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Prijsvraag Brood en Spelen

In het kader van de ideeënprijsvraag Brood en Spelen 
ontwikkelde een multidisciplinair team een uniek con-cept voor 
hennepproductie op de Brabantse zandgronden dat de boer 
een nieuw toekomstperspectief biedt, bodemverontreiniging 
oplost en de regio een nieuwe economische impuls geeft. 
Bijzonder is dat ont-werpers, boeren, grondeigenaren, 
producenten en onderzoekers hun krachten hebben gebundeld 
voor dit innovatieve én haalbare plan. Als hét uithangbord van 
een hightech biobased industrie wordt de Hennephub een 
nieuwe regionale trots. 

Boer en bodem: een ingewikkeld huwelijk

In het hart van de Meierij, grenzend aan het arcadische beekdal 
van de Dommel, ligt een grootschalig land-bouwgebied voor 
akkerbouw en melkveehouderij. Hier worden afwisselend drie 
gewassen geteeld: aardap-pelen en bieten voor de mens, mais 
voor de koeien. Worden de graslanden niet verbouwd, dan 
dienen ze als weide voor de koeien en verspreidingsgebied 
voor de mest. 

De verschillende gewassen hebben elk voor- en nadelen. De 
grote productie van mais en de be-mesting van de akkers leiden 
tot nitraatuitspoeling en dus vervuiling van het grondwater en 
het beekdal. Aardappelen zijn financieel het meest rendabel 
voor de boer, maar verminderen de hoeveelheid organische 
stoffen in de bodem. Bovendien trekken de wortels van de 
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aardappelplant aaltjes aan waardoor wisselteelt noodzakelijk 
is. Bieten verhogen weliswaar het aandeel organisch materiaal 
in de bodem, maar zijn slechter voor de winst. Tot slot, worden 
voor alle gewassen bestrijdingsmiddelen gebruikt die de 
biodiversiteit bedreigen.

De verplichte gewasdiversificatie leidt ook tot problemen voor 
de stoppende boer. Zonder koeien hebben zijn graslanden 
geen functie meer, noch voor mest, noch voor mais. Zijn enige 
optie is om eens in de vier jaar aardappels te verbouwen en 
dat is weinig lucratief. Kortom, er heerst spanning tussen een 
duurzame voedselproductie, een rendabel boerenbedrijf en 
de zorg voor het landschap. Een gevolg is dat de animo voor 
het agrarische vak vermindert. Gebrek aan opvolging betekent 
leegstand en verloedering van het platteland.  

Hennep: een vruchtbare therapie

Vezelhennep biedt een kans om deze spanning te doorbreken. 
Dit zeer efficiënte gewas heeft een meervou-dige en 
hoogwaardige verwaarding. Het verhindert nitraatuitspoeling, 
het zet mest om in organisch materiaal dat de bodem verbetert 
en het bindt meer dan andere gewassen CO2 uit de lucht. 
Bestrijdingsmiddelen heeft hennep niet nodig. Ook vermindert 
het aaltjes waardoor de grond beter geschikt is voor de lucratieve 
aardappelteelt. Bovendien heeft het voor de boer een hogere 
winstmarge dan andere wisselteelten, omdat elk onderdeel 
van de plant bruikbaar is als grondstof of halffabrikaat: de stam 
voor bouwmaterialen, de bladeren en bloemen voor etherische 
oliën.
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Vezelhennep heeft als wisselteelt eveneens aanzienlijke 
voordelen. Waar de halfjaarlijkse vangge-wassen economisch 
onrendabel zijn, genereert hennep wel inkomsten. Zelfs 
een tweejarige teelt is mogelijk. Weinig arbeidsintensief is 
hennepteelt ook voor de stoppende boer interessant. Zijn 
leegstaande stallen kan hij gebruiken voor het drogen van de 
plant. Met deze extra inkomsten kan hij bijvoorbeeld het asbest 
op de schuren saneren waardoor de waarde van het vastgoed 
vermeerdert.
 
