
Beantwoording vragen / melden stand van zaken toezeggingen/ acties uit 
commissie Beheer vergadering 

Aan: de leden van de commissie 
Van: Hoofdafdeling Stadszaken/ afdeling Beleid OGV 
Contactpersoon; Laura Meuleman 
Doorkiesnummer: 3386 
E-maiiadres: lmeuleman@haarlem.nl 
Betreft: Motie 
Actielijstnummer: 56 
Onderwerp: Van Graszaad naar Grass scenario 
Vraag gesteld door: SP, Groenlinks VVD 
Inhoud vraag / 
toezegging / actie: 

Het college wordt opgedragen te onderzoeken of in plaats van gras ook vezel 
houdend hennep geplant kan worden op braakliggende terreinen. En daarbij 
de volgende locaties in ieder geval te overwegen: 

Slachthuisterrein 
Noordkop Waarderpolder 
Fustweg 
De randen van het Scharrelbosje 

Stand van zaken / 
Antwoord: 

In het havengebied in Amsterdam en in Almere is de afgelopen periode 
ervaring opgedaan met het verbouwen van vezelhennep. Vezelhennep kan net 
als andere vezelgewassen voor veel doeleinden gebruikt worden, maar wordt 
in Nederland op kleine schaal vooral verwerkt tot isolatiemateriaal, papier en 
textiel. Vezelhennep bevat vrijwel geen THC en is dus niet te gebruiken als 
softdrug. 

Vezelhennep is sterk en taai, er is in de regio slechts één machine die kan 
oogsten. Om het kosten dekkend te maken voor deze machine moet er 
minimaal één aaneengesloten hectare vezelhennep worden aangeplant. De 
voorgestelde terreinen op de Fustweg, randen van het Scharrelbosje het 
Slachthuisterrein zijn kleiner dan één hectare en dus niet geschikt voor 
aanplant van vezelhennep. De Noordkop Waarderpolder komt ook niet in 
aanmerking omdat dit terrein op korte termijn ingezaaid zal worden met 
bloemrijk zaadmengsel voor bijen en andere insecten. 

Hoewel het college sympathiek tegenover de motie staat, zal een mogelijk 
initiatief voor de aanplant van vezelhennep op een locatie van meer dan één 
hectare, op dezelfde manier worden afgewogen als andere 
stadslandbouwinitiatieven (zie nota Tijdelijke uitgifte van grond voor 
stadslandbouw nr: 2013/298894. Hierbij hebben initiatieven waar veel 
mensen kunnen participeren wel de voorkeur. 
Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de volgende factoren die 
het verbouwen van vezelhennep bemoeilijken: 
-er is niet altijd vezelhennep zaad voorradig; 
-op braakliggende terreinen waar in het verleden een grondexploitatie is 
geopend, is toestemming van de belastingdienst nodig, als er commerciële 
activiteiten plaatsvinden. En verbouwen van vezelhennep op een plek van 
minimaal één hectare is een commerciële activiteit. 
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