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Inhetkadervandeproblematiekvandeakkerbouw indeEG
bestaatdebehoefteaaneenbeter inzicht indemogelijkhedenvan
alternatieve akkerbouwgewassen.
Vlas lijktéénvandemeestkansrijke alternatieven.De
vraag isechterofhetvlasareaal inNederland kangroeien.Dit
isnietalleenafhankelijkvandeaanwezigheid vannieuweofruimereafzetmogelijkhedenvoorvlasprodukten,maarookvandemogelijkheid omeengroeiende belangstelling voordevlasteelt inte
passen indestructuurvandeNederlandsevlassector.
Denoodzaakvaneenverkenningvandestructuur endeperspectievenvandeNederlandsevlassectorheeftgeleid tothetverlenenvaneenopdrachtaanhetLandbouwEconomisch Instituutom
eenmarktonderzoekuittevoeren.Hetonderzoekwordtgefinancierd doorhetMinisterievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij,
hetLandbouwschap endeCommissievoorVlas.
Terbegeleidingvanhetonderzoek iseencommissieingesteld,bestaandeuit:
C.J. vandenBerg
M.A.vandeBilt
Ir.H.O.G.Boerma (voorzitter)
N.B. Doppenberg
Ir.D.Kasse
A.Mortier
Drs.M.W.M.01deMonnikhof

CommissievoorVlas
CommissievoorVlas
CommissievoorVlas
CommissievoorVlas
Landbouwschap
CommissievoorVlas
MinisterievanLandbouw,
Natuurbeheer enVisserij

Eenwoordvandank ishieropzijnplaatsaanhetadresvan
devoorzitter envande ledenvandebegeleidingscommissie en
daarnaast aanaldiegenendiemedewerking aanhetonderzoekhebbenverleend. SpeciaalgaatdankuitnaarMw.Drs.W.Brouwervan
deStichting Toekomstbeeld derTechniekvoorhaarbijdrage aande
paragrafen 5.2 en5.5.

DenHaag,april 1990

Samenvatting

Aanleiding

tot het onderzoek

DeafgelopenjarenisvlasinWest-Europa steedsmeerinde
belangstelling komentestaan.Enerzijdskomtditvoortuitde
behoeftevandelandbouwaannieuwe (non-food)gewassenvoor
nieuwe afzetmarkten.Anderzijds lijkenerdelaatstejarenmeer
afzetmogelijkhedentebestaanvoorvlasprodukten,zowelopde
traditionelemarkt (linnen)alsdaarbuiten.Debelangstelling
voorvlasinNederland isverder ingegevendoordegrote behoefte
aaneenextragewasinhetbouwplan,datniet ziektenvanaardappelenensuikerbietenkanoverbrengen.
Hetbovenstaandewasaanleiding voorhetMinisterievan
Landbouw,NatuurbeheerenVisserij,hetLandbouwschapende
CommissievoorVlasomdoorhetLandbouwEconomisch Instituuteen
studietelatenverrichtennaardeafzetperspectievenvoorvlas
ennaardewijzewaaropafzetmogelijkhedenhetbestbenut zouden
kunnenwordendoordeNederlandsevlassector.
Ditrapport ishetverslagvandezestudie.Hetonderzoeksverslagmoetalseennaslagwerkwordenbeschouwd,waarvande
belangrijkste resultatenindezesamenvattingeninhoofdstuk9
zijnweergegeven.Naastditonderzoeksverslag iseen(engelstalige)mededeling gemaakt,waarineenuitgebreidere samenvatting
vanhetgeheelisopgenomen.

De huidige situatie

in Nederland

DeteeltvanvlasinNederland isprimairgerichtopdeafzetvaneenhogekwaliteit zaaizaadenpasindetweedeplaatsop
deafzetvanvlasvezelsopdetextielmarkt.Dankzijdezehoge
kwaliteit heeftNederland eensterkepositieopdeWesteuropese
zaailijnzaadmarkt (waarvanoverigenscirca40%gebaseerd isop
Franserassendieinlicentiezijnvermeerderd).
Depositieopdevlasvezelmarkt isechterslechttenoemen.
Enerzijds isdithetgevolgvandegemiddeld lagekwaliteitvan
deNederlandsevlasvezel (hetisgeblekendateerste kwaliteit
zaaizaad niet samenkangaanmeteerstekwaliteit vezel).Anderzijdsisdithetgevolgvandemachtsverhoudingen indeWesteuropesevlassector.Hierbij isdepositievanNederlandsezwingelbedrijven zwakendepositievandeBelgische tussenhandel zeer
sterk.Deze situatieheeftkunnenontstaandoorhetontbrekenvan
verdereverwerkingvandevlasvezel inNederland,dekleinschaligheidvandeNederlandsevlassector,hetontbrekenvaneenobjectief classificatie-systeemvoorvezelkwaliteitenenhetontbrekenvankennisvandemarktbijNederlandsevezelbewerkers.
DezepositievandeNederlandse zwingelbedrijven iscruciaal
geblekenvoorhetstrevennaaruitbreidingvandevlasteeltin
Nederland.
11

kweekbedrijven
aantal:3
zaaizaadhandel
aantal: 4-5
zaailijnzaad:

Frankrijk
België

vlasstro:

België
repelen
warmwaterroten
zwingelen
handel
voorbewerken
spinnen
weven

telers
aantal:900
geteeld areaal:5.600hectare

zwingelbedrijven
aantal:10
bewerkt areaal:3.300hectare

,korte enlangevezels:

Figuur

1 Structuur

van de Nederlandse

vlassector,

België
handel
voorbewerken
spinnen
weven

1989

Infiguur 1isdehuidige structuurvandeNederlandsevlassector schematisch inbeeldgebracht.
Voorhetverwervenvannieuwe afzetmogelijkheden ishetvan
groot belang inzicht tehebben indesterke enzwakke puntenen
dekansen enbedreigingen,diebepalend zijnvoordetoekomstige
positievandeNederlandsevlassector opdediversemarkten.Tabel 1geeft eenoverzichthiervan.
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Tabel 1 Belangrijkste
bedreigingen

sterke punten en kansen, zwakke punten en
van en voor de Nederlandse
vlassector

Schakel

Sterkepuntenenkansen

Vlasteelt

+kwaliteit zaaizaad

kleinschaligheid
vezelkwaliteit
op2eplaats
weerrisico
vervuilingmetpolypropyleen

Kweekbedrijven/
zaaizaadhandel

+dominantepositie

weinig interesse
bijkweekbedrijven
zaailijnzaadexport
stagneert
concurrerende rassen

Zwingelbedrijven

+recente investeringen

oriëntatie opBelgië
kleinschaligheid
weinigkwaliteitsbewaking

Overige
bedrijven

+kansvoorschevenen
lokken inlichtgewicht plaatmateriaal

ontbrekenmiddelenom
nieuweproduktiewijze
voorplaten intevoeren

Nederlandse
textiel
sector

+ interesse inbewerkt
Nederlandsvlas
bijmengspinnerijen

+ schaalgrootte

Zwakkepuntenenbedreigingen

Onderzoek

voortzetting onzeker
weinig ruimtevoor
vlas inthema-onderzoek

Marketing

linnenonbekend
promotiebudget

Algemeen

kansvoor
gezamenlijke afzet
interessevanuit
industriëlehoek
interessebijkleine
natspinnerijen

schaalgrootte
linnen ismodegevoelig
ramiepotentiële grote
concurrent
ontbrekenkwaliteitsmaatstaven
ontbrekenverwerkingscapaciteit inNL
lagevezelkwaliteit
slechte communicatiebinnendesector
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Marktontwikke

1ingen

Deontwikkelingenopdeafzetmarktenvoorvlasproduktenverschillenpermarktsegment:
1.

2.

3.

Zaailijnzaad
Demarktvoor zaailijnzaad lijkttestagneren.Opdezemarkt
vindenalleenverschuivingenvanmarktaandelen plaats.Met
namehetmarktaandeel vanFrankrijkgroeit.HetNederlands
enBelgischmarktaandeel blijftde laatstejarenconstant.
Frankrijk isactief ophetgebiedvanveredelingsonderzoek,
Nederland enBelgiëveelminder.De laatstejaren zijneen
aantal "nieuwkomers"aandevraagzijde vandemarktvoor
zaailijnzaad gekomen,zoalsOostenrijk,deBRD enDenemarken;
Langevezel
Demarktvoorde langevlasvezel issterkafhankelijkvan
modetrends.De laatstejaren isereentrendwaar tenemen
opdeconsumentenmarkt naarnatuurlijkevezels.Hierdoor is
hetmarktaandeel van linnen inkleding sterkgestegen.De
belangrijkste groeimarktvoor (kortgemaakte)langevezelsis
demenggarensector (voortricot,interieurstoffenenkledingstoffen);
Lokken
Demarktvoor lokken iszeerslecht alsgevolgvandevervuiling met polypropyleen,eensynthetisch bindmateriaal dat
gebruiktwordt inde landbouw.Erwordtonderzoekgedaan
naarhetgebruikvan lokken inalternatieve toepassingenom
hetverbruik langevezel/korte vezelweer inevenwicht te
brengen.

Af'zetperspeetieven
Debelangrijkste conclusieuithetonderzoek isdateenverruiming vandeafzetmarktvoorNederlandsevlasprodukten mogelijk
is. Ditvarieert eveneenspermarktsegment:
1.

14

Zaailijnzaad
Doorhetmarktaandeel datnuwordt ingenomendoorzaailijnzaadvan lagekwaliteit overtenemenendoor zichteoriënterenopnieuwkomers opdemarktvoorzaailijnzaad,kande
afzetvanNederlands zaailijnzaad vergrootworden.Geschat
wordtdathetNederlandsvlasareaal hiervoormet 1000tot
2000hectareuitgebreid zalkunnenworden.
Figuur 2geeft schematischdeafzetperspectievenvoor
Nederlands zaailijnzaadweer;

groot
geteeld
vlasareaal

Oostblok
USSR
China

Frankrijk
België

Egypte

BRD
Oostenrijk
Denemarken

klein

gering

goed

afzetkansen zaaizaad

Figuur 2 Afzetperspectieven

voor Nederlands

zaailijnzaad

Vezels intextiel
MarktenvoorNederlandsevlasvezels liggenbijdemenggarenindustrie enbijdekleinereWesteuropesenatspinnerijen.
GeschatwordtdathiervoorhetNederlandsvlasareaal kan
wordenuitgebreidmet 2500tot3000hectare (dit isinclusiefdeuitbreiding voordezaaizaadwinning).Figuur3geeft
deafzetperspectievenvoordeNederlandsevlasvezelweer.
Hierbij isuitgegaanvande langevlasvezel envaneenvezelkwaliteit diehaalbaar is,wanneerdezaaizaadwinning het
belangrijkste doel is.Bijeensterkeverhoging vandevezelkwaliteit (bijvoorbeeld doorenzymatisch roten)kanook
eenmarktaandeelwordenverworvenbijnatspinnerijenin
Italië,Frankrijk enNoord-Ierland;

hoog
vlasvezel
verbruik

Italië
Frankrijk
N-Ierland

België

Nederland
Oostenrijk
BRD
BI

laag

gering

goed

afzetkansenvlasvezel

Figuur 3 Afzetperspectieven

Nederlandse

vlasvezel

Alternatieve toepassingen
Groenvlasstro,lagerekwaliteiten langevezelenkorte
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vezelskunnenwordengebruikt inplaatmaterialen (vezel-,
gips-,cementplaten),geotextiel enplastics.Hetgebruik
vanvlasvoordezeproduktenheeft alsvoordeel eenlager
gewicht en/of debiologische afbreekbaarheid.Hetbetreft
veelalgroeimarktenmeteengroot afzetpotentieel.Voordefinitieveuitspraken omtrentde (potentiële)marktomvang
zijnechter specifieke haalbaarheidsstudies nodig.Geschat
wordt dateenadditionele areaaluitbreiding van 1000tot
5000hectaregoedmogelijkis.
Optermijn lijkengoedemogelijkheden tebestaanomtoteen
uitbreiding vanhetNederlandsvlasareaal tekomen.Debelangrijkstevraag isopwelkewijzedemogelijkheden optimaalbenut
kunnenworden.Dit isnietalleenafhankelijkvanontwikkelingen
opdemarkt,maar ookvandewijzewaarop opdemarktwordtingespeeld.Hierbij zijneenaantal zakenvanbelang:hetverhogen
vandevezelkwaliteit,gerichte promotievanvlasvezels enlijnzaad bijde (potentiële)afnemers,specialisatievandevlasteelt, schaalvergroting,samenwerking engericht onderzoek.Deze
zaken zijnvertaald ineenaantal actiepunten.Voordeachtergronden envooreennadereuitwerking vandeze actiepuntenwordt
verwezen naardehoofdstukken 9en10.

