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Van de Bilt zaden en vlas bv 

www.vandebiltzadenvlas.com 

 

Contacteer ons vrijblijvend 
 

Langeweg 26 
4541 PC Sluiskil 
Tel. 0115-47192 
info@vandebiltzadenvlas.com 

IS VLAS OOK INTERESSANT VOOR UW BOUWPLAN? 
 

- Ideale dekvrucht voor graszaadproductie (of groenbemester)  & karwij. 

Graszaad onder vlas telt mee voor uw vergroening met een factor van 0,3. 
 

- Verhoogt de structuur van uw grond waardoor een meeropbrengst haalbaar 

is voor de volgteelt (bijv. uien) 
 

- Agrificatie gewas, non food prijsontwikkeling in stijgende markt. Spreiding 

van uw risico’s in een geheel andere markt/ teelt. 
 

- Uitbreiding van de markt door bio-based/ technische toepassingen en   

nieuwe markten in de textielsector. 
 

- Milieuvriendelijke teelt met minimale input van bestrijdingsmiddelen, 

kunstmest en arbeid. Oogstwerkzaamheden in eigen beheer of dmv 

loonwerk. Perceel keuze, ploegen en zaaien hebben grote invloed op teelt. 
 

- Een rustgewas in het bouwplan, genetisch geen verwanten in de landbouw 

waardoor een echte verruiming in uw bouwplan.  

VLASTEELT BIJ VAN DE BILT 

- De productie van kwantiteit en kwaliteit worden beiden uitbetaald volgens 

transparant participatie contract. De teler profiteert momenteel direct van 

aantrekkende markt. 

- Participatiecontract is gezamenlijk belang. Onze firma is betrokken bij uw 

teelt. Uw meerwaarde is ook in ons belang. 

- Goede perceelskeuze en zorg voor de teelt geven een duidelijke 

meerwaarde in het saldo.  

- Begeleiding van ervaren teeltvertegenwoordiger die u ondersteunt. 

- Unieke oogstmethode die zekerheid geeft en uitgebreid 

mechanisatienetwerk voor vlotte oogst. 

- Toegang tot de beste rassen 

- Uitbetaling op lijnzaad én vezel 

 

CONTACTPERSONEN EN VERTEGENWOORDIGERS  
lokale vertegenwoordigers met kennis van de teelt 

 

Dhr. P. Verschueren  06-53226442 
Zeeuws-VL, Reimerswaal e.o, Tholen, Flevo & overige 
 

Dhr. D. Timmers   06-53483532 
Schouwen-Duivenland, Goeree Overflakkee 
 
 

Dhr. M. Debruyne   06-20011369 
Noord- Zuid Beveland 
 
 

Dhr E. Boonman (Alliance) 06-51208305  
Biesbosch & West Brabant 
 

Dhr. A. Breure   06-51206304 
Hoeksewaard 

PROFITEER OOK 

VAN  DE VELE 

VOORDELEN VAN 

VLAS 

Traditie in vlas 
sinds 1897 



                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 

 
Blauw = gemiddelde prijs gezwingeld vlas    Rood = Europese voorraad gezwingeld vlas 
 

 

 

 
 

VAN DE BILT ZADEN & VLAS BV 

INTEGRATIE VAN KENNIS  

 

• VEREDELING NIEUWE VLASRASSEN 

• VERMEERDERING ZAAIZAAD 

• LOCALE  VLASKERNEN &     

   TEELTBEGELEIDERS 

• VERWERKING STROVLAS  (ZWINGEL) 

• RECHTSTREEKSE VEZELVERKOOP NAAR 

   SPINNERIJEN IN CHINA, INDIA ETC. 

• PRODUCTIE VAN HEKELBAND 

.  WERELDWIJDE HANDEL IN VLASVEZEL 

    EN FIJNE ZADEN 

VUL UW  VERPLICHTE VE RGROENING VOOR HET G LB IN MET VLASTEELT  

Vanggewassen na de teelt van vlas tellen mee als 

erkenning op de ecologische focusgebieden (EFA) 

met een factor van 0,3. Vanggewassen kunnen 

(resistente) groenbemesters zijn zoals bladrammenas, 

maar voor het vlas telt ook gras(zaad) mee als 

groenbemester. Het vlas is de dekvrucht voor het gras 

(zaad). Voor zover bekend zal de plukdatum (juli) 

aangenomen worden als zaaimoment, wat zeer 

gunstig is voor de vergroening op zwaardere gronden. 

