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Industriële hennep op Eiland Zwijnaarde om
circulaire isolatie te maken

Op bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde worden 2,3 hectare braakliggende

terreinen ingezaaid met industriële hennep, planten van de cannabisfamilie maar

zonder geestverruimende effecten. Het gaat om zo'n 3,5 miljoen plantjes. Ze

worden later verwerkt tot circulair isolatiemateriaal.

Ecologisch bouwen met kalkhennep

⏲

http://persruimte.stad.gent/


In afwachting van toekomstige ontwikkelingen op Eiland Zwijnaarde, gelegen binnen Tech

Lane Ghent, zaaien Relife en Exie een aantal braakliggende bedrijventerreinen langs de E40 in

met industriële hennep. De industriële hennepvariant is volledig legaal en wordt geprezen om

zijn bijzondere kwaliteiten als duurzaam bouwmateriaal. Zo is kalkhennep energiezuinig,

recycleerbaar, vrij van gifstoffen, CO2-negatief en volledig afbreekbaar.

Het inzaaien van hennep en de verwerking achteraf tot een lokaal,
milieuvriendelijk isolatieproduct is een primeur voor een Gents bouwproject.
Met dit natuurlijke product slaan we twee vliegen in één klap. Tijdens de groei
neemt de plant veel CO2 op en na de oogst zullen de planten als grondstof
dienen voor isolatiemateriaal. De hennep wordt na verwerking gebruikt in
projecten op deze site, wat helemaal past in de circulaire ambities van de Stad
Gent en de partners van Eiland Zwijnaarde nv.
— Sami Souguir, voorzitter sogent

Vandaag gezaaid, in het najaar geoogst

Relife en Exie starten nu met het zaaien van de hennepplanten zodat ze in het najaar, wellicht

in oktober, geoogst kunnen worden. Na het oogsten maken ze bier van de bloemen en

isolatiemateriaal van de scheven, de houtachtige delen van de stengel. De scheven worden van

de vezels gescheiden, daarna wordt er kalk toegevoegd en in amper een half uur wordt het

geheel gedroogd.



Exie, de Belgische producent van duurzaam isolatiemateriaal, staat in voor de productie. In

totaal wordt 2,3 hectare terrein aangeplant, goed voor zo'n 3,5 miljoen planten. Afhankelijk van

de toekomstplannen op de braakliggende terreinen wordt later geëvalueerd of de cyclus volgend

jaar hervat wordt.
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Dankzij het planten van de hennep lossen we diverse problemen op. Naast de
opslag van CO2 uit de lucht, is hennep ook een uiterst duurzaam product. De
plant groeit wel drie meter in 100 dagen tijd en is zeer effectief in het natuurlijk
bestrijden van onkruid. Dankzij de hennep kan je op een gezonde en
onkruidvrije grond beginnen bouwen. Verder is het ook een circulair product
dat na het oogsten gebruikt kan worden in verschillende sectoren.
— Frederik Verstraete van Relife/B&R Bouwgroep 

Partners

De terreinen ten zuiden van de E40 worden ontwikkeld door het Gentse

stadsontwikkelingsbedrijf sogent, Alinso Group, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij

(POM) Oost-Vlaanderen en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, die zich hebben

verenigd in de vennootschap Eiland Zwijnaarde nv. De Vlaamse Waterweg nv is

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gronden ten noorden van E40. Het project wordt

ondersteund door de Vlaamse overheid (Agentschap Ondernemen & Innoveren en Agentschap

Wegen en Verkeer).

Wij ondersteunen dit initiatief: duurzaam energiegebruik realiseren met het
gebruik van duurzame materialen past binnen de ambities van Tech Lane
Ghent en Alinso Group. 
— Ivan Lokere, voorzitter RvB Bedrijventerreinmanagement Tech Lane Ghent en CEO Alinso Group

Contact

Erik de Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent

Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Julie Verbruggen, sogent, gsm 0472 90 11 86, e-mail julie.verbruggen@sogent.be

Ivan Lokere, CEO Alinso Group, gsm 0477 39 61 90, e-mail ivan.lokere@alinso.eu

Piet Baeke, POM Oost-Vlaanderen, gsm 0495 44 85 46, e-mail piet.baeke@pomov.be

Filip Clarisse, communicatiemanager PMV, gsm 0498 63 05 91, e-mail filip.clarisse@pmv.eu 
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Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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