Actiepunten
Zaaizaadhandel:
hetaanleggenvaneenbuffervoorraad zodat intijdenvan
tekortgeenstrategische positiesverlorengaan;
meer (gezamenlijke)promotie;
meer richting gevenaanhet veredelingsonderzoek.
Teelt:
meer aandachtvoorteeltoptimalisatie omdekwaliteit vande
Nederlandse vlasvezel teverhogen;
stopzettenvanhetgebruikvanpolypropyleen bijvlastelende
bedrijven,aangezienhierdoorvrijwel alleafzetmogelijkhedenvoor ruwe lokkenverloren zijngegaan enalternatieve
afzetmogelijkhedennietbediend kunnenworden.
Zwingelbedrijven:
meerkwaliteitsbewaking tijdenshetzwingelen;
strevennaar schaalvergroting.
Overkoepelende organisatie:
verbreding vandeCommissievoorVlas toteenorgaanwaarin
alleniveausvandeproduktiekolomvertegenwoordigd zijn;
uitbreiding vanhettakenpakketmethet initiërenvan
gerichte promotie-activiteiten enonderzoeksprogramma's.
Marketing:
gerichte promotievanNederlandsevlasprodukten bijde(po16

tentiële)afnemers (mengspinnerijenenalternatievegebruikers);
promotievanuitNederlandsevezelsvervaardigde eindprodukten.
Overheid:
stimulerenvan investeringendoordevlassectordiegericht
zijnopkwaliteitsverhoging vandevezelenschaalvergroting;
opzettenvaneenonderzoeksprogramma voorvlas,metals
belangrijksteaandachtspunten:
1.veredelingsonderzoek,gerichtopverbetering vanbestaanderassen (verhoging ziekteresistentie envezelgehalte)
enophetontwikkelenvanspecifieke rassenvoornieuwe
toepassingsgebieden;
2.onderzoekgerichtopalternatieve root-c.q.ontsluitingsmethoden;
3.onderzoekgerichtophetverhogenvandevezelkwaliteit;
4.onderzoeknaardemogelijkhedenvanslagzaad enhetverbouwenvanolievlas inNederland.
Naastactiesdiekunnenwordenondernomenper fasevande
bedrijfskolom,zijneveneenseenaantaloverkoepende activiteiten
noodzakelijkomdestructuurvandegehelevlasbedrijfskolomte
verbeteren:
1. Specialisatie
Degroeiruimtevanhetvlasareaalvoor zaaizaad-énvezelwinning isbeperkt.Eendeelvandeareaaltoename zaldaarom
primairgerichtmoetenzijnopdezaailijnzaadwinning enhet
additionele areaalprimairopdevezelwinning met slagzaad
alsbijprodukt;
2. Oriëntatie opanderemarkten
Metnamevoor lokkenenslagzaad dienen haalbaarheidsstudies
tewordengedaannaardemeestkansrijke alternatieve toepassingen.Daarnaast zouhetverbouwenvanolievlasin
Nederland een interessant alternatief kunnenzijnvoorbouwplanverruiming.Vooral afzetrichting de linoleumindustrie
lijktmogelijk.
3. Schaalvergroting
Bundeling vanhetvezelaanbod isdeminstvergaande stapom
eensterkereconcurrentiepositie teverwerven.Debenodigde
schaalgrootte kanookwordenbereiktdoor fuserenvan
zwingelbedrijven.
4. Eigenhandelsfunctie
Depositieopdemarktverbetert sterkdoorhetgebundelde
aanbod aftezettenviaeenhandelshuisdattevensdespinvoorbereidingverricht.
5. Agrorefinery-opzet
Demeestoptimaleafzetstructuurvoorvlasprodukten iseen
agrorefinery,waarindevezelsdusdanig bewerktwordendat
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zetoegesneden zijnopdeeisendiedoorafnemersuitverschillendemarktsegmentenwordengesteld. Deminimale
groottevan eendergelijke onderneming ligtop 2000hectare.
Eenagrorefinery zouopgezetkunnenworden opparticuliere
en/of opcoöperatieve basis.Aansluiting bijeenbestaande
coöperatie,diedaneendraagmoederfunctievervult, iszeer
voordehand liggend.

1. Inleiding

1.1 Probleemstelling
Delandbouw indeEuropeseGemeenschap isde laatstejaren
steedsmeeronderdrukkomentestaan.Eenheroriëntatie ophet
gevoerde landbouwbeleid isderhalvegewenst.Deeconomischeoorzaakvandezeheroriëntatie isgelegen indestagnatievandeafzetvanlandbouwprodukten inhetvoedingsmiddelen-envoederkanaal alsgevolgvaneenverzadiging vandemarkt.Debudgettaire
lastenvoordeGemeenschap tenaanzienvande landbouwzijnhierdoorsterkgestegen.Daarnaast heeftdegroeiende aandachtvande
zijdevanoverheid,producent enconsumentvoordevoorwaarden
waaronderdeproduktievanlandbouwprodukten plaatsvindt,geleid
toteenherdefiniëringvandewijzewaaropeenoptimale produktie
dient tegeschieden.Dedrukomtezoekennaaralternatieveafzetmarkten enalternatieve produkten isderhalvegroot.
Deproblemen rondhetkiezenvannieuwegewassen zijnechter
nietgering.Nietalleenvoordeakkerbouwer oforganisatiesvan
akkerbouwers,maarookvoordeoverheid ishetbijzondermoeilijk
omnategaanwelkegewassenopwelkemarkteneensuccesvolle introductie zullenkennen.Hiervoor isimmerseendiepgaandekennis
vandemarktmet zijneconomische-,technische-enorganisatorischedimensiesvereist.Aangezienhethiervaak ommarktengaat
dietraditioneel nietofnauwelijksdoor landbouwproduktenbediendwerden,moetdezekennisvandegrond afaanopgebouwdworden.
Vlas lijktopditmomenteenvandemeestkansrijke gewassen
opde lijstvanmogelijke alternatieven.Hetgewaswordt al inde
EGgeteeld,zijhetopkleine schaal.Bovendienwordthetmerendeelvandeproduktie afgezetop industriëlemarkten.Erzijn
echterookproblemen:degeringe afzetmogelijkhedenvoorhetbijprodukt ruwe lokken,desterkeafhankelijkheidvandevraag naar
langevezelsvanmodetrends,deweerrisico's bijhetoogsten,het
ontbrekenvan inzicht inhetverloopvandeproduktstromen ende
stagnerende afzetmogelijkhedenvoor zaailijnzaad.Aldeze zaken
cumuleren inonzekerheid omtrentdeafzetmogelijkhedenvanvlasvezelsenlijnzaad.
Inhetkadervandebovengenoemde problematiekvande
Europese akkerbouwlijkthetwenselijk dathetvlasareaal inde
toekomst zaltoenemen.Dit isechteralleenmogelijkwanneerer
voldoende afzetmogelijkhedenbestaanvooreentoenemend aanbod
vanvlasvezelsenlijnzaad.Omafzetmogelijkheden inkaartte
brengen,ishetnoodzakelijk datermeerduidelijkheid bestaat
overdehuidigeafzetkanalen.Daarnaastdienenpotentiëletoepassingenvanvlas inalternatievekanalentewordengeïnventariseerd.Hetzoekenvanafzetmogelijkhedenvoorvlas sec isechter
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nietvoldoende;hetgaat ineerste instantie omhet realiseren
van ruimere c.q. meerafzetmogelijkhedenvoorNederlandsvlas
binnenhettotaleEuropese aanbod.
Eenbelangrijke factorhierbij ishet afstemmenvanhetaanbod opdevraag.Het isnoodzakelijkvoorvlastelers énvlasbewerkers omtegemoet tekomen aaneisendiedoor (potentiële)afnemers,vanverwerker tot finaleconsument,aandegrondstofwordengesteld.Kortom,mendientkennistehebbenoverdezeeisen
omafzetmogelijkhedenookdaadwerkelijktekunnenbenutten.
Kennisvandestructuurvandevlassector,deconcurrentiekrachtvanhetNederlandsprodukt endeafzetmogelijkhedenvoor
vlas inhetalgemeen,geeft inzicht indesterke enzwakkepuntenen indekansenenbedreigingenvoordeNederlandsevlassector.

1.2 Doelvanhet onderzoek
Hetdoelvanditmarktonderzoek isdrieledig:
het signalerenvan mogelijkheden
om de afzet van
vlasvezels
te verruimen. Dezemogelijkheden kunnen liggen inhettraditionele kanaal,tewetendetextielsector,of inalternatievetoepassingen;
het afstemmen van het aanbod op de vraag vanafnemers.Hierondervallenhet inventariserenvaneisenvantechnische,
economische enorganisatorische aard bijdeafnemersvan
vlasenvlasprodukten endewijzewaarophieraantegemoet
gekomenwordt enkanwordendoordeNederlandse vlastelers
en-bewerkers;
hetaandehandvandeverkregen informatie en inzichten opstellen
van aanbevelingen
voor de sector. Dezekunnen liggen
ophetgebied vandestructuur enorganisatie vandesector,
afzetmogelijkhedenofverderonderzoek.

1.3 Methode enopzet
Aandehandvangesprekkenmetvertegenwoordigers vanbedrijven en instituten enmetdeskundigen,zoweluitdevlassector
als daarbuiten,zijndestructuurenhet functioneren vande
huidigevlassector inkaartgebracht.Binnendeze structuur zijn
driedimensiesonderscheiden:
detechnischedimensie;
deorganisatorische dimensie;
deeconomischedimensie.
Daarnaast ishetonderzoekmet betrekking totvlas inde
verschillende stadiavandeproduktiekolom inkaartgebracht en
beoordeeld opzijnpraktische haalbaarheid.
Vervolgens isgekekennaarreëlemogelijkhedenomdeafzet
vanvlas envlasprodukten teverruimen.Metdehuidige structuur
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vandeNederlandsevlassectorengesignaleerdeafzetmogelijkheden
alsuitgangspunt zijneenaantalaanbevelingengedaan.