Ook zullen er bestrijdingsmiddelen en meststoffen in 

gebruikt mogen waardoor probleemonkruiden met 

groeistoffen aan gepakt kunnen worden.  

De vlasmarkten zijn gunstig. U teelt  een economisch 

rendabel gewas in plaats van grond uit de landbouw te 

onttrekken door vlas te zaaien.. Het zijn 1800 

VLASplanten/m²  die  een meter diep fijn doorwortelen, 

waardoor de structuur van de grond verbetert.  

VLAS & GRAS: 

*10 WEKEN VERPLICHTE GROEIPERIODE VANAF 
PLUKDATUM (VROEG PLOEGEN   MOGELIJK) 

*GEEN VERPLICHT MENGSEL WAARDOOR 
GRASZAADVERMEERDERING MOGELIJK IS, 
GELIJKTIJDIGE ZAAI DOOR SIMPELE MENGING 

*WEL BEMESTING EN BESTRIJDINGSMIDDELEN IN 
GRAS (BESTRIJDING VAN PROBLEEMONKRUIDEN) 

*ONDERTEELT BEINVLOEDT DE ROTING 

VLAS MEERWAARDE 

     VOOR UW RENDEMENT 

 Spreiding marktrisico 

 Goede voorvrucht, meeropbrengst voor volggewas 

 Goed ploegen en zaaien  is basis voor saldo, lage teeltkosten 

 Loonwerk of eigen mechanisatie 
 

Sinds 2012 is de markt volop in beweging gekomen door consumptie in India, Japan en China. De grote voorraden zijn verdwenen. De innovaties in de textielsector 

en nieuwe afzetgebieden hebben ervoor gezorgd dat  het verbruik van linnen sterk is toegenomen afgelopen jaren. Linnen is ook weer interessant geworden voor de 

luxe markten in Europa en Amerika, onder andere door de toepassing van linnen in breigoed en diverse coatings. De prijzen voor de lange vezel zijn goed en de 

markt is gezond met weinig voorraden. De verwachting is dat het linnen ook volgend jaar weer mag rekenen op vraag!  

• Goede vraag naar lange en korte vezel. • Zeer lage voorraden van vezel  • Stijgende prijzen door druk vanuit vraag. 

 

 

 

 

PARTICIPATIE TEELT 

De uitbetaling vindt plaats op basis 

van participatiecontracten voor de 

productie van vezel en zaaizaad. 

Op deze  manier bent u 

gegarandeerd van onze 

betrokkenheid in de teelt en 

profiteert u direct van uw eigen 

zorg aan de vlasteelt.  Zeker 

interessant met de huidige  goede 

marktomstandigheden.  

 

ZAAIZAAD PRODUCTIE 

De zaaizaadteelt van vlas is ons 

vak, dat we graag met u  delen. In 

Nederland worden de hoogste 

generaties van de nieuwste rassen 

vermeerderd. Hierdoor heeft u 

toegang tot het beste zaad van de 

hoog opbrengende rassen. Onze  

trek-repel-oogstmethode ontzaadt 

het vlas direct bij pluk wat stabiliteit 

geeft in de financiële opbrengst. 

KWALITEIT  & KWANTITEIT 

Mondiaal wordt het vlas hoofdzakelijk 

geteeld voor de vezelopbrengst.  

Vezelkwaliteit wordt bepaald door o.a. 

de lengte, homogeniteit, treksterkte, 

kleur, en fijnheid. Kwaliteit van de vezel 

wordt grotendeels bepaald tijdens de 

teelt. De roting ontsluit de vezel uit de 

plant, dit kan effect hebben op sterkte 

en kleur. De teler wordt uitbetaald op 

de opbrengst en kwaliteit. 

 

 

 

 

 

TEEL VLAS VOOR UW VERGROENING 

 
PROFITEER VAN POSITIEVE MARKTEN 

 

Maandelijkse evolutie van prijzen en voorraden – Gezwingeld 

vlas 
 


