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Wie kent deze plant ?  







•Cannabis sativa = Hennep = Kemp 

 

•Sativa = gezaaid 



•Werd vroeger ingedeeld bij de 
brandnetels 

 

•Behoort nu tot de Hennepfamilie 
samen met Hop = Cannabaceae 



 
 •Is een éénjarige , tweehuizige plant  
 
•Zaaien in maart 
•Bloeitijd juni-augustus 
 
•Heeft groenachtige bloemen 
•Kan tot 4 m hoog worden 
 



 
 •Mannelijke meeldraden  

•staan in pluimen 

 

•Vrouwelijke bloemen  

•staan in de bladoksels  

•in aren 

 



 
 
•Bladeren zijn  

•Langgesteeld 

 

•5 tot 9 tallige  

•lancetvorm 

 

 



Mannelijke plant 
  



     Mannelijk 

•Is een onovertroffen vezelplant 
•Levert touw, papier, koord, 
isolatiemateriaal of alternatief voor 
glasvezel…. 



Hennepvezel 



Hennep isolatie   



Hennep isolatie   



Vrouwelijke plant 
 



     Vrouwelijk 

•Stamper staat in de bladoksels 
•Te herkennen aan het haartje dat uit de 
bladoksels komt  
•Wordt vooral gekweekt voor marihuana 



•Veel voordelen 
 
•Kan gebruikt worden als wisselplant 
•Verbruikt vrij veel stikstof 
•Heeft weinig water nodig 
•Weinig arbeidsintensief 
•Kan zonder insecticide of 
onkruidverdelgers gekweekt worden 
•Trekt bijen aan 



•Veel voordelen 
 
•1 ha hennep levert 2 tot 3 keer meer vezels 
dan een vlasakker 
•De trekkracht van hennepvezel is groter 
dan die van vlas 
•Is nu al terug te vinden in: 
  USB sticks, paaltjes langs fietspaden, 
  electrische scooters ….. 

 



•Industriële Cannabis en Marihuana zijn 
2 varianten van dezelfde plant. 

•Het verschil zit in de hoeveelheid THC 

•Tetrahydrocannabinol = 

• (Psycho actieve eigenschappen) 

 

 



•Marihuana of wiet 

•Zijn gedroogde afgerijpte bloemen van 
de onbevruchte vrouwelijke plant 

•5 tot 20% THC 

•Wordt gerookt 

 

 

 



•Hasj of Hajiesj 

•Vaste teerachtige bereiding uit het hars 
van de mannelijke of vrouwelijke plant. 

•Uit een soort die 

harsklieren heeft. 

 

 



•Industriële cannabis 

•Minder dan 0,2% THC. Europese regels! 

•Voor allerlei doeleinden. 

 

•Medische toepassing: 3 tot 20% THC 

•- chronische pijn, misselijkheid bij 
chemotherapie, paniekaanvallen… 

 

 



Hennepzaad 



•GEEN THC 

 

•Visvoeder 

•Vogelzaad 

•Perskoek voor rundvee 



•Eetbaar voor mens en dier 

•Rijk aan omega 3 en 6 vetzuren 

 

•Bevat 30 tot 35% olie 

•Olie wordt gebruikt in cosmetica 



•Hennep is aan een opmars bezig. 

 

•De toepassingen groeien nog elke dag. 

 

•Hennep, de vezel van de toekomst? 

 




