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  TRADITIE IN VLAS EN ZAAD SINDS 1897 

Van de Bilt zaden en vlas bv is een familiebedrijf in de agrarische sector met een 
unieke ketenstructuur. Sinds 1897 produceert, verwerkt en verhandelt de firma 
landbouw (zaai-) zaden en vlasvezels over de gehele wereld. Daarnaast zorgt het 
bedrijf door middel van haar veredelingsprogramma voor constante rasinnovaties in 
de vezelvlas en olievlas teelt.  
 
De relatie met haar producenten en haar klanten staat centraal.  

  Veredeling 
Het veredelingsprogramma zorgt voor nieuwe toonaangevende rassen in de 
vlassector. Door te testen op locaties in Nederland, België en Frankrijk en de 
overige traditionele vlaslanden ontwikkelt van de Bilt zaden en vlas bv polyvalente 
rassen. Dit wil zeggen: Vezel en olievlas rassen die zorgen voor de betrouwbare 
vooruitgang voor telers in Europa en ver daarbuiten. Belangrijke parameters zijn 
zaad opbrengst, vezel opbrengst, legering, afrijping en ziekteresistenties.  
Van de Bilt selecteert daarnaast voor een aantal collega kweekbedrijven tarwe en 
gerst lijnen voor de Nederlandse markt. Dit selectieprogramma test onafhankelijk 
bestaande en nieuwe lijnen op opbrengst en ziekteresistenties ter inschrijving op 
de Nederlandse aanbevelende rassenlijst en om ondersteunende informatie te 
krijgen bij de verkoop. 

  Zaaizaad 
Van de Bilt zaden en vlas bv beschikt over een uitgebreid zaadmagazijn met een 
grote droogcapaciteit en opslag capaciteit van 3000 ton in kisten en bulk. Schoning 
kan uitgevoerd worden voor een brede range van zaden op specificatie van de 
klant. Het magazijn is met name gespecialiseerd in verwerking van fijne 
oliehoudende zaden zoals lijnzaad, blauwmaanzaad, karwij en teunisbloem maar 
wordt ook gebruikt voor zaaitarwe en diverse andere akkerbouwzaden/bonen. De 
NAK zorgt voor alle controles te velde en in het magazijn voor de certificering van 
zaaizaden. (Zaai-) zaden van van de Bilt zaden en vlas bv staan bekend om hun 
kwaliteit en betrouwbaarheid en worden per traditie door handelaren en telers over 
de hele wereld verhandeld en gezaaid! 

  Teelt 
Rassen afkomstig uit het kweekprogramma worden vermeerderd bij telers die 
verbonden zijn met van de Bilt zaden en vlas bv. Het gaat hier voornamelijk over de 
productie van zaaizaden van hogere generaties. Van de Bilt zaden en vlas bv heeft 
een uitgebreid telernetwerk met teeltvertegenwoordigers in: 
Zeeuws-Vlaanderen, Noord en Zuid Beveland, Schouwen Duiveland, Goeree 
Overflakkee, Hoeksewaard, Tholen/St Philipsland, West- Brabant, Biesbosch en 
Flevoland/Wieringermeer. Daarnaast is de firma actief in diverse gebieden in 
Frankrijk, ook met structuren als teeltkernen en (verkoop-) vertegenwoordigers. 

  Verwerking van strovlas & Internationale handel 
Van de Bilt zaden en vlas bv beschikt over 2 verwerkingslijnen voor het verwerken 
van strovlas in lange vezel, klodden (korte vezel) en lemen (hout snippers). De 
verschillende vezel producten worden afgezet in de textielindustrie, papierindustrie, 
automobielindustrie en de lemen worden hoofdzakelijk verkocht voor stalstrooisel.  
Van de Bilt zaden en vlas bv heeft in alle grote afzetgebieden (m.n. Frankrijk, China 
en Rusland) exclusieve verkooppunten. Alle activiteiten rondom de verkoop en de 
logistiek worden vanuit Sluiskil aangestuurd. Export van vlasvezels en zaden over 
de gehele wereld zijn een dagdagelijkse bezigheid! 
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Van de Bilt zaden en vlas bv:  
uw PARTNER voor teelt en verkoop van 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, Haarlemmermeer,               Dhr. P. Verschueren            06-53226442  
Zeeuws-Vlaanderen, West Zuid-Beveland, overig                     
 
Biesbosch en Zevenbergen (tot Bergen op Zoom)                   Dhr. P. vd Merwe                 06-46618585 
 
Noord-Beveland, Schouwen-Duivenland                                   Dhr. D. Timmers (Jr)            06-51289553 
                                                                                                       Dhr. D. Timmers (Sr)            06-53483532 
 
Walcheren                                                                                     Dhr. J. Cevaal                      06-25594824 
 
Zuidzande                                                                                     Dhr. H. Vercouteren             06-57492708 
 
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 
- Vermeerdering op Zeeuwse poldegronden en gekeurd NAK o 
- Schoning op grove korrel & professionele ontsmetting, 25 kg/ BB 
- Verkoop van de meest performante tarwe rassen 
- 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 
- 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 

 


