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De kracht van vlas  
Bundeling, stimulering 

  
 

David Kasse 
Commissie Vlas en Hennep 
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De kracht van vlas 

•   Vlas is 10.000 – 15.000 jaar in cultuur 
•   Vezelgewas van gematigde luchtstreken 
•   Goed passend in de vruchtwisseling 
•   Gehele plant is tot waarde te brengen 
•   Know how in West-Europa, ook in Nederland 
•   Imago is goed, milieukundig, schoonheid 
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Enkele areaalcijfers (1) 

Nederland: 2051 ha vlas, 1271 ha hennep 
Vlas (ha) 
Zeeland     Overige provincies  
Zeeuws-Vlaanderen  1346  Noord-Brabant  131 
Zeeuwse eilanden     429  Flevoland    61 
Zeeland totaal   1775  Zuid-Holland    60 

   Overige     24 
                 Totaal   276 

Nederlands areaal  87%    13% 
Hennep 
Ongeveer 1000 ha bestemd voor vezelproductie in hoofdzaak in 
Groningen en Drenthe, overig areaal (200 ha) veevoer 
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Enkele areaalcijfers (2) 

De belangrijkste vlaslanden in de EU 
 

Land (ha) 2000 2005 2010 2011 2012 
Frankrijk 55629 81843 54700 60898 67800 
België 13308 18670 11375 11555 11500 
Nederland 4016 4691 1855 2075 2050 
Totaal 72953 105204 67930 74528 81350 



Behoefte aan een platform	


•  Uitwisseling van kennis, marktinformatie 
•  Herkenbaarheid van de branche 
•  Vernieuwing 
•  Promotie 
•  Belangenbehartiging 
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Ketens	
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Vezel (1)   Zaad (2)   Scheven (3)  
Teelt    Teelt    Teelt 
Zwingelen **   Dorsen**   Zwingelen ** 
Hekelen **   Schonen, drogen  Platenfabriek 
Spinnen   Persen**   Meubelplaat 
Weven of breien   Behandelen olie 
Veredelen   Verf 
Textielproductie 
Vele toepassingen 

** nevenstromen 
1.  Korte vezel voor papier, isolatie, textiel, non woven 
2.  Stro olievlas voor vezelwinning, perskoek voor diervoeder 
3.  Stalstrooisel 
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Familie en  vrienden 

 

 

Vrienden  

Toepassing                       

    
Verwerking  

Teelt  



Kwekers van nieuwe rassen, (3) 
Zaaizaadhandel (3) 
Telers van vlas (300), loonwerkers	
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Teelt	




Zwingelbedrijven 
Hekelbedrijven 
Korte vezelbewerkers 
Zaadschoningsbedrijven	
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Verwerking 



Lijnzaad: zaaizaad, zaad voor menselijke 
consumptie, olieslager, linoleum, verf, 
margarine, diervoeder 
Scheven: platen, stalstrooisel, energie 
Vezels: kleding, woningdecoratie, 
huishoudlinnen, technisch textiel, papier, 
isolatie, vezelversterkte materialen	


11 

Toepassing	




• modewereld, industrieel ontwerpers,           
kunstenaars, consultants, potentiële 
toepassers,  

•   onderwijs, R&D, 
•   culturele instellingen, musea, 
natuurbeschermingsorganisaties, 
•   overheden: gemeenten, provincie, rijk….	
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Vrienden	




	

Teelt: samenwerking precompetitief teeltkundig 
onderzoek, collectieve promotie, 
belangenbehartiging 
Verwerking: idem + taal leren kennen van de 
toepassers 
Toepassing: landelijk aanspreekpunt 
uitwisseling, B2B 
Vrienden: vlas beleven, creativiteit prikkelen, 
waar vind ik vlasproducten? 
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 Behoeften	




	

• Structuur: vereniging met voor iedere 
groep passende vorm van lidmaatschap  
• Aanpak: bijeenkomsten toegesneden op 
de doelgroep, website 
• Lidmaatschap, meerdere vormen 
• Suggesties, ideeën…….. 
• Aan de slag: wie doet wat? 
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Opzet platform	
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Einde 
Dank voor uw aandacht 

 

	



