien en vlastrips kunnen voor 

ernstige schade zorgen. Regelmatige controle is noodzakelijk; bij 

aantasting kan een insecticide ingezet worden.

Rotatie

Met het oog op gewasopbrengst en ziektegevoeligheid is het aan 

te raden om slechts eenmaal in zes tot zeven jaar vlas te telen op 

eenzelfde perceel.

Oogsttijdstip en –wijze

Vanaf half juli kan het vlas geoogst – ook wel ‘getrokken’ of ‘gesle-

ten’ genoemd – worden. De oogst vereist een aangepaste oogst-

machine die het volledige gewas met wortel uit de grond trekt, 

waarna het stro in zwad op het veld komt te liggen. 
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VEZELHENNEP  

Bodembewerking en zaaibedbereiding

Hennep is zeer gevoelig voor verdichte en met water verzadigde 

gronden. Structuurschade door intensieve bodembewerking on-

der slechte weersomstandigheden moet vermeden worden. In het 

voorjaar kan een vals zaaibed aangelegd worden. Het zaaibed 

moet fijn en gelijkmatig liggen.

Zaaidatum en -dichtheid

Vezelhennep moet zo vroeg mogelijk gezaaid worden, want om 

een zo lang mogelijke vezel te bekomen is een zo lang mogelijk 

gewas gewenst. Hennep kan vanaf midden maart gezaaid wor-

den. In Noordwest-Europa wordt gezaaid in de tweede helft van 

april. De bodemtemperatuur is idealiter 12 à 14°C en zeker niet 

lager dan 6 à 8°C. Net na de zaai heeft hennep voldoende vocht 

nodig; in verdere groeistadia kan het relatief goed droge periodes 

verdragen.

Voor de productie van vezels is een hoge zaaidichtheid gewenst, 

zodat de plant niet vertakt. Een vertakte plant levert namelijk min-

der en kortere vezels op. Vezelhennep wordt meestal aan 35-50 

kg/ha uitgezaaid.
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Bemesting

De gewasnorm voor hennep is 100-120 kg N/ha, 70 kg P2O5 en 200 

kg K2O per hectare bij een normale bodemvoorraad.

Gewasbescherming

Door de snelle groei van het gewas is een hennepperceel gemak-

kelijk onkruidvrij te houden. Hoewel vogels het zaaigoed syste-

matisch durven op te eten, komen andere plagen of ziekten na-

genoeg niet voor.

Rotatie

Hennep is een zelfverdraagzaam gewas, maar natuurlijk is rotatie 

met andere gewassen aangewezen.

Oogsttijdstip en –wijze

Door de hoogte van het gewas (tot 4 meter) en de taaie vezels 

zijn aangepaste oogstmachines vereist. Er zijn al verschillende 

types machines ontwikkeld, die met succes worden gebruikt in 

Nederland, België, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Na de oogst 

blijft het stro in zwad achter op het veld.
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ROTEN

Zowel hennep als vlas worden in zwad op het veld gelegd. Daar-

na kan het stro, afhankelijk van de weersomstandigheden, een 

aantal weken drogen en roten. Wanneer het stro op het veld blijft 

liggen, spreekt men van dauwroten. Daarnaast kan men ook en-

zymatisch roten en waterroten, maar deze technieken worden 

veel minder toegepast.

Tijdens het roten breken enzymen de pectine, die de vezels en 

houtachtige delen (lemen of scheven) aan elkaar bindt, af. Het 

is belangrijk het stro te keren om een gelijkmatige roting te beko-

men. De rotingsgraad beïnvloedt de gebruiksmogelijkheden van 

de vezel. Na de roting wordt het hennepstro in vierkante of ronde 

balen geperst. Het vlasstro wordt opgerold in ronde balen.
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PRIMAIRE VERWERKING

VLAS

Tijdens het primaire verwerkingsproces van vlas worden de lemen 

mechanisch gescheiden van de vezels. De verwerking van het 

strovlas tot de lange vezel gebeurt traditioneel op een vlaszwin-

gelmachine. De focus ligt doorgaans op het bekomen van lange, 

intacte vezels. De achtereenvolgende stappen zijn: brakelen, het 

breken van de houtachtige kern; zwingelen, het verwijderen van 

de lemen, en ten slotte hekelen, waarbij de vezels parallel geschikt 

worden. De vrijgekomen korte vezels of ‘klodden’ kunnen op een 

kortevezellijn nog gescheiden worden van de lemen.
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HENNEP

De primaire verwerking van hennep vereist een specifiek proces. 