1.4 Opbouwrapport
Dit rapport bestaatuitdriedelen.Inheteerstedeelkomt
deproduktievanvlasprodukten,vanteelttot consumentenprodukten,aandeorde.Inhettweededeelwordtdeafzetvanvlasproduktenopdetextielmarkten endenon-textielmarktbehandeld.Het
derdedeelbevateenanalysevandehuidige situatieendetoekomstvandeNederlandsevlassector.
Heteerstedeel bestaat,naastdeze inleiding,uitdehoofdstukken 2totenmet 4.Inhoofdstuk 2wordtdeteeltvanvlas
behandeld opmondiaal-,Westeuropees ennationaalniveau.Hoofdstuk3beschrijftdestructuurvandevlassector inNederland en
daarbuiten. Inhoofdstuk4wordenvervolgensde inhoofdstuk3
beschreven produktstromengekwantificeerd.
Hettweededeelomvatdehoofdstukken 5en6.Hoofdstuk5
beschrijft depositievan linnenopdetextielmarkt. Indit
hoofdstuk komtdeconcurrentievan linnenmetkatoenenramieaan
bod.Tevenswordendemarktvoor linnen inhetVerreOostenenin
deEGendetextielsector inNederland beschreven.Hoofdstuk6
behandelt detraditionele-endealternatieve afzetmarktenvoor
vlas.
Hetderdedeel bestaatuitdehoofdstukken 7totenmet10.
Hoofdstuk 7geefteenanalysevandeconcurrentiepositie van
Nederland opdevlasvezel-enlijnzaadmarkt,uitmondend ineen
beschrijving vandeafzetperspectievenvoorNederlandsvlasbinnenhettotale aanbodvanvlasprodukten. Inhoofdstuk 8worden
onderzoek ennieuwe ontwikkelingenophetgebiedvanvlasbeschreven.Hoofdstuk 9bevat eenanalysevandesterkepuntenen
kansen,zwakkepuntenenbedreigingenvanenvoordeNederlandse
vlassector,diegebaseerd isopde informatieuitdedriedelen
vanhetrapport.Inhoofdstuk 10wordentenslotte debelangrijksteconclusiesuithetonderzoekweergegeven en (beleidsaanbevelingengedaan.
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2. Devlasteelt

2.1 Anatomie
Binnendefamiliedervlasachtigen bestaan twee soortendie
alsakkerbouwgewaswordengeteeld:vezelvlasenolievlas.Qua
anatomie zijnbeideplantenverschillend. Debelangrijksteverschillen liggen indestengelbouwenhetoliegehalte vanhet
zaad. InNederlandwordtuitsluitend vezelvlasgeteeld;daarom
zalhieralleen aandachtwordenbesteed aandeanatomievan
vezelvlas.
Destengelvandevezelvlasplant isopgebouwd uiteenhoutachtige kernmet ineencirkeldaaromheen eenaantal (bast)vezelbundels,gemiddeld zo'ndertig (ziefiguur 2.1).Inde levende
plant dient hethoutvoordestevigheid vandestengel ende
vezelbundels voordeaanvoervanvoedingsstoffenendeafvoervan
afvalstoffen.Het "cement"tussendevezelsendehoutkernwordt
gevormd dooronderanderepectine.
Wanneerhetgewas,nadatdestengel rijp is,ophetland
blijft staan,wordt inde "cementlaag" eveneens lignine afgezet
(verhouten).Bijalle bestaandevlasrassen bereiktde stengel
eerderdeoptimale rijpheid danhetzaad (asynchrone afrijping).
Deze asynchrone afrijping heeft invloed opdeoogst enbewerking
vandevlasstengel.Hierwordt inhoofdstuk 3naderopingegaan.
De inwendige bouwvandestengel isbepalend voordebe-en
verwerking die specifiek isvoorvlas.

Cu=cuticula
Ep=epidermis
Ba=bastweefsel
Figuur
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2.1

Dwarsdoorsnede

B=bastvezelbundel
H =houtkern

vlasstengel

M=merg
L =lumen

2.2 Devlasteelt opwereldniveau
Hetmondialevlasareaal ligtrondde5miljoenhectare.
Circa3,8miljoenhectarehiervanwordtuitsluitend geteeldvoor
deproduktievanlijnzaad,0,2miljoenhectarealleenvoorde
produktievanvezels (eendeelvanhetareaal indeUSSRen
Roemenië)en1miljoenhectarevoorbeide.Debelangrijkste lijnzaadproducenten zijnCanada,waar800.000hectarewordtgeteeld
(goedvoorzo'n 1miljoenton lijnzaad),Argentiniëmeteenoppervlaktevan750.000hectareeneenlijnzaadproduktievan
560.000ton,India (areaal:1.4miljoenhectareenproduktie:
370.000ton lijnzaad)endeVerenigde Staten (areaal:270.000
hectare enproduktie:290.000ton lijnzaad). Deteeltvanolievlas richtzichuitsluitend opdewinning vanlijnzaad.Meestal
wordtdevezelverbrand,hoewelde laatstejaren inCanadaeen
trend isontstaannaarhetvervaardigenvanpapieruitdevlasvezel.
Debelangrijkstevlasvezeiproducent isdeUSSR,waar57%van
dewereldvlasvezelproduktie plaatsvindt (areaal:980.000hectare,
produktie:350.000tonvlasvezel).Daarnaast zijnOost-Europa en
West-Europa,metbeideeenproduktie die 14%vandewereldvlasvezelproduktie bedraagt,belangrijkeproducenten.
Ook inChinawordteenaanzienlijkehoeveelheid vlasgeteeld,bijna 12%vandewereldvlasvezelproduktie (areaal:132.000
hectare,produktie:72.000tonvlasvezel).
Intabel 2.1 ishetverloopvandeareaalgrootte endeomvang vandevezelproduktievoordevlasvezelproducerende landen
indewereld indeloopvandetijdweergegeven.
Uittabel 2.1 blijktdathetwereldvezelvlasareaal van 1960
tot 1986met eenderde isgedaald.Devezelproduktie isechter
slechtsmet 7%gedaald indezeperiode.Datwil zeggendat,gemiddeld genomen,deopbrengst perhectare isgestegenvancirca
320kgperhectaretot450kgperhectare.Erbestaanechteraanzienlijkeverschillen inhectare-opbrengst tussendeverschillendevlasproducerende gebieden.Doordegunstige omstandigheden in
West-Europa zoalshetklimaat,hetgebruikvanhoogwaardig zaaizaad enhoogstaande teelttechnieken (kunstmest,mechanisatie en
gewasbescherming)isdevezelopbrengst perhectarehierruimdrie
keer zohoog alsbijdeanderegroteproducentenvanvezelvlas,
deUSSR enChina.Ookzijndezegunstige omstandigheden vooreen
grootdeel bepalendvoorderelatief hogekwaliteitvande
Westeuropesevlasvezel.
Hetvlasareaal inBelgië enNederland isindeperiode19601986sterkafgenomen. InFrankrijkechter ishetvlasareaal in
dezeperiodemetcirca3000hectare toegenomen.Deredenenhiervoorworden inparagraaf 2.4behandeld. InalleWesteuropese landen isindezeperiodedeproduktie perhectaremetcirca 500kg
gestegen.Nederland heeftdehoogstevezelopbrengst inWestEuropameteenhectare-opbrengst vancirca 2000kg,gevolgd door
Belgiëmet circa 1.750 kgperhectare.Frankrijkheeft inWestEuropa de laagstevezelopbrengst,circa 1.400 kgperhectare.
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Tabel 2.1

Areaal vezelvlas
(in 1000 hectare)
en
vezelproduktie
(in 1000 ton) in de wereld, 1960-1986 *)

Gebied

1960

1970

1980

1986

opp. prod.

opp. prod.

opp. prod.

opp. prod.

342

201

248

149

254

179

216

172

Europa
West-Europa
Frankrijk
Nederland
België
Oost-Europa
Bulgarije
Tjechoslowakije
Hongarije
Polen
Roemenie
USSR
NC-Amerika
Z-Amerika
Azië
Turkije
China
Afrika
Egypte
Australië

44
24
30

38
31
35

38
5
8

39
8
8

47
4
7

51
7
10

47
3
8

65
6
14

11
52
6
95
22
1620
0
4
53
33
4
21
12
0

3
20
2
43
7
425
0
3
14
4
2
17
9
0

9
30
11
98
35
1284
0
6
20
13
3
8
8
0

4
14
6
52
12
456
0
3
4
1
1
7
7
1

6
30
4
82
71
1120
0
4
99
9
90
29
29
2

1
23
3
49
33
291
0
3
114
2
111
25
25
2

6
24
4
43
80
983
0
4
137
5
132
17
17
0

2
21
4
28
32
350
0
3
73
1
72
16
16
0

Wereld

2040

660

1566

620

1508

614

1358

614

*)driejaarlijksegemiddelden (1959-1961 etcetera).
Bron:FAOyearbook1987.

Alsgevolgvande stijgingvandehectare-opbrengst in
West-Europa indeperiode 1960-1986 isdevezelproduktie slechts
met circa 20%gedaald terwijlhetareaalmet circa 40%isafgenomen. InOost-Europa ishetvlasareaal tussen 1960en 1986met15%
afgenomen,terwijldeproduktiemet 15%istoegenomen.Erbestaan
echter aanzienlijke verschillen tussendeOosteuropese landenonderling. InBulgarije enPolen ishetvlasareaal indezeperiode
bijnagehalveerd. Dehectare-opbrengst isindeze landenvrijwel
ophetzelfde niveauals in1960.Dit laatstegeldt ookvoorRoemenië,hoewelhetareaaldaarbijna isverdubbeld. InTsjechoslowakije enmetnameHongarije isdevlasteelt gedurende deze
periode echter aanzienlijk ontwikkeld.Hoewel het areaal inbeide
landen isafgenomen isinTsjechoslowakijedevezelopbrengst per
hectareverdubbeld en inHongarije zelfsverdrievoudigd (hierbij
dient teworden aangetekend datde laatstejarenhetvlasareaal
inHongarije wordt afgebouwd).Ditbetekentdat indeOostblok-
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landenophetgebiedvanteeltoptimalisatieenmechanisatiede
laatstejaren zekerontwikkelingen plaatsvinden. Indiendezeontwikkelingen zichvoortzetten (hetgeen inhet lichtvanderecente
politieke gebeurtenissenwelvalt teverwachten)zouden inde
toekomst deOostbloklanden,enmetnameTsjechoslowakije,een
groterebedreigingkunnengaanvormenvoordeWesteuropesevlasteeltdantotnutoehetgeval isgeweest.
IndeUSSR ishetareaalbijnagehalveerd endeproduktie
met eenzesdegedaald.Hetvlasareaal inChina iszeersterktoegenomengedurendedeperiode 1960-1986.In1960werd inChina
zeerweinigvlasverbouwd, in1986wasdit land,nadeUSSR,de
grootste producentvanvezelvlasterwereld.Technische enorganisatorische verbeteringenvandevlasteelt hebbenechter indit
landnietplaatsgevonden,getuigedegelijkgeblevenhectare-opbrengstvan500kg.

2.3 Vlas indeEG
Perjaarwordt indeEGongeveer 90.000tonvezelvlasgeproduceerd.Frankrijk enBelgië zijndegrootsteproducentenmet
respectievelijk eenaandeel indeproduktievan77%en16%.
Nederland produceert 7%vandehoeveelheid vezelvlas indeEG.De
relatieve aandelenvanNederland,België enFrankrijk inhet
Westeuropese vlasareaal zijn indeperiode 1982tot 1989vrijwel
constantgebleven.
Indejarentachtig iseentoenemende belangstelling voorde
vlasteelt teconstateren inWest-Europa (zietabel2.2).
Deoorzaakdaarvanwashettotstandkomenvaneenmarktaandeelvoorvlas indekledingsector rond 1984.Deze ontwikkeling
wasmedehetgevolgvanhet lancerenvanlinnen indemodedoor
Italiaansemodeontwerpers,hetgeenheeftgeleid toteenstructurelevergroting vandevraag naarmetnamede langevlasvezel.

Tabel 2.2
Jaar
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Het vlasareaal

in de EG,

Frankrijk België Nederland
39.801
42.233
50.368
59.458
47.448
51.691
55.375
59.323

1982-1988
BRD

Rest

Totaal

7.652
3.345
0
26
50.824
7.316
3.389
0
58
52.996
9.793
4.293
0
300
64.754
10.520
4.652
1.037
2
75.669
7.680
3.271
716
105
59.220
10.028
4.313
872
236
67.140
10.585
4.777
1.650
100
72.487
11.300
5.560
2.148
265
78.600

Bron:EGenCILC,1989.
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Deeerdergeschetste problematiekvandeakkerbouw indeEG,
die heeft geleid tothet zoekennaarnieuwe gewassenvoorhet
bouwplan, iseveneensvan invloed geweest opdeopleving vande
vlasteelt.

2.4 Devlasteelt inNederland
2.4.1 Geschiedenis
Ook inNederland heeftvlaseenbelangrijke positie ingenomen inhetbouwplanvandeakkerbouwer.Tussen 1952en 1964werd
ernog zo'n30.000hectarevlasgeteeld inNederland. Linnenwas
indie tijd eengevestigd produkt opde internationaletextielmarkten.
Eindjarenvijftig deed zicheencrisisvoor indevlasteelt. Indezeperiodewerdengrotehoeveelheden Russischvlas
tegendumpprijzen opdeWesteuropesemarktgebracht.Tussen 1959
en 1964bereiktedevlasteelt inNederland ende restvanWestEuropaweer zijnoudeniveau.Viaproduktie-afsprakentussen
spinnerijenwerd de importvanRussischvlasbeperkt.
Na 1964zaktedevlasteelt inNederland volledig in.Het
areaal daaldevanruim30.000hectare in1964tot circa 9000hectare in1970.Daarna bleefhetafnemen tot zo'n3000hectare in
1981.Vandaag dedag (1989)ligthetareaal rond de5600hectare.
Voordevrijplotselinge afnamevanhetvlasareaal in
Nederland na 1964zijneenaantaloorzaken tenoemen.Eenbelangrijke oorzaak isdegroteuitzaaivanvlas inWest-Europa in1963
en 1964;erwerd toen intotaal ruim 137.000hectare uitgezaaid.
Opdeafzetmarktenwasdepositievanvlasprodukten echter sterk
onderdrukkomente staan.Teneerstedoordeopkomstvansynthetische garens,-weefsels en-textielprodukten.Tentweede zorgden
technologische vernieuwingen ervoordathetkostenpeil vande
produktie vankatoengarens sterkdaalde,waardoordezevezel in
staatwas zijnmarktaandeel tevergroten,tenkostevandevlasvezel.Eveneens speelde eenrolhet feitdatvoorsynthetischeenkatoengarens eenconstantere kwaliteit kanworden gegarandeerd
(enhiervoor standaard-normen bestaan)danvoorvlasgarens.
Daarnaastwaren inFrankrijkdesubsidiesvoorvlashoog,
waardoor deprijzenvoorvlasprodukten sterkgedruktwerden.Mede
alsgevolgvanderelatief hoge subsidiesvoorvlas inFrankrijk
endoorhet feitdat inFrankrijkdeopbrengstenvoor tarween
bieten laagwaren,werd hetvlasareaal daar (integenstellingtot
dat inBelgië enNederland)niet ingekrompen.
Hetgevolgwasdat indezeperiodehetaanbod devraag ruimschoots overtrof.Deprijsdaalde sterkenveel akkerbouwers
stoptenmethetverbouwenvanvlas.Degevolgenvandezegrote
uitzaai blevendurentot in1969.Toenwarendegevormdevoorradenpasvandemarktverdwenen.
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Andere belangrijke oorzakenwarenhet arbeidsintensieve
karaktervandevlasteelt enhet oogstrisico. Indejarenzestig
werd het akkerbouwbedrijf steedsmeergemechaniseerd. Indeze
tijd diende het oogstenvanvlasechternogvoor eendeel handmatig tegebeuren.Dit pastenietmeer indemoderne bedrijfsvoering.Ookvond indejarenzestig eensnelle loonontwikkeling
plaats,hetgeendearbeidsintensieve vlasteelt envlasoogst te
kostbaarmaakte tenopzichtevandeteeltvanandere gewassen.
Tevenskregen,aanhet eindvandejaren zestig,andere
akkerbouwgewassen meer subsidie danvlas.Ditwerd pasveel later
gelijkgetrokken.Rond dezetijdwasereveneensveel negatieve
publiciteit rondvlas indemedia (hetgeenvooral betrekking had
opde slechte arbeidsomstandigheden),waardoor het animoomvlas
tetelen, afnam.
Tenslotte ishetverschuivenvandetextielindustrie inhet
algemeenvanWest-Europa naarde lage lonen landenvan invloed
geweest opdeafnemende belangstelling voorvlas indejaren
zestig.
2.4.2 Het telenvanvlas inNederland
Deteeltvanvlas stelthogeeisenaandebodem ophetgebiedvandeontwatering, profielopbouw,bodemstructuur endergelijke.Eengoede ontwatering isonderanderevan belang omvroeg
tekunnen zaaien.Het bodemprofiel moet regelmatig zijn zonder
storende lagen, inverbandmet eengoededoorwortelbaarheiden
watertoelevering. Slempgevoelige bodem isongeschikt.Debeste
vlasgronden zijn zavelgronden (20%afslibbaar, goed ontwaterd en
homogeenvansamenstelling).Grond diepasbekalkt is,isvoor
vlasmindergeschikt.Belangrijk bijdekeuzevan eenperceel is
datdegrond niet rijkaanstikstofmag zijn.Daarom ishetniet
raadzaamvlastetelennaeenvoorvrucht dieveel stikstof nalevert, zoalsaardappelen, koolzaad, stambonen enerwten.Ookeen
ondergeploegde groenbemester isongewenst.
Degezondheid vandebodemwordtvoorhet telenvanvlasin
Nederland bepaald doordevolgende factoren:
kans opaantasting doorvroegeakkertrips;
besmettingmet stengelaaltje;
besmettingmet schimmelziekten,metname vlasbrand.
Demeest voorkomende vlasziekte inNederland isvlasbrand.
Circa 2%vanhetNederlandse areaal ishiermee besmet.Hierdoor
zijndemogelijkheden voorhet telenvanvlas inhetNoordenbeperkt.
Bijdezaaibedbereiding moet ernaargestreefd wordeneen
regelmatig bezakt zaaibed teverkrijgen.Degrondmoet 2cmtot4
cmdiep losverkruimeld zijn.Lijnzaad vraagt tijdensdekieming
namelijk omeenzuurstofrijkmilieu.Hetvlasdient zovroegmogelijkgezaaid teworden omeenzohoogmogelijke opbrengst te
verkrijgen.Meestal hanteert men eenrijafstand van4cmtot7
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cm;ditgeeft eengoedeverdeling vandeplanten eneenregelmatigegroei.Verruiming vanderijafstand tot8cmheeftnauwelijkseffectopdekwaliteit vanhetprodukt.Bijeennog grotere
rijenafstand neemt dekansop legering enoprendements-enkwaliteitsverliestoe.
Debenodigde zaaizaadhoeveelheid kanvariërenvan 105kgtot
140kgperhectare.Dit isafhankelijkvanhet zaaitijdstip,de
structuurvanhet zaaibed,degrondsoort,hetrasendekwaliteit
vanhet zaaizaad.Bijeennormale zaaitijd iseen zaaidichtheid
van 2000kiemkrachtige zadenpervierkantemeterhet bestecompromis tussenkwaliteit,vezellengte,vezelopbrengst enzaadopbrengst.
Zaadontsmetting isaltijd nodig voorbestrijding vangrauwe
schimmel endodeharrei,Fusarium enverbruinen.
Debemesting vaneenvlasgewas,vooraldestikstofbemesting,
vraagtveel aandacht.Hetadviesvoordestikstofgift isgebaseerd opdestikstofbehoeftevooreennormaalgroeiendgewas.
Uiteraard dient daarbij rekening tewordengehoudenmetdebodemvoorraad. Alsdezegroter isdan 100Nmoetdevlasteeltworden
ontraden.Destikstof dientvooraf ofgelijk bijhet zaaiente
worden toegediend. OokdebemestingmetPenKmoet gebaseerd
zijn opdebodemvoorraad. Defosfaat-enkalimeststoffenmoeten
zovroegmogelijk overdewintervoorwordengestrooid.
Groeiregulatoren kunnenbijeengewaslengtevan30cmtot45
cmtoegepastworden.
2.4.3 Locatie
Devlasteelt inNederland isgeconcentreerd inhetzuidwestenvanhet land,de IJsselmeerpoldersendepoldersvan
Noord-Holland (zietabel2.3).
Hetgrootste deelvanhet inNederland verbouwde areaalbevindt zich inZeeland,voornamelijk inZeeuws-Vlaanderen. Deoorzaakvoorde localisatie vandevlasteelt inZeeuws-Vlaanderen is
het feitdatalleNederlandse vlasbewerkingsbedrijvenzich indie
streek bevinden.Toen indejaren zestig debelangstellingom
vlas tetelenbijakkerbouwers afnam,werdenvlassersminofmeer
gedwongen devlasteelt zelfterhand tenemen.Het islogischdat
zijdeteeltdicht bijhuishielden.Het feitdatalleenvlasserijbedrijven inZeeuws-Vlaanderen zichhebbenkunnenhandhavenis
hetgevolg vandeoriëntatie ophetnabijgelegenKortrijk,het
handelscentrum voorNederlandse,Belgische enFransevlassers.
Het areaal inZeeland bedraagt ongeveer85%vanhetareaal
inNederland. OokFlevoland isquaomvang (12%vanhetNederlandseareaal)eenbelangrijkvlasproducerend gebied.Deoorzaak
hiervoor isdatdeDirectie Flevoland demogelijkheid biedtom
contractgewassen tetelen.Hiervanwordtvrijwel uitsluitend
gebruikgemaakt doorBelgischevlassers.
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Tabel 2.3

Ontwikkeling geografische
Nederland, 1983-1988

verdeling

vlastelers

in

Provincie

1983

1984

1985

1986

1987

1988

Nederland

607

803

888

650

831

886

Zeeland
Noord-Holland
Flevoland
Noord-Brabant
Groningen
Friesland
Zuid-Holland
Gelderland
Drente

557
16
10
9
6
4
3
1
1

736
15
16
15
6
11
3
1
-

785
26
18
21
14
18
3
2
1

577
25
15
24
3
1
1
3
1

744
31
17
26
5
3
2
2
1

743
63
36
24
1
10
2
1
6

Bron:CBS.

2.5 Conclusie
Hetvezelvlasareaal inWest-Europavertoont indejaren
tachtig eenlichtegroei.Derelatieve aandelenvandegrootste
Westeuropese vlasproducentenFrankrijk,BelgiëenNederland zijn
deafgelopenjarenstabiel.
InOost-Europavindt zoweloplandbouwkundig alsopeconomischterreineensnelleontwikkeling plaats.Vlasproduktenuit
Oosteuropese landenkunnen indetoekomstdanookeenbedreiging
gaanvormenvoordeWesteuropese.BinnenhetOostblok looptmet
nameTsjechoslowakijevooropwatbetrefttechnische enorganisatorische ontwikkelingen indevlasteelt (zieookparagraaf 7.2.2).
Eenandere bedreigingvanhetOostblokenookvanuitdeUSSRis
hetgevaarvoordumping.Doorde recenteeconomische enpolitieke
ontwikkelingen isdebehoefteaanWestersevalutatoegenomen.
Het instortenvandevlasteelt indejarenzestig ismede
hetgevolgvanhetfeitdatvlastelersnietopdehoogtewaren
vanontwikkelingenopdetextielmarkt.Dit isoverigensnog
steedshetgeval.
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3. Structuur vande vlassector

3.1 Inleiding
Devoornaamste doelstelling vanditonderzoek ishetsignalerenvanafzetmogelijkhedenvoorNederlandsvlas.Voordat echter
afzetmogelijkheden inkaartkunnenwordengebracht,dientmeneen
gedegenkennis tehebbenoverhettevermarkten produkt.Vlasis
eennatuurprodukt enwordt getypeerd door fluctuaties inkwantiteiténkwaliteit vanhet aanbod.Klimatologische omstandigheden,
teeltwijze enmaniervanverwerking vandegrondstof zijnvan
grote invloed opdekwaliteitvanheteindprodukt.Het isdaarom
belangrijk kennistehebbenoverallebe-enverwerkingsstappen
dievlasondergaat,overhun invloed opdekwaliteit vanhet
eindprodukt enbinnenwelkemarges.
Eenknelpunt hierbij ishetontbrekenvan inzicht inhet
verloopvandeproduktstromen.Debelangrijkste oorzaakhiervoor
ishet feitdatnadeeerste bewerkingsstap alle vlasverwerking
buitenNederland plaatsvindt.Hierdoor blijvenhandelsstromenvan
vlasprodukten buitenhet zichtvanNederlandse producenten.
Indithoofdstukwordt aandacht besteed aande structuuren
het functionerenvandevlassector inNederland envandevlasverwerkende bedrijvendaarbuiten.Hiertoe zijnde produktstromen
inkaartgebracht endetechnische,organisatorische eneconomische aspectendie eenrolspelenbijdeteelt,be-enverwerkingvanvlas.
Infiguur3.1 isschematischweergegevenwelke bedrijven
achtereenvolgens betrokken zijnbijdeproduktie,be-enverwerking vanvlasenvlasprodukten,vanaf hetkweekbedrijf totdathet
eindprodukt deconsumentbereikt.
Bijdevlasteelt-enverwerking zijn inprincipe tweehoofdprodukten teonderscheiden:devezelsenhet zaad.Afhankelijk
vandevlasvariëteit,degroeiomstandigheden ende locatievande
produktie voert éénvandetweehoofdproduktendeboventoon.
Olievlaswordtprimairgeteeld voorhet zaad,devezelsworden
alsbijprodukt ofzelfsalsrestprodukt beschouwd. Vezelvlas
daarentegenwordtprimairverbouwd voordevezel,hethierbij
geproduceerde zaadwordt alsbijprodukt beschouwd.Nederland is
eenuitzondering opdeze regel.InNederland wordtvezelvlasgeteeld voor zowel lijnzaad-alsvezelwinning.Het geproduceerde
lijnzaadwordt echtervoornamelijk (ongeveer 80%)afgezet als
zaaizaad.Dezeunieke positie heeft consequentiesvoordewijze
waarop inNederland devlasteeltplaatsvindt.
InNederland geproduceerde vlasvezelswordenvoornamelijk
afgezet indetextielsector,evenalsde inandere landengeproduceerdevezelsvanvezelvlasrassen.Circa eenderde totdehelft
vanhet inNederland geproduceerdevlasstrowordt directnahet
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oogstennaarBelgië geëxporteerd.Deoverigevlasvezelswordenna
deeerste bewerkingsstap,het zwingelen,eveneensnaarBelgiëgeëxporteerd. InBelgië ondergaandezevezelsvoorbereidende bewerkingenvóórhet spinnen.EengrootdeelvandeNederlandse vlasvezelswordtvervolgens inBelgiëversponnen.De restwordtnaar
andere spinnerijen inWest-Europa ofdaarbuiten geëxporteerd.
Dehoeveelheid vlasprodukten die inNederland wordtverwerkt
iszeergering.Dit betreftmetnamevlasprodukten dieuitBelgië
ofFrankrijk zijngeïmporteerd.
Bij iederbedrijf dat betrokken isbijdeproduktie ofverwerking vanvlasofvlasprodukten,vinden eenaantal bewerkingen
plaats.Hierna zaldegangvan zakenbinnendeze bedrijvenbeschrevenworden.Daarbijwordt onderscheid gemaakt tussentechnische,economische enorganisatorische aspecten.
Ditwordt alleengedaanvoordecontextwaarbinnenNederlandsvlaswordtverwerkt,dusvoordeprodukten afkomstig van
vezelvlas. 01ievlas-produktenworden alleendanbehandeld wanneer
deverwerking raakvlakken heeftmetdievanvezelvlas-produkten.

3.2 Hetkweekbedrijf ende zaaizaadhandel
3.2.1 Organisatorische dimensie
Devezelvlasrassen die inWest-Europa opdemarkt zijn,zijn
afkomstig vandevolgendevierkweekbedrijven:
CooperativeLiniere deFontaine-Cany enFontaine leDun,
Frankrijk;
Cebeco-Handelsraad inRotterdam;
Ropta/ZPC inMetslawier;
LandbouwbureauWiersum inGroningen.
Dezekweekbedrijven houden zichuitsluitend bezigmetde
veredeling,deverantwoordelijkheidvoorhetvermeerderenvande
rassenendecommercialisering ervanligtbijdelicentiehouders.
DeNederlandse vertegenwoordiging vanderassenvande
CooperativeLinieredeFontaine-Cany,de rassenAriane enViking,
is inhandenvanVandeBilt Zaden inSluiskil.Dit bedrijfverrichtoverigens zelf eveneenskweek-activiteiten.DevertegenwoordigervoorNederland vanderassenBeiinka,Regina,Lauraen
MarinavanCebeco-Handelsraad isde firmaDieleman inAxel.
Ropta,eenkweekbedrijf vandeFrieseMaatschappij vanLandbouw,
heeft alsvertegenwoordigervoorNederland voorderassenSaskia,
Natasja enBerber,de firmaDobbelaer.LandbouwbureauWiersum
brengt geenzaaizaad opdeNederlandsemarkt.Naast derassendie
afkomstig zijnvanbovengenoemde kweekbedrijven,zijnerincidenteelnog een (klein)aantal andere rassenopdeWesteuropese
markt,voornamelijk intijdenvaneentekort aanzaaizaad van
Westeuropese orgine.Dit betreft inOost-Europa vermeerderde rassenvanWesteuropese oorsprong ofrassenvanOosteuropeseorgine.
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Nederland enBelgië zijndebelangrijkste zaaizaadleveranciersinWest-Europa.InNederlandenBelgië beslaathetareaal
datisingeschrevenvoordezaaizaadvermeerdering,danookeen
grootdeelvanhettotalevlasareaal.Intabel3.1ishetareaal
datisingeschrevenvoorzaaizaadvermeerdering inNederland,
BelgiëenFrankrijkweergegeven.

Tabel 3.1

Jaar

Vlasareaal ingeschreven voor
(in hectare en als percentage
1982-1989
Nederland

1982
1984
1986
1987
1988
1989

3.222
3.880
2.926
3.533
3.856
4.447

België
%

hectare

zaaizaadvermeerdering,
van het totale
areaal),

96
90
89
82
81
80

Frankrijk
%

hectare

77
73
81
77
70
73

5.919
7.142
6.232
7.764
7.405
8.261

hectare

4.148
6.205
7.437
7.180
8.027

%

8
13
14
13
14

Bron: NAKenABV,1989.

Tabel 3.2
Ras

Ariane
Viking
Belinka
Regina
Marina
Natasja
Saskia
Opaline*)
Totaal

Uitgezaaide rassen als percentage van het
ingeschreven voor zaaizaadvermeerdering,
Neder land

Be lg ië

vlasareaal,
1988-1989
Frankrijk

1988

1989

1988

1989

1988

1989

30
14
30
8
2
13
2
0

27
14
28
6
10
10
5
0

10
4
52
12
0
21
0
0

9
6
54
10
3
18
0
0

53
26
1
6
0
7
0
5

50
30
1
2
1
8
0
6

100

100

100

100

100

100

*)Nieuwrasvankweekbedrijf FontaineLeDun.
Bron:NAKenABV,1989.

Intabel3.2isweergegevenhoedeverhouding inuitgezaaid
oppervlaktenbehoevevandezaaizaadvermeerdering tussende
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verschillende rassenzich inde loopderjarenheeft ontwikkeld
inNederland,België enFrankrijk.
DemeesteNederlandse vlasrassenwordengekenmerkt dooreen
goedeFusarium-resistentie.Voordevlasteelt inNederland,waar
deze ziekteniet (meer)voorkomt, isdematevanFusarium-resistentieminder relevant.VoordeafzetnaarFrankrijk echteris
dit eenpré,aangeziendaar (vanwegede intensievevlasteelt)op
bepaalde plaatsenFusariumvoorkomt.
Uit tabel 3.2 blijktdathetaandeelvanderassenvanhet
Franse kweekbedrijf inhettotale areaal tenbehoevevande zaaizaadvermeerdering inNederland relatiefgrootis.
VanderassenvanCebeco-Handelsraad bezitBelinka inNederland enmetname inBelgië eendominante positiemet betrekking
totde zaaizaadvermeerdering. Regina isopzijn retour.CebecoHandelsraad heeft in1988tweenieuwe rassenopdemarkt
gebracht,Marina enLaura.
Vanderassenvankweekbedrijf RoptabeslaatNatasja inNederland envooral inBelgië eenredelijkdeelvanhet ingeschrevenareaal.Ditaandeel isechteraanhet afnemen. Saskiabeslaat
inNederland eenkleinmaargroeiend deelvanhet ingeschreven
areaal. InBelgiëwordt dit rasnietverbouwd voordezaaizaadvermeerding.
De rassenvanLandbouwbureauWiersum zijnvanaf 1984volledigvandeNederlandsemarktverdwenen.Dit ishetgevolgvanhet
feitdatdeandere rassenbetere intrinsieke eigenschappenbezitten.LandbouwbureauWiersumheeft sinds 1970geennieuwe rassen
opdemarkt gebracht.Overigenswordthet rasHera nogwelverbouwd inFrankrijk,daarbeslaat zijcirca 1%vanhetuitgezaaide
areaal.
Devertegenwoordigers vandekweekbedrijvensluiteneencontract (meestalvoordeduurvaneenjaar)meteenvermeerderaar
(ditkaneentelerofeenvlasser zijn). Inhetcontract istevenshet oogstrisicovastgelegd. Dit ligtaltijd bijdevermeerderaar. Dezecontractengaangepaardmet eenterugleveringsplicht.
Dithoudt indatdekopervanhet zaaizaad hetdoorhemvermeerderd zaad aande leveranciermoet terugleveren.Hetteruggeleverde zaaizaadwordt doordevertegenwoordigers (indiennodig)
gedorst engedroogd,geschoond,ontsmet,verpakt enverkocht.Het
bolkafwordtverkocht alsveevoeder.Deuitbetaling vanhetgeleverd zaadvindt plaats opbasisvande indeeropvolgendeperiode (meestal tot 1aprilvanhetvolgend jaar)gerealiseerdeverkopenvanhet zaad.Uitdegemiddelde opbrengstwordt daneen
uitbetaalprijsvoordevermeerderaars berekend.
Zaaizaadwordtgetypeerd naarfase indevermeerdering:men
onderscheidt kwekerszaad,prebasiszaad, basiszaad (superelite en
elite)enzaadvandeeerste t/m derdevermeerdering. Ropta liet
totvoorkort elkstadium indevermeerdering vrij, datwilzeggendatdetelergeenterugleveringsplicht hadnaardezaaizaadleverancier.Recentelijk echterheeftRoptadevrijemarktbediening latenvallen enookeenterugleverplicht ingevoerd.
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DerassenBelinkaenRegina zijnvanaf detweedevermeerdering vrij. De rassenArianeenViking kennen inelkstadiumvan
devermeerdering eenterugleveringsplicht.Ditbetekent datvoor
demeeste rassenc.q.vermeerderingsstadia geenvrijehandelmogelijk isvoorNederlandsevermeerderaars.Vanuiteenaantal
vlasbedrijven/vermeerderaars iserkritiekopdezehandelwijze.
Men isvanmening datdemachtvandezaaizaadhandel tegrootis.
Erzijnslechtsvierzaaizaadhandelaren enkwekers ziensteeds
meerafvanopenbaaraanbod.Daarnaast beweertmennunietde
maximale prijstekrijgenvoorhetvermeerderd zaad. Incidenteel
wordt daarombuitendezaaizaadhandel omzaaizaadverkocht.
Voordeverhandeldehoeveelheid zaailijnzaad (circa2.500
ton)zijnvierhandelaren echterteveel. Slechtséénbedrijf,
datcirca 65%vandemarkt inhandenheeft,heeft eenvoldoende
schaalgrootte omeensterkeonderhandelingspositie tehebbenin
hetbuitenland.Dezaaizaadhandel noemt alsvoordeelvaneenterugleveringsplicht hetbevorderenvanstabiliteit opdezaaizaadmarkt.
Monstersvanhetgeschoonde zaaizaadwordendoordeNederlandseAlgemeneKeuringsdienst voor zaaizaad enpootgoed van
landbouwgewassen (NAK)gekeurd oponderanderekiemkracht enpercentage schadelijke onzuiverheden.AlleendoordeNAKgecertificeerd zaadkomt inaanmerking voordeEG-subsidievoorzaailijnzaad.DeNAKkeurt tevenshetgewastevelde tijdensennade
bloeioponderandere raszuiverheid enhoeveelheid onkruid.
In1988 iszo'n20%vanhet inNederland verbouwde areaal
nietgekeurd.Hetmerendeelhiervan iszaadvan landdatgehuurd
isdoorBelgischevlassers.Overigenietgekeurde partijenzaad,
evenalsafgekeurde partijen,wordenverwerkt tot lijnolie enveevoeder.
Met betrekking tothetkeurenvanlijnzaad doornationale
organisaties bestaat eenEG-richtlijn.Alle lidstaten zijnverplichtzichhieraantehouden. IndeEGkantotenmetdetweede
vermeerdering hetzaad terkeuring aangebodenwordenvoordeproduktievaneenlateregeneratie.Dederdevermeerdering isde
laatstevermeerdering dievoorcertificering inaanmerkingkomt.
Indien ineenbepaald jaareentekortsituatie ontstaat,kanmen
inBrussel eenvoorstel totontheffing doen.Eenvoorbeeld is
1988toendenormvoorkiemkrachtvoorNederlands zaailijnzaad
werdversoepeld.
Momenteel staatterdiscussiehetonderbrengenvanbiotechnologischontwikkelde c.q. veranderde zaaizaden indeoctrooiwet.
Ofen inwelkevormhetopnemenvanzaaizaden indeoctrooiwet
zalgeschieden isnietbekend.Dit ismede afhankelijkvanwatin
deUnion international pourlaProtectiondesObtentions
Végétales (UPOV)zalwordenafgesproken.
3.2.2 Economische dimensie
SindsjarendominerenNederlandsevezelvlasrassen demarkt
voorzaailijnzaad.Eengrootdeelvandejaarlijkse Westeuropese
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uitzaaivanvezelvlasrassen isvanNederlandse origine.Dezepositie issindseenaantaljarenaanhetverzwakken. Debelangrijkste oorzaak hiervoor iseengebrek aanbelangstelling voor
vlas bijzaadhandel enkweekbedrijvengezienhetgeringebelang
van zaailijnzaad inhuntotale zaaizaadomzet. InFrankrijk heeft
juist eentegenovergestelde ontwikkeling plaatsgevonden;het
InstituteNational deRecherche Agricole (INRA)heeft zich,in
samenwerking metkweekbedrijf Fontaine leDun,opdeveredeling
vanvlasrassen geworpen,metpositieve resultaten (Arianeen
Viking). Deze rassenhebben sinds 1980deNederlandse rassengedeeltelijk vandemarktverdrongen.Doordatdevertegenwoordiging
voordeBeneluxvoordeze rassenechter inhanden isvaneen
Nederlandse zaaizaadhandelaar,heeftNederland zijnunieke positieopdemarktvoor zaailijnzaad grotendeelskunnenbehouden.
MetdekomstvandeFranse rassen isechterFrankrijk,vanoudshereenvandegrootste afnemersvanNederlands zaailijnzaad,in
toenemendemate zelfvoorzienend geworden.
Deze ontwikkeling werd nogversterkt doordat in1987 (door
de slechteweersomstandigheden)dezaailijnzaadopbrengst inNederland laagwas.Alsgevolg daarvankonNederland nietdegebruikelijke hoeveelheid zaailijnzaad naarFrankrijk exporteren.
Frankrijkvoorzag zichzelf daaromvaneengroter aandeel zaaizaad,hetgeen eenstructurele vergroting vandezelfvoorzieningsgraad inluidde.Momenteel isdezelfvoorzieningsgraad inFrankrijk50%.
Degemiddelde telersprijsvoorzaailijnzaad lag inhet
seizoen 1988/1989 opƒ 1,97 perkg (exclusief BTWen subsidie).
Degemiddelde exportprijsvanzaailijnzaad bedroeg indit seizoen
ƒ3,16 perkg.
Slagzaad wordtverhandeld aandeveevoederindustrie in
Nederland enBelgië,evenalsbolkaf.Geschoond slagzaad wordtafgezet indeBRD,waarhetwordtmeegebakken inbrood ofwordtgebruiktvoormedicinale-encosmetische toepassingen ofalsreformartikel.Deprijsvoordit lijnzaad ligt rondƒ0,90 perkg.
3.2.3 Opmerkingen
De sterke gerichtheid opdezaaizaadexport vandevlasteelt
inNederland heeftgeleid toteenrelatief groteafhankelijkheid
watbetreft inkomstenvande zaaizaadwinning (tenopzichtevande
anderevlasproducenten indeEG).Tevensheeftdeoriëntatieop
dezaailijnzaad-winning ertoegeleid datdegehelemechanisatie
vandevlasteelt inNederland primair opdewinning vanhetzaad
gericht isendatdekwaliteit vandevezel opdetweede plaats
komt.Medehierdoor isdekwaliteitvande langevezeluitNederlandgemiddeld genomen stelselmatig lagerdandieuitFrankrijk
enBelgië.Niet alleenheeftditgevolgenvoorhetprijspeil,
maar bepaaltdittevensminofmeerwelkverwerkingscircuit deze
vezels zullendoorlopen.
Eenandere bedreiging voordeNederlandse vlassector,voortvloeiend uitdesterkeafhankelijkheidvande zaaizaadwinning,
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gecombineerd metdegroteweersafhankelijkheid hiervan ishet
verliesvanstrategische posities opdezaailijnzaadmarktwanneer
men inslechtejarennietaandevraag naarNederlands zaaizaad
kanvoldoen.Hetjaar 1987ishiervaneengoedvoorbeeld. Delage
zaaizaadopbrengst indatjaarheeftdevolgende gevolgengehad:
1.
2.

3.

Structurelevergroting vande zelfvoorzieningsgraad in
Frankrijk;
Opkomstvanrassendiereedsaanhetverdwijnenwaren,zoals
Natasja,dienietvanwege intrinsieke eigenschappenmaar
doorhetgeringeaanbodweereenkanskreeg;
OpenenvaneendeurvoorOosteuropese rassenof inhet
OostblokvermeerderdeWesteuropese rassen. In1987 isdit
gebeurd bijde "nieuwkomers"ophetgebiedvandevlasteelt
Oostenrijk enDenemarken.Hetgevaarbestaatdatdeeenmaal
bestaande contacten instand blijven,waardoorditafzetgebiedvoorNederlands zaailijnzaadwegvalt.

Opnationaal niveauheeftdeterugleverplicht eenvoordeel
namelijkhettegengaanvanprijsconcurrentie,dienegatievegevolgenkanhebbenvoordeheleNederlandsevlassector (momenteel
geldtvoorallerassenenvrijwel allevermeerderingsstadia een
terugleverplicht).Opbedrijfsniveauechterervaartmendeterugleverplicht alsnadeel omdatmenhetgevoelheeftnietdemaximaleprijstekrijgen.Bovendienvoeltmenzichgebonden inde
rassenkeuze doordatéénzaaizaadhandelaar tevensbelangenheeft
indevlasserijenhierbijdeterugleverplichtvanzaaizaad
gekoppeld isaanhetterugleverenvanstro.

3.3 Deolieslager
3.3.1 Technischedimensie
InNederlandwordtvlasgeteeldmetalsdoelzaaizaadvermeerdering envezelwinning.Erwordtdusgeenvlasgeteeld om
lijnolie tewinnenuithetzaad.Tochwordt erwel lijnoliegeperstuitNederlandszaad.Ditbetreftniet-gekeurdepartijen.
Hetgaat hierbij echteromzeergeringehoeveelheden.
UitCanadawordtjaarlijks ruim 21.000ton lijnzaad geïmporteerd,waarvan 19.000tonlijnzaad inNederlandwordtverwerkt
(ongeveereentiendevande ingevoerdehoeveelheidwordtdoorgevoerd,metnamenaardeBRD).Ditkomtovereenmetcirca 13.000
hectareolievlas.Naast lijnzaad importeertNederland nogzo'n
12.000tonlijnolie,metnameuitdeBRD.Met eenoliegehaltevan
38%tot40%voor lijnzaad,komtditovereenmet zo'n30.000ton
lijnzaad encirca 20.000hectareolievlas.
InNederland wordtjaarlijkscirca3,5miljoenm^oliehoudende zadenverwerkt.Hetmerendeelhiervanbetreft sojabonen.
Lijnzaad valt onderdecategorie "overig"van 14.000m^.Deze
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oliehoudende zadenwordenverwerkt doortweeolieslagerijen en
vijf oliebedrijven.Hetverschil tussenoliebedrijvenenolieslagerijen is,behalve deomvang,dewijzevanoliewinning;bij
oliebedrijvenwordt alleengeperstennietgeëxtraheerd. Deolieslagerijenverwerken samencirca 260.000nW oliehoudende zaden.
Lijnzaad isderhalve eenkleinprodukt,vergelekenmetde
totale hoeveelheid oliehoudende zaden,die inNederland wordt
verwerkt.BijdeNederlandse olieslagerijenwordt zelfshelemaal
geen lijnzaadverwerkt;éénverwerkt uitsluitend koolzaad enéén
koolzaad ensojabonen.Tot 1980wasdatanders,toenwerdendoor
demeeste olieslagers indeEGkoolzaad, sojabonen,lijnzaad en
zonnebloempittenverwerkt.De laatste tweeprodukten zijnechter
quavolumevanaangebodenpartijen relatief klein endaaromniet
meer aantrekkelijkvoordemeeste olieslagers.Daarnaast gaathet
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hexaan

slechtmetdesojaolieproduktie inWest-Europa,alsgevolgvande
expansievandesojaolie-industrie inArgentiniëenBrazilië.
Vrijwel alleolieslagers indeEGverwerken opditmoment daarom
alleenkoolzaad.Dekleinerepartijensojabonen,lijnzaad enzonnepittenwordenverwerktdooroliebedrijven.
Naastdeoliefractiedievrijkomt bijdeverwerking van
oliehoudende zaden,komtookeeneiwitfractie (schroot)vrij.De
exacteverhouding tussendezetweehoofdprodukten isafhankelijk
vanhetsoort zaad.Voor lijnzaad ligthetgemiddeldeeiwitpercentagemomenteel op33%.Canadees lijnzaadvanolievlaskan
echtertot40%eiwitbevatten.
Eentrend binnendeproduktievanoliehoudende zaden isom
bijdeveredeling testrevennaarverhoging vanheteiwitgehalte
vanhetzaadenwijzigingvandeaminozuur-samenstelling vanhet
eiwit.Daarnaastwordtmetbetrekking totde vetzuursamenstelling
vandeolietegenwoordig vooralveredeld opeenverhoogdpercentage enkel-ofmeervoudig onverzadigdevetzuren.Eveneenswordt
ernaargestreefd hetgehalteaanongewenste bestanddelen, bijvoorbeeld anti-nutricionelestoffen,zolaagmogelijk tehouden.
Voorkoolzaad heeftditgeleid totdeontwikkeling vanzogenaamde
"dubbel-nul"zaden;zadenwaarvandeoliezeerweinig erucazuur
englucosinolatenbevat.
Eenandere trend binnendeolie-industrie ishetdirect
toastenvanhetkoolzaad zondereerst teextraheren,zoalsbij
sojabonen.Ditwordtgedaanomdegrondstofgeschikt temakenals
veevoeder,zonderextractie-kosten.
3.3.2 Organisatorische dimensie
Deaankoopvandegrondstof endeverkoopvanhethalffabricaat looptviamakelaars.Demeesteoliehoudende zadenkomenin
RotterdamEuropa binnen.Prijzenzijndanook indollarperton
CFofCIFRotterdam (Cost (Insurance)Freight).
Olieslagersverkopeneerstdeolieenhetschroot,alvorens
het zaad intekopen.Hierkaneenperiodevanzesmaanden tussen
zitten.Erwordtgeenvoorraad aangehoudenomdatdefabrieken
daaronvoldoende ruimtevoorhebben.
Eenolieslagerheeft inprincipedekeuzetussenhetaanbod
opdewereldmarkt enhetaanbod opdeEuropesemarkt.Dezetwee
markten zijnalshetwaregescheidendoorhethuidigeEG-marktordeningsbeleid metbetrekking totoliehoudende zaden.Aangezien
oliehoudende zadenzonder invoertarievenofandere importbelemmeringenvrijopdeEuropesemarkt ingevoerd kunnenworden,heeft
deEG (terondersteuning vandebinnenlandse produktie)een
richtprijs-,streefprijs-en interventiesysteem opgezet.Daarnaastwordtdeverwerkingvandemeeste oliehoudende zaden,die
indeEGzijngeproduceerd, financieel ondersteund.Voorverschillende oliehoudende zadengeldenverschillende regelingen;op
deverwerking van lijnzaadvalt bijvoorbeeld geenpremie.
IndepraktijkwordtdekeuzevoorhetverwerkenvanWesteuropese zadendooreenaantal zakenbemoeilijkt:
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1.

2.
3.

Dewereldmarktprijsvooroliehoudende zadenwordt gekenmerkt
doorsterke prijsfluctuaties,waardoor ookhetsubsidiebedrag omtotdestreefprijs tekomen,sterkvarieert;
De inningvandeverwerkingspremie brengtvoor olieslagers
denodige overheadmet zichmee;
Er zijnonvoldoende oliehoudende zadenvanWesteuropese oorsprong,vooral sojabonen.Concurrentiemetdesoja-olieproduktie inArgentinië,Brazilië,deVSenCanada isvanuit
kostenoogpunt echteronmogelijk zonderondersteuning vande
EG.

Voor olieslagers zijnolieenschroot beidehoofdprodukt.De
margedie opbeide produkten samenwordt behaald isdoorslaggevendvoorhetwel ofnietverwerkenvaneenbepaaldegrondstof.
Opdekorte termijnmoetenvoordeolieslager iniedergevalde
variabele kostenplus eenpercentagevandevastekostengoed
wordengemaakt.Overigens hanterenolieslagers eentamelijk ruime
marge bijdeomschakeling;dezekanuiteenlopenvan-ƒ44,-per
tontotƒ 77,-perton.
De redenenwaarommomenteel geen lijnzaadwordtverwerkt
doorNederlandse olieslagerijen zijndevolgende:
1.

2.

3.

4.

Decapaciteitwordtgevuld doordeproduktievanraapolie
en, inminderemate,soja-olie.Deomschakelmarge vandeze
zadennaar lijnzaad, ismomenteel tehoog;
Demarge diekanwordengehaald oplijnolie en lijnschroot
istegering,mede alsgevolgvanhet feitdatopdeverwerkingvan lijnzaad geensubsidievalt;
Deaangebodenhoeveelheden lijnzaad zijnteklein,debinnenlandse produktie isnihil endenetto invoervanzo'n
19.000tonlevert slechtsvierwekenwerkvoor éénolieslager;
Ontbrekenvancontinuïteit inhetaanbod,hetgeen problemen
op levert bijdeverwerking enbijdeafzet.

3.3.3 Economische dimensie
In1988 isinCanada enArgentinië deoogstvan lijnzaad
mislukt.Doordezemisoogst stegendeprijzenvoor lijnzaad
sterk.Hierdoorwerd de 1ijnzaadverwerkende industrie doordalendemarges gedwongenoverteschakelenopsojabonen.Voorveel
toepassingen zijn soja-olie en lijnolie namelijk substitueerbaar.
Tengevolgevandezemassale omschakeling isechterhetgebruik
van lijnolie indeolieverwerkende industrie struktureelverminderd.Degebruikersvansojaolie gaannietmeerterug naarlijnolie. Zo isindeBRD,degrootsteWesteuropese olieverwerkende
industrie,deverwerking van lijnzaad in1988gedaaldmet33%ten
opzichtevan 1987.Deverwachting isdatdezetrend zichvoortzet.
Intabel 3.3 wordtdeprijsontwikkelingvan lijnzaad opde
wereldmarktweergegeven.
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Tabel 3.3

Ontwikkeling wereldmarktprijs
per kg), 1982-1990

Jaar

Prijs

1982
1984
1986
1987
1988
1989

0,80
0,91
0,57
0,37
0,75
0,75

voor lijnzaad

(gulden

Bron:EG.

Lijnoliewordtmetnamegebruikt inde linoleum-enverf
industrie. Indeverfindustriewordthetmetnamegebruikt in
glanzendeverven (alkydharsen).Alkydharsen bestaanvooreendeel
uitoliënenvetzuren.Hetgebruikvannatuurlijke oliënenvettenbijdeproduktievanverven isde laatstejaren sterkafgenomenalsgevolgvandehogeprijsvandezeproduktentenopzichte
vansynthetische produktenenalsgevolgvanprijsschommelingen,
kwaliteitsschommelingen endeeigenschappenvandeverf (duurzaamheid,bladderen).Deverfindustrieverwachtdatdezedalende
trend zichopdekorte termijnnietvoortzet aangezienmen,in
hetkadervande (toekomstige)milieuwetgeving vandeEG,opzoek
isnaaralternatieve oplosmiddelen,tervervanging vansynthetische oplosmiddelen.Opde langetermijnzalhetgebruikvan
natuurlijkeoliën invervenechterwelsterkafnemen,detoekomstigegeneratie verven iswaarschijnlijk volledig opwaterbasis.
Lijnolie ensoja-oliezijnook inalkydverven subsitueerbaar.De importvan lijnolievoordeverfindustrie isdussterk
afhankelijkvandeprijsvansoja-olie.Daarnaastverdientsojaolievoorvervendevoorkeuromdatditmindervergeelt.Lijnolie
droogt echter sneller.Lijnoliewordtveel inprimersgebruikt
omdathetgoedkoop is (indiengeperstuitCanadees lijnzaad),
sneldroogt envergelendaarbijminderbelangrijk is.Intotaal
wordt doordeNederlandseverfindustrie 10.000tontot 15.000ton
plantaardige oliëngebruikt,waarvancirca35%lijnolie en35%
soja-olie.
Hetaantalonverzadigde bindingenvandevetzuren,waaruit
deolie isopgebouwd, isvoorhetgebruikvanplantaardigeoliën
inverven zeerbelangrijk.Lijnolie bevatveel linoleenzuurwaardoordeverfvergeelt. Ideaal zijnoliënmetveel linolzuur.In
Australië iseenolievlasvariant ontwikkeldwaarvanhet zaadveel
linolzuurbevat.Deoliehieruit zoukunnenconcurrerenmet
saffloerolie,dateen idealesamenstelling heeftvoorhetgebruik
inverven,maardatzo'nƒ3,-perkgkost.Lijnolie kostƒ 1,95
perkg (prijzen 1989).Het isnietbekend opwelke termijndeze
olievlasvariant opcommerciëleschaalverbouwd zalgaanworden.
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Wel bekend isdatvertegenwoordigers vandeCanadese FlaxCouncil
zichbijdeWesteuropese industrie laten informeren naardemogelijkhedenvooreendergelijkprodukt.
Momenteelwordt eendeelvandeWesteuropese produktie aan
lijnoliedoorverkocht naarOostbloklanden,aangezienmendaarnog
nietdetechniek inhuisheeft (ofdevereiste valuta)omook
overteschakelen opandere technischeoliën.
Alsbijproduktvandeoliepersing ontstaan lijnkoekenlijnschilfers.Dezewordenevenalsbolkafverwerkt totveevoeder.De
huidige prijsvoor lijnschroot ligt ronddeƒ0,30 perkg.
3.3.4 Opmerkingen
Demarktvooroliehoudende zaden isvoordeNederlandse
vlassector opditmomentniet interessant,aangezienhetmerendeelvanhet lijnzaad het zaaizaadtraject ingaat.Tochkan inde
toekomst denoodzaak ontstaanmeer lijnzaad aftezetten richting
olie-industrie.Metnamewanneerdetegengestelde trends (verzadiging vandemarktvoorzaailijnzaad enuitbreiding vanhet
Nederlandsvlasareaal)zichvoortzetten.Het isdan zaakomnate
gaanofhetmogelijk iseenvezelvlasvariëteit teontwikkelendie
ookdegewenstevetzuursamenstelling indeolieheeft omdeconcurrentiemetandere oliehoudende zadenaantekunnen (ofde
Australische variant teverbouwen).
Hettelenvanolievlas isinWest-Europamogelijk eenalternatiefvoorgranen.Ditwordtgeïllustreerd doorhet feitdatin
hetVKhetolievlasareaal groeit (overigenswordt indeBRDen
Denemarken hetolievlasareaal juist afgebouwd).Er isechternog
teweinig onderzoekgedaannaardeteeltvanolievlas in
West-Europaomhierovereenuitspraak tekunnendoen.

3.4 Devlasteler
3.4.1 Technische dimensie
Vlaspastgoed inhetbouwplanvandeNederlandse akkerbouwer. Inhetalgemeenwordt hetgezaaid indeeerste helftvan
april.Het oogsttijdstip isafhankelijkvanhetuitgezaaideras,
deweersomstandigheden,debreedtegraad vanhetgebied envanhet
zaaitijdstip.Hetoogsttijdstip heeft,evenalsdegroeienteeltwijze, invloed opdekwaliteit enkwantiteitvandevezel-en
zaadopbrengst.
Inhetalgemeengebeurt hettrekken indemaandjuliof
augustus.Nahettrekkenblijft hetgewas achter ophetveldom
tedauwroten.Deweersomstandigheden tijdensde dauwrootperiode
hebben eengrote invloed opdevezelopbrengst endekwaliteitvan
devezel.Hetverloopvandedauwrootperiode ismede bepalend
voordekwaliteit vandevezels.Eenslechtekwaliteit alsgevolg
vaneenslechte roting,kan ineenlatere fasenietmeer ongedaan
wordengemaakt.Ditzelfde geldtvooreenslechtegroei.
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Tijdenshetrootproceswordtdoorschimmelsdepectine,
waarmeedevezelbundels aandehoutkernverkleefd zijn,gebruikt
alsvoedingsbron.Devezelskomenhierdoor losvandehoutkernte
liggen.Derotingsgraad isrechtevenredigmetdematevande
afbraakvanpectine.Wanneerdestengelsnietvoldoende geroot
zijn,zijndevezelshierendaar (waardepectinenietafgebroken is)nogaandehoutpijpverkleefd.Ditlevertproblemenop
bijdeverwerking vandevezels,omdat ermeerhoutdeeltjes inde
vezelsachterblijven.Wanneerhet rotenniettijdig stoptals
gevolg vandeweersomstandigheden,gaandeschimmels (bijgebrek
aanpectine)decellulose,waaruitdebastvezel bestaat,als
voedingsbrongebruiken.Menspreektdanvanoverroting.Devezels
wordendaardoormindersterk.InNederland ligthetaantalrootdagengemiddeld rondde 28.De lengtevanderootperiode is
echtersterkafhankelijkvandeweersomstandigheden.
Vezelvlaskanopeenaantalverschillendemanierengeoogst
worden.Deoogstmethode isafhankelijkvandegebruikterootmethode envanhetbelangvande zaaizaadwinning.Allereerst is
ereenonderscheid temakentussenwaterroot-endauwrootmetho-
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des.Onderdewaterrootmethodesvallendekoudwaterrootmethode
(waarbijhetvlas ineenrivierofslootterotenwerd gelegd).
Tot circa 1930werd inNederland alleendezemethode toegepast.
Dearbeidsomstandigheden warenhierbij zeerslecht,ookwasde
vervuiling vanoppervlaktewater groot.Na 1930werd hetkoudwaterrotenvolledig vervangen doorwarmwaterroten. Ditgebeurde
opspecialewarmwaterrootbedrijven. Deduurvanhet rotenwerd
hiermee teruggebracht totenkeledagen. Indejaren tachtig is
menmeer enmeer overgeschakeld ophetdauwroten. InNederland
wordt sinds 1983nauwelijksmeerwarmwatergeroot.
Bijdedauwrootmethode zijntweetypenoogstmethoden teonderscheiden,dedauwrootmethode zonderontzading endedauwrootmethodemet ontzading.De laatste oogstmethode kangepaard gaan
met tweeverschillende typenontzadingsmethoden:ontzadenuit
zwad enontzadenvanstam.
Tegenwoordig worden inNederland vrijwel alleen dedauwrootmethoden toegepast.Daarnaastwordt de laatstejarenopexperimentele schaal gewerktmethet combinenvanvlas.
Hierna zullendeoogst-enrootmethoden,welke inNederland
zijnofworden toegepast (opgrote ofkleinere schaal), behandeld
worden.
I.
1.1

1.2

Waterrootmethodes
Koudwaterroten
Dezemethodewordtnietmeertoegepast.

Warmwaterroten met hokken en
schelven
Hetvlaswordtgeoogst (getrokken)alshetgeelrijp is.Dit
gebeurtmet eenzelfrijdende ofeen inverstekwerkende,getrokkenmachine.Opdemachinewordende stengelsverzameld enin
bossengebonden.Deze bossenwordentegenelkaargezet omtedrogen (hokken).Wanneerhetvlasvoldoende droog is,wordt hetin
schelven gezet omverder tedrogen.Naeenaantalwekenkanhet
gewasworden ingeschuurd.Hetongerote,ongerepelde vlasstro
wordt naverloopvantijd naareenrepelbedrijf getransporteerd.
Opdit bedrijfwordt hetvlasgerepeld enhet zaad geschoond.Het
strowordtvervolgens opeenwarmwaterrootbedrijfgeroot.
Dezeoogstmethodewordt gekenmerkt doorweinig zaadverlies
enzaadvangoede kwaliteit.Hethokken enschelvenwordt daarom
ooktoegepast bijdeproduktievankwekers-ofbasiszaad doorhet
kweekbedrijf ofde licentiehouder.
InNederland wordtwarmwaterroten vrijwel nietmeertoegepast.De redenhiervoor isdatheteenrelatief duremethodeis,
terwijl ditniet (meer)totuiting komt indeprijsdiemenvoor
degerotevezelkrijgt.Destijgende kostenvoorarbeid enenergie endemilieuheffingenhebbenhetwarmwaterroten uitNederland
doenverdwijnen. InBelgiëwordt opzo'n 20%vandevlas/zwingelbedrijvennogwelwarmwatergeroot.Waarschijnlijk isdithetgevolgvanhet feit dat inBelgië (nog)geenmilieuheffingenhoeven
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wordenbetaald ophet lozenvanafvalwaterdoorwarmwaterrootbedrijvenendatBelgischewarmwaterrootbedrijvenvaakfamiliebedrijvenzijn,waardoordearbeidskosten laaggehoudenkunnenworden.Ongeroot,gerepeldNederlandsvlasstrowordtdanooknaar
Belgiëgeëxporteerd omwarmwatergerootteworden.InBelgiëis
warmwaterrotenechterookeenaflopende zaak.Alleen inOostbloklandenwordtvaakhetgrootstedeelvandeproduktiewarmwatergeroot.
II. Dauwrootmethodes
11.1

Dauwroten zonder
ontzading
Bijdezemethodewordthetvlaseveneensgeelrijpgeoogst.
Degebruiktemachines zijnvergelijkbaarmetdievandeeerste
methode.Hetbelangrijkste verschil isdatdestengelsniettot
bossengebondenworden,maarachterdemachine ineenzwadkomen
te liggen.Detrekmachines hebbenmeestal eenwerkbreedtevan
1.35 meter,zodathetzwadvrijdun is.Hetvoordeel hiervanis
datdedunne lagenvlassneller rotenenooksnelleropdrogen,
waardoor zeeerderopgerold kunnenworden.Eennadeelvandunne
zwaden isdatallezaadbolletjes opdegrond liggenwaardoorhet
zaadophetveld kangaankiemen.Nahettrekkenblijfthetgewas
ophetveld liggen,waarhetondervochtige omstandighedengaat
roten.Naverloopvantijdwordthetvlasvoordeeerstemaal
gekeerd.Hiervoorwordt eenspecialevlaskeermachine gebruikt.Om
hetvlasregelmatig te latenrotenwordtveelal eentweedemaal
gekeerd.Bijdezetweedekeerbeurt tredenaanmerkelijke zaadverliezenop.
Omhetzwadnahetrotensnellerte latendrogen,wordthet
somséénoftweedagenvoorhetpersennogeenmaalgekeerd.Wanneerhetvlasdroog is,wordthetgeperstmeteenoprolpers (dit
omdevlasstengelsniet tebeschadigen).Hetperstouw looptvanaf
hetbeginmeemethetzwad.Hetuitrollen opdetafelvande
zwingelturbinewordthierdooreenvoudiger.Hetvlaswordtopgeraaptmeteennormale opraperwaarvandebuitenste tandenzijn
verwijderd.
Dezemethodegeeftveel zaadverliesdoordathetzaadkan
gaankiemenophetveld.Hetzaadkan indatgevalalleenworden
verwerkt alsslagzaad. InFrankrijkwordtdezemethode opgrote
schaaltoegepast.Hetontzadenvindtdanplaatsbijhetzwingelbedrijf. InNederlandwordtdezemethode toegepastwanneermen
niethetveld opkanmetontzadingsmachines ofwanneermenniet
inhetbezit isvandezemachines.
11.2

Dauwroten met
ontzading
Doordathetongerepeldevlasophetveld tedauwrotenwordt
gelegd, isde zaadwinning sterkafhankelijkvandeweersomstandigheden.Omhetweerrisico bijdezaadwinning terug tedringen,
iseentweetal oogstmethodenontwikkeldwaarbijhetzaad reedsop
hetveldwordtgerepeld enhetstroophetveld achterblijftom
teroten (dekeerrepelmethode endetrekrepelmethode).
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II.2.a

Dauwroten met ontzading
uit zwad
(keerrepelmethode)
Hierbijwordt hetvlaseveneensgetrokken enophetveld
neergelegd teroten.Tijdensdeeerste keerbeurtwordt hetvlas
vandezaad bollen ontdaanmet speciaal daarvoor ontwikkelde
machines,dieafkomstig zijnuitBelgië.Decapaciteit vande
huidige,zelfrijdendeDePoortere-keerrepelmachine is0.7 haper
uur (dubbelrijigemachine).Hetzaadwordt ophet bedrijfgedroogd engedorst.Hetgerepeldevlasstrowordt achterdemachine
teruggelegd voorverdere roting.Hierna kanhet stroeventueel
nogmaals gekeerdwordenmeteennormale keermachine vooreenbeteredroging.Nahet rotenwordthetvlastotbalengeperstmet
behulpvaneenoprolpers.Erzijncirca achtkeerrepelmachines in
Nederland.
Er isonderzoekgaande naareennieuwekeerrepelmachine,
waarbij hetpercentage verontreinigingen indebollenkanworden
teruggebracht naar30%.Ditheeft alsvoordeel datermindernabewerkingenhoevenplaatsvinden.Het isonbekend opwelke termijn
dezemachine opdemarktkomt.
II.2.b

Dauwroten met ontzading van stam
(trekrepelmethode)
Bijdeze oogstmethodeworden reedstijdenshettrekkenvan
hetvlasdezaadbollenvandestengelverwijderd, eveneensmet
eenspeciaaldaarvoor ontwikkeldemachine.Hetprincipe vandeze
machine isafkomstig uitdeUSSR.Decapaciteitvandehuidige
Union-trekrepelmachine is1haperuur (dubbelrijigemachine).Na
hettrekkenwordendevlasstengels ophet land terotengelegd.
Bijdezeoogstmethodewordt opeenlatertijdstipgetrokkendan
bijdevorige,namelijkwanneerhetvlasvolrijp ofoverrijpis.
De zaadbolletjeshebbendaneenlagervