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“EIGEN KWEEK”
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Consumptie van textielvezels

Textileworld.com, 2015

Kiezen voor natuurlijke vezels of 

synthetische vezels?

• Natuurlijke vezels

– ‘natuurlijk’ aanvoelen

– ‘natuurlijke’ oorsprong

– Milieuvriendelijk 

• Synthetische vezels

– ‘synthetisch’

– ‘onnatuurlijk’

– Schadelijk voor het 

milieu

– Functioneel 

4
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Mijn ecologische voetafdruk verlaagt 

wanneer ik kledij uit biokatoen draag

5

waar Niet 
waar

Ga naar www.menti.com

CODE: 51 56 11 

Hoeveel liter water is er nodig om 1 kg 

katoen te verwerken tot een jeans?

100 liter

1000 liter

10000 liter

6CODE: 51 56 11 

http://www.menti.com/
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Ecologische voetafdruk 

textielvezels 
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• Bio Hemp 1.45 ha

• Polyester  1.65 ha

• Organic Cotton Punjab 3.35 ha

• Cotton USA 3.00 ha

Source: Stockholm Environment Institute (2004)

8

Stockholm Environment Institute (2004)

1 jeans weegt 750 g 

1  jeans in 100 % verbruikt 5250 à 21750 l water

+/- 350 g pesticides

Grondstof Waterverbruik /kg

Katoen 7000-29000 l

Polyester 17 l

Acryl 210 l

Wol 130-170 l

Hennep 1000 - 2000 l

Bio katoen 7000-29000 l
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1 kopje = 140 liter 1 biefstuk = 3960 liter 1 liter melk = 960 liter

500 g = 600 liter
1 auto = 400.000 liter 1 huis = 6.000.000 liter

https://www.hidrodoe.be/over-water/water-en-milieu/watervoetafdruk

Katoensector onder druk

Demografische 

wijzigingen Klimaatverandering Grondstofschaarste

https://www.hidrodoe.be/over-water/water-en-milieu/watervoetafdruk
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Alternatieven?
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Bio-based plastics zijn milieuvriendelijk

12

waar Niet 
waar

CODE: 76 87 12
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Bio-based plastics zijn bio-afbreekbaar

13

waar Niet 
waar

CODE: 76 87 12 

S.Café® - Drink it, wear it

14
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Duurzaam?

Patent US9702063B2 – Yarns with coffee residues and fabric and
garments including the same

The carbonized material is treated with an oxidizing gas in a 
furnace at 800 °C – 1000 °C under conditions that permit the
removal of nearly all of the absorbed hydrocarbons and some of 
the carbon to increase the surface area

Step 5. Preparation of the master batch

75 % of the carbonized particles and 25% of the material with
coffee fragrance are mixed and ground to fine particles of less
than 5 µm; then the ground particles and polymer chip (such
as PP, nylon or PET) in a weight ratio of 1:9 are blended to
prepare a master batch. Alternatively, 75 % of the carbonized
particles and 25 % of the material with coffee fragrance are 
blended into polymer

16
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Ca. 2500 v.Chr.
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Industriële hennep

22

THC < 0,2 %
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Hennepteelt 

23

Schluttenhofer and Yuan, 2017
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Hoeveel % van de hennepplant is 

bruikbaar?

10 – 25 %

25 – 50 %

50 – 75 %

75 – 100 %

25CODE: 59 00 38

In welke producten zitten 

hennepvezels?

26

Papier 

Textiel 

Auto’s

Isolatiemateriaal 

CODE: 59 00 38 
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Vezel en dubbeldoelteelt

27

Toepassingen: scheven

28
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Toepassingen: zaden

30
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Toepassingen: korte vezels
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Toepassingen: lange en korte vezels

33

34
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2017: 400 ha

Iedereen mag hennep telen

36

waar Niet 
waar

CODE: 28 81 90
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Hoe hoog kan hennep worden?

37CODE: 28 81 90 

0,5 – 1 m

1 – 2 m

2 – 3 m

3 – 4 m 

38

Teeltvoorwaarden
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HoGent-UGent proefhoeve 

Bottelare

40

Doelstellingen

• Vezelkwaliteit i.f.v. hoogwaardige 

textieltoepassingen

• Doelareaal 3500 ha = 6500 ton

• Gecottoniseerde hennep

Onderzoeksvragen 

• Vezelkwaliteit i.f.v. teeltparameters 

(variëteit, zaaidichtheid, zaai- en 

oogsttijdstip)

• Rotingsproces en vezelextractie

• Benodigde machines 

(vlasnijverheid?)

• Netto-opbrengsten en kostenbalans

• Milieu-impact 
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Situering Eigen Kweek

41

fijn garen voor

hoogwaardig textiel

variëteit

zaaitijdstip

oogsttijdstip

oogsttechniek

import van 

garens &

veel katoen

oogsten + roting

ongecontroleerd

klimaatafhankelijk

mechanisch

hekelen en 

zwingelen

200 ha met

beperkte afzet-

perspectieven

3500 ha 

teelttechnisch

geoptimaliseerd

gecontroleerde 

"groene" oogst +

enzymatisch roting

6500 ton

fijn garen

"Eigen Kweek"
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fractioneren

spinnen

cottonisering naar 

hoogkwalitatieve 

elementaire vezels

scheven & restvezels:

stalbedding, biocomposieten,

bouw, bioraffinage, energie
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Productie (UPSTREAM) Voorbehandeling & Spinnen 

(MIDSTREAM)
Gecascadeerde verwerking 

(DOWNSTREAM)

lage 

kwaliteit 

vezels

Meer info?

• Alexandra.DeRaeve@hogent.be

• Veronique.Troch@hogent.be

• Sofie.Vermeire@hogent.be

• Myrene.Vanderhoeven@hogent.be
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mailto:Alexandra.DeRaeve@hogent.be
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433D body scanning conference, Lugano, 30 November - 1 December 2016


