
www.vandebiltzadenvlas.com 

 Uw PARTNER voor teelt en (ver-)koop van granen & fijne oliehoudende zaden 

Bent u op zoek naar verbreding van uw bouwplan? Van de Bilt zaden en vlas bv heeft een aantal interessante 
alternatieve gewassen. Er wordt gewerkt met diverse types contracten zoals participatie contracten, teelt contracten 
met of zonder vaste prijs of open aankoopcontracten (‘uit de schuur’).  
 
Neem vrijblijvend contact op met onze teeltvertegenwoordigers of met een van de regionale vertegenwoordigers 
 

Tholen, West- Brabant, Flevoland, Wieringermeer,  
Zeeuws-Vlaanderen                                                                          Dhr. P. Verschueren              06-53226442 

 

Biesbosch en West-Brabant (tot Bergen op Zoom)                 Dhr. C. Sneep / Alliance        06-13086040 
 

Noord- & Zuid-Beveland                                                                  Dhr. M. de Bruijne                 06-20011369 
 

Hoeksewaard                                                                                      Dhr. A. Breure                       06-51206304 

 

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

 

Tholen & St- Philipsland (Teunisbloem)                                      Dhr. J. Bijnagte                     06-36042187 

 

 Vezelvlas 
- Ideale dekvrucht voor graszaad & karwij 
- Laat goede structuur na voor volgteelt 
- Milieuvriendelijke teelt door minimale input van kunstmest en 

gewasbescherming 
- Non Food markt, Agrificatie gewas 
- Verruiming van uw bouwplan met een rustgewas 

- Zorg en toewijding van de teelt geeft een meerwaarde 

 

 Zaaitarwe productie & verkoop 
- Getest & Vermeerderd in de Zeeuwse polders en gekeurd NAK  
- Schoning op grove korrel & professionele ontsmetting, 25 kg/ BB 
- Verkoop van de meest performante tarwe rassen, ook voor biscuit markt 
- Korting bij voorverkoop 
 

 

 Blauwmaanzaad 
- Laagdrempelig gewas 
- Lage kostenstructuur 
- Voorjaarsgewas met vroege oogst 
- Voor zowel contractteler als vrije boer een interessant gewas. 

Laat het ons weten als u blauwmaanzaad teelt. Wij kopen ook vrije partijen af 
land of uit opslag. Ook hebben wij interesse in karwij! 

 

 Teunisbloem & Groenbemester 
- Interessante teelt met leuk financieel potentieel 
- Vaste afnameprijzen 
- Voorkeur voor ‘warme vroege gronden’ 
- Lage financiële input voor de teler 
- Gezonde afwisseling in het bouwplan 

De markt voor dit gewas is groeiende; er is dus ruimte voor uitbreiding 

 