In Noordwest-Europa zijn al verschillende verwerkingslijnen voor 

hennep in bedrijf.

Vezelhennep kan niet op een verwerkingslijn van vezelvlas ver-

werkt worden omdat de manier van oogsten verschillend is. Bij de 

oogst van vlas wordt de volledige stengel uit de grond getrokken. 

Alle stengels liggen mooi parallel naast elkaar na de oogst, tijdens 

het roten en bij het oprollen in balen. Ze blijven parallel liggen wan-

neer de balen terug afgerold worden voor de verwerking. Bij hen-

nep is dat niet het geval. Door de lengte van de hennepstengels 

worden deze bij de oogst in stukken gesneden en vallen ze daarna 

niet georiënteerd op het veld. De stengels liggen dus niet paral-

lel wanneer ze bij de verwerker toekomen. Daardoor is het veel 

moeilijker om een lange vezel uit de stengel te extraheren dan bij 

vlas. Het resultaat van de meeste verwerkingslijnen van hennep is 

een vezel die ingezet kan worden voor technische toepassingen.

Hoewel de lijn er anders uitziet, zijn de stappen voor verwerking 

gelijkaardig aan die van de vlasverwerking. De stengels van hen-

nep worden gebrakeld en daarna gezwingeld. 
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SECUNDAIRE VERWERKING

De secundaire verwerking omvat verschillende technieken die tot 

doel hebben de vezels, de scheven of het stof te valoriseren in 

een al dan niet afgewerkt product. De bekomen producten zijn 

zeer divers (zie schema). Composietmaterialen en isolatiemate-

riaal vertegenwoordigen een groeiende afzetmarkt. De redenen 

waarom de industrie meer en meer interesse toont voor natuur-

lijke vezels zijn onder andere hernieuwbaarheid, goede mecha-

nische eigenschappen, lage dichtheid, goede (thermische en 

akoestische) isolerende eigenschappen ... Een van de nadelen 

is dat natuurlijke materialen variabele eigenschappen hebben. 

Bovendien blijft de markt afhankelijk van de prijs van alternatieve 

producten en het vermogen om een regelmatige aanvoer van ve-

zels te garanderen.
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Gebaseerd op Michael Carus, Market data on hemp 

Survey on industrial hemp in Europe, European industrial hemp Association, 2012.
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EUROPESE REGELGEVING

Landbouwers die vlas en/of hennep telen, hebben in Europa via 

het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) recht op een 

bedrijfstoeslag of directe inkomenssteun, gebaseerd op de ver-

zamelaanvraag. In 2012 werd de Europese steun voor de ver-

werking van vezelvlas en -hennep ontkoppeld. Dit betekent dat 

productgebonden steun aan verwerkers en landbouwers is om-

gezet in inkomenssteun voor landbouwers.

In het nieuwe GLB (vanaf 2015) is de uitbetaling van de inko-

menssteun gekoppeld aan vergroeningsacties. Dat zijn inspan-

ningen die de landbouwer moet leveren voor het toepassen van 

drie klimaat- en milieuvriendelijke praktijken: het behoud van het 

areaal permanent grasland, het in stand houden en/of aanleggen 

van ecologisch aandachtsgebied op landbouwland en een vol-

doende grote teeltdiversificatie binnen het bedrijf. Vlas en hennep 

kunnen in deze laatste praktijk ingezet worden ter verruiming van 

de rotatie.
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In sommige landen in Europa is er beslist de teelt van vezelge-

wassen extra te ondersteunen. In Vlaanderen bestaan naast de 

standaard vergroeningsmaatregelen ook de agromilieu- en kli-

maatmaatregelen. In 2014 is een nieuwe agromilieumaatregel 

goedgekeurd met als titel ‘Subsidie teelt vezelvlas/vezelhennep 

met verminderde bemesting’. Landbouwers die met het departe-

ment Landbouw en Visserij een contract afsluiten om gedurende 

vijf opeenvolgende jaren op hun bedrijf vezelvlas of vezelhennep 

te telen met verminderde bemesting (geen stikstofbemesting), 

kunnen een jaarlijkse vergoeding van 240 euro/ha voor vlas en 

140 euro/ha voor hennep ontvangen.

Meer info vind je op de website van het ruraal netwerk: www.

ruraalnetwerk.be.
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KETENONDERSTEUNING 

In het Europees project Grow2Build is er een overzicht gemaakt 

van alle initiatieven rond vlas en hennep in Noordwest-Europa. 

Deze initiatieven zijn weergegeven op een interactieve kaart die 

beschikbaar is op de website van het project (www.grow2build.

eu/maps). De belanghebbenden kunnen geordend worden per 

sector: landbouwers, primaire en secundaire verwerkers, produ-

centen en eindgebruikers (o.a. architecten). Wie geïnteresseerd 

is in vlas- en hennepproducten kan zo gemakkelijk producenten 

terugvinden; mogelijke nieuwe initiatiefnemers in de vlas-/hennep-

keten of bestaande bedrijven krijgen een overzicht van gebieden 

waar er al veel activiteiten zijn en waar er nog mogelijkheden zijn.

Om de teelt van hennep en vlas succesvol en rendabel te maken 

is een goede samenwerking tussen telers, verwerkers en afne-

mers van de verwerkte materialen noodzakelijk. Grow2Build zet 

zich in om deze ketenondersteuning te bevorderen. Landbouwers 

met ideeën hierover mogen steeds contact opnemen met Inagro. 
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MEER WETEN?

Veronique De Mey

E Veronique.demey@inagro.be

T 051 27 33 81

‘De vezelteelt van vlas en hennep’ is opgemaakt door Inagro vzw 

in kader van het Noordwest-Europees Interreg IVb-project Grow-

2build. 

Met dank aan Hannelore Goens, Bart Ryckaert en Mia Verstraete 

om deze brochure na te lezen.

Vormgeving: Basbouwen, Pannestraat 142, 8630 Veurne

Druk: drukkerij Lowyck, Archimedesstraat 53, 8400 Oostende

Verantwoordelijke uitgever: Mia Demeulemeester, Ieperseweg 

87, 8800 Rumbeke-Beitem

Depotnummer: D/2015/12.975/3

Meer informatie? www.inagro.be, www.grow2build.eu
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Bodemtype Alle grondsoorten zijn geschikt voor vlas. Bij voorkeur diepe, vruchtbare, humusrijke zandl-

eem- en leemgronden met een goede waterhuishouding, alsook goed ontwarde kleigronden. 

Te zure gronden (pH <6) moeten vermeden worden.

Zaaibedbereiding Vlas reageert sterk op de structuur van de grond. Doorgaans wordt er geploegd; afhankelijk 

van de grondsoort kan dat al voor de winter gebeuren. In het voorjaar wordt de grond ondiep 

en vrij fijn bewerkt. Het doel is een gelijkmatig zaaibed aan te leggen. 

Zaaidatum De beste zaaitijd is de periode van maart tot begin april. Een vroege zaai (lange vegetatieve 

periode) is gunstig voor de totale gewasopbrengst. Vlas kiemt al bij 3 à 4°C, maar is gevoelig 

voor nachtvorst tot ca. 3 dagen na opkomst. 

Zaaien De zaaidichtheid is doorgaans 2000 kiemkrachtige zaden/m². De zaaidiepte bedraagt 2 tot 3 

cm. De maximale rijafstand is 12,5 cm. 

Bemesting Per hectare en bij normale bodemvoorraad: 80 kg N/ha; 60 kg/ha P2O5; 160 kg/ha K2O en 50 

kg MgO.

Gewasbescherming Onkruidbestrijding vormt een belangrijk onderdeel van de vlasteelt. Veelvoorkomende 

ziekten zijn vlasbrand en echte meeldauw. Het is gebruikelijk het zaaizaad van vlas te behan-

delen met fungiciden tegen diverse schimmels. Aardvlooien en vlastrips kunnen voor ernstige 

schade zorgen. Regelmatige controle is noodzakelijk; bij aantasting kan een insecticide 

ingezet worden.

Rotatie In het kader van IPM (Integrated Pest Management) en in functie van gewasopbrengst en 

ziektegevoeligheid moet een minimumrotatie van 1 op 6 gerespecteerd worden.

Bloei Vezelvlas bloeit midden juni.

Oogsttijdstip Vanaf juli kan het vlas geoogst – ook wel ‘getrokken’ of ‘gesleten’ genoemd – worden.

Oogstwijze De oogst vereist een aangepaste oogstmachine die het volledige gewas met wortel uit 

de grond trekt. Het stro komt in zwad op het veld te liggen. In sommige gevallen worden 

de zaadbollen rechtstreeks gedorst, maar meestal wordt het zaad verwijderd tijdens het 

zwingelen. 

Roten Afhankelijk van de weersomstandigheden blijft het stro 3 à 6 weken drogen en roten op 

het veld. Tijdens het roten breken enzymen de pectine, die de vezels en houtachtige delen 

(lemen of scheven) aan elkaar bindt, af. Het is belangrijk het stro te keren om een gelijk-

matige roting te bekomen.

Oprollen Na de roting wordt het vlaszwad opgerold in balen. De stro-opbrengst bedraagt ca. 8 ton/ha.

Verwerken Bij de verwerking worden de lemen mechanisch gescheiden van de vezels. De verwerking 

van vlas voor linnenproductie gebeurt traditioneel op een vlaszwingelmachine. De focus ligt 

doorgaans op het bekomen van lange, intacte vezels. Voor textieltoepassingen moet het vlas 

gebrakeld (gebroken), gezwingeld (lemen of scheven verwijderen), gehekeld (recht gelegd 

zoals kammen) en gekaard worden om de lange vezels klaar te maken voor het spinnen en 

weven. De vrijgekomen ‘klodden’ of korte vezels kunnen op een kortevezellijn nog geschei-

den worden van de lemen.
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Bodemtype Hennep gedijt op alle bodemtypes, maar is zeer gevoelig voor verdichte en met water verza-

digde gronden. Te zure gronden (pH <6) moeten vermeden worden.

Zaaibedbereiding Structuurschade door intensieve bodembewerking onder slechte weersomstandigheden moet 

vermeden worden. Afhankelijk van de grondsoort wordt in het najaar of voorjaar geploegd. 

In het voorjaar kan een vals zaaibed aangelegd worden. Het zaaibed moet fijn en gelijkmatig 

liggen.

Zaaidatum Zaaien kan vanaf midden maart. De bodemtemperatuur is idealiter 12 à 14°C en zeker niet 

lager dan 6 à 8°C. Vezelhennep moet zo vroeg mogelijk gezaaid worden, want om een zo 

lang mogelijke vezel te bekomen is een zo hoog mogelijk gewas gewenst.

Zaaien Vezelhennep wordt meestal aan 35 tot 50 kg/ha uitgezaaid. De zaaidiepte bedraagt 2 cm.

Bemesting De gewasnorm voor hennep is 100-120 kg N, 70 kg P2O5 en 200 kg K2O per hectare bij een 

normale bodemvoorraad.

Gewasbescherming Door de snelle groei van het gewas is een hennepperceel gemakkelijk onkruidvrij te houden. 

Hoewel vogels het zaaigoed systematisch durven op te eten, komen andere plagen of 

ziekten nagenoeg niet voor.

Rotatie Hennep is een zelfverdraagzaam gewas, maar natuurlijk is rotatie met andere gewassen 

aangewezen.

Bloei Vezelhennep bloeit in de tweede helft van juli. 

Oogsttijdstip De oogst valt in de tweede helft van augustus. Het ideale oogsttijdstip ligt tussen het 

hoogtepunt van de bloei en het begin van de zaadvorming. De oogst mag echter ten 

vroegste 10 dagen na het einde van de bloei ingezet worden, om een controle van het THC-

gehalte ter plaatse mogelijk te maken. Vroeger oogsten kan enkel op aanvraag.

Oogstwijze Door de hoogte van het gewas (tot 4 meter) en de taaie vezels zijn aangepaste hakselaars 

vereist. Dergelijke machines zijn in Vlaanderen niet aanwezig. In Wallonië en in Nederland, 

Frankrijk, Engeland en Duitsland zijn al verschillende types oogstmachines ontwikkeld en 

met succes gebruikt.

Roten Hennep wordt bij de oogst in zwad op het veld gelegd. Afhankelijk van de weersomstan-

digheden kan het stro 2 à 3 weken drogen en roten. Tijdens het roten breken enzymen de 

pectine, die de vezels en houtachtige delen (lemen of scheven) aan elkaar bindt, af. Het is 

belangrijk het stro tweemaal te keren om een gelijkmatige roting te bekomen.

Persen Na de roting wordt het stro in vierkante of ronde balen geperst. De stro-opbrengst bedraagt 

ca. 6-10 ton/ha.

Verwerken Bij de verwerking worden de scheven mechanisch van de vezels gescheiden. Het hennep-

stro wordt achtereenvolgens gebrakeld (gebroken) en gezwingeld (scheven verwijderen). Het 

resultaat van de meeste verwerkingslijnen van hennep is een vezel die ingezet kan worden 

voor technische toepassingen.
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