Ook de veehouder heeft baat bij hennep. Door ervoor te kiezen 
alleen gras te voeren aan zijn koei-en, verdient hij het label 
van topmelk en ontvangt hij een hogere literprijs. Met hennep 
als transitiegewas compenseert hij de inkomstenderving 
van mais en aardappelen. Krimpt hij zijn veestapel in, zoals 
Rijk en Provincie stimuleren, dan kan hij hennep zelfs als 

tweede gewas verbouwen. Kortom, de verbreding van de 
bedrijfsvoering met hennep verbetert tegelijkertijd de bodem, 
de uitwassing richting beek en de financiële resultaten van 
de boer. Zo verenigt hennep het productielandschap en het 
beekdal in een duurzaam toekomstperspectief.

Hennephub: aanjager en uithangbord

De effecten van hennep reiken verder dan de landbouw. Elke 
vezel van het gewas is bruikbaar in verschil-lende sectoren en 
voor uiteenlopende producten: agrofood, automotive, bouw, 
textiel, farmacie. Precies daarom is het voor het agrarisch 
bedrijf een lucratief gewas: er is een nieuwe, grote afzetmarkt. 
In tegenstel-ling tot bijvoorbeeld de hennepproductie in 
Groningen, zijn alle spelers op deze markt, op korte afstand 
van elkaar, actief op de Brabantse zandgronden. Hier bezitten 



ontwerp 2018  |   omvang 7 ha   |   locatie Sint-Oedenrode  |   opdrachtgever College van Rijksadviseurs | in samenwerking met F. van 
Genugten, Werkstatt architecten, Omni Extract, Neovito BV ondernemer vezelhennep expert | status niet gegund 
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de maakindustrieën de kennis en kunde om de verbouwing, de 
verwerking en de verkoop radicaal te innoveren. Als ergens de 
juiste voorwaarden aanwezig zijn om het potentieel van hennep 
optimaal te benutten dan is het in deze regio.

Daarom presenteren wij de Hennephub: dé kraamkamer 
van een innovatieve hennepindustrie voor een duurzame 
toekomst van het platteland. De Hennephub is een living lab 
voor onderzoek en ontwikkeling waar bedrijven en boeren 
samenwerken aan baanbrekende productiemethodes, 
verwerkingssystemen en producttoepassingen. Resultaten 
worden met het publiek gedeeld zowel in de showroom als 
buiten op het land waar bebouwing en inrichtingselementen 
laten zien dat hennep hét bouwmateriaal is van de toekomst, 
duurzaam en lokaal geproduceerd.

Zo wordt de Hennephub het uithangbord van een hightech 
biobased industrie, die het platteland verbindt met de stad en 
een innovatieve economische drager creëert. De hennepboer 
is de eerste schakel. Met zijn nieuwe gewas legt hij de basis 
van de nieuwe regionale trots: hennepindustrie, goed voor 
natuur, economie en maatschappij.

Brood en Spelen, De Hennephub
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Een meervoudig henneplandschap

De hennepteelt krijgt een proeflocatie op de jonge heide-
ontginningen tussen Sint-Oedenrode en Schijndel. De 
combinatie van akkerbouw en melkveehouderij leidt hier tot 
een hoge mate van nitraatuitspoeling. Daar-om stimuleert 
de Hennephub juist hier de boeren om in plaats van mais 
hennep te verbouwen. Het is een geschikte locatie, omdat 
de blokverkaveling een herkenbare eenheid vormt en 
boeren er al veel samenwer-ken. In tegenstelling tot het 
cultuurhistorische landschap van het beekdal, is het gebied 
weinig populair bij recreanten. Dat is jammer, want de rationele 
ontginningsstructuur heeft een eigen schoonheid. 

De Hennephub wil het publiek bewust maken van de waarde 
van dit landschap en zijn maatschappe-lijke betekenis als 
duurzame voedselproducent. Dat doen we allereerst door een 
dynamisch parklandschap te ontwikkelen waarin hennep de 
hoofdrol speelt. De teelt van hennep leidt tot een afwisselend 
en samen-hangend systeem, dat telkens van kleur en structuur 
verschiet en er ook in de winter aantrekkelijk uitziet. Vervolgens 
maken we hennep als bouwmateriaal zichtbaar en beleefbaar 
met architectonische toepassingen in het parklandschap. 
Tot slot verbindt een wandelroute deze toepassingen van 
het beekdal via de hennep-velden met de Hennephub. De 
economische en duurzame transitie naar een ander gewas 
resulteert in een landschap dat ook mooi is voor de recreant.

Transitie in beeld

De wandeling begint bij het Streekhuis en voert langs Groot 
Duijfhuis aan de rand van het beekdal. Dit mo-numentale 
boerderijencomplex illustreert de werking van het circulaire, 
autarkische boerenbedrijf in vroegere tijden. Het is voor 
de hennepindustrie een inspirerend voorbeeld van een 
duurzame bedrijfsvoering waarin niets verloren gaat. De route 
trekt vervolgens langs de velden met gras, koeien, hennep, 
aardappelen, bie-ten en zo nu en dan nog mais. Onderweg 
passeren we verschillende toepassingen van hennep: 
bruggetjes, een bushokje, een uitkijkpunt, open droogschuren, 
met kalkhennep na-geïsoleerde woningen en mestvergis-ters 
geïsoleerd met kalkhennep. We eindigen in de Hennephub 
waar de nieuwste innovaties van de hennep-industrie worden 
geëtaleerd. De route toont hoe vezelhennep kan uitgroeien 
tot een herkenbaar landschap-pelijk fenomeen en een nieuwe 
gebouw- en materiaaltypologie. Een regionale trots!
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directeur Streekhuis
Ons Nationaal Landschap 
is gastheer van de Land-
schapstriënnale. Met de 
hennepteelt, -hub en -route 
tonen we hoe duur-
zaam gewasbeheer 
zorgt voor een betere 
bodem, alternatieve 
inkomsten voor bo-
eren én een region-
ale trots (12). 

akkerbouwer
Ik heb m’n vierde gewas 
(13) ingeruild voor hen-
nep. Dat levert meer op 
en het is ook nog eens 
goed tegen aaltjes en 
tuitspoeling. Als vangge-
was zet ik nu 
ook hennep, dat 
ik wederom kan 
oogsten. Dat is 
twee ruggen uit 
een varken!

de hennepinnovator*
Samen met een ondernemer hebben wij onze krachten 
gebundeld in de Hennephub (4). Ik lever de kennis van 
industriële vezelhennep en zorg voor de afzetmarkt. 
Vezelhennep is als gewas meervoudig te verwaarden, 
waardoor er nieuwe afzetmarkten ontstaan. 
Voor de automotive industrie kunnen we 
biocomposieten maken, hopelijk wordt VDL 
onze klant!  We maken er zelfs het CO2 
neutrale bouwmateriaal kalkhennep en 
-beton van! Hennep is goed voor het milieu: 
het bindt veel CO2 uit de lucht en is goed voor 
de bodem.

melkveehouder*
Het is een jaarlijkse puzzel om aan de GLB voorwaarden voor 
vergroening en het 3e gewas te voldoen. Naast grasland voor 
de melkkoeien om te weiden (1) wordt het maisland geroteerd 
met aardappels en/of bieten. Beide zijn niet meerjarig toe te 
passen voor een gezonde bodem. Vezelhennep (2) is uitermate 
geschikt als vergroeningseis én als 3e gewas. Het heeft geen 
bestrijdingsmiddelen nodig, is aaltjesverminderend en verhoogt 
de organische stof in de bodem. Ook voor onze afstandskavels 
met mais is vezelhennep een welkome afwisseling voor de bodem. 

Door de hoogwaardige toepassingsmogelijkheden van de 
hennepplant is het financieel veelbelovend. Bij de bouw 
van onze mono-vergistingsinstallatie (3) die groengas 
produceert uit koemest zie ik toepassingsmogelijkheden. 
De vergistingstank wordt geïsoleerd en landschappelijk 
ingepast met kalkhennep. 

student industrial design
Ik loop stage bij de Hennephub 
(4). Hier worden nieuwe ma-
chines ontwikkeld die bestand 
zijn tegen de taaie vezels van 
hennep. Mijn collega’s van 
de HAS en TU/e ontwik-
kelen drones die de toppen 
al vliegend oogsten. Als pu-
ber bouwde ik al robots op 
de robotclub gevestigd in 
de voormalige bedrijfslood-
sen van de hub.
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bezoekers landschapstriënnale
We wandelen van vitselstekschuren 
naar boerderijen die met kalkhen-
nep na-geïsoleerd (9) zijn en van 
pontjes over de Dommel naar vez-
elcomposietbruggen (10) over de 
Beeksche Water-
loop. Morgen met de 
HOV-bus terug naar 
de stad. Zelfs de 
bushalte (11) is van 
kalkhennep!



de ondernemer*
Samen runnen wij dit familiebedrijf. 
Onze voormalige bedrijfsloodsen worden 
ingezet als kennislab, innovatieplatform, 
voorbeeldfabriek en voor promotie (4). 
We combineren kennis van agro en high 
tech. We hopen dat VDL onze klant wordt 
als mede-ontwikkelaar van biocomposiet. 
Start-ups zijn ook welkom! Verder 
maken we compost voor boeren in de 
omgeving. We zijn de kraamkamer van 
de hennep-gerelateerde bedrijvigheid. 
In de oksel van de A50, direct aan afslag 
9, verbouwen wij hennep op ons eigen 
proefveld (5).

ruimtelijk ontwerpers*
Zie je die woningen die geï-
soleerd zijn met kalkhennep? 
En wat vind je van die brug 
van vezelcomposiet? Door de 
Hennephub kunnen we 
bouwen met plaatselijk 
geproduceerde materi-
alen die zeer duurzaam 
zijn. Wat gaat die nieu-
we bebouwing mooi op 
in het landschap.
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(3) kalkhennep 
geïsoleerde mestvergister 
en uitkijktoren

Groot Duijfhuis
We vertellen onze bezoekers 
graag over de rijke 
cultuurgeschiedenis van onze 
boerderij met haar bolle akkers 
moestuinen, beemden, de 
Dommel, duiventoren en de 
Vlaamse schuur. Volg ook de 
route (7) van Groot Duijfhuis (8) 
naar de Hennephub: 
‘terug naar de 
toekomst!’. Mooi dat 
er vroeger al hennep 
in de Dommel werd 
gelegd om de vezels 
te scheiden!

automobilist
Elke dag rijd ik op 
weg naar Eindhoven 
langs afslag 9 op de 
A50 (14) en vraag ik 
me af wat daar toch 
allemaal gebeurt. 
Wat is dat voor toren 
en waarom dat veld 
vol hennep? Dit 
weekend ga ik er 
met mijn familie een 
kijkje nemen.

waterschap en provincie
Natuurontwikkeling en 
wateropgaves staan hoog 
op onze beleidsagenda 
(15) net als de hervorming 
van de landbouw. De 
Hennephub is een 
innovatieve partner, een 
creatieve club die alle 
partijen samenbrengt.

stoppende boer
Mais en gras zijn niet meer interessant nu 
ik geen koeien meer heb. Ik verpacht mijn 
gronden aan een aardappelteler. Dat moet 
roteren met andere gewassen. Daarom teel 
ik nu het gemakkelijke vezelhennep erbij. 
Dat levert goede inkomsten en kan daarmee 
de asbestsanering voor 2024 bekostigen. In 
mijn lege stallen kan de hennep uit de 
regio drogen (6). In mijn vrije tijd leid 
ik mensen rond door de hennepvelden 
en vertel ze alles over de verwerking 
en het scala aan hennepproducten. 
Van klagende boeren zijn we opeens 
belangrijke schakels in de biobased 
industrie in Brabant geworden!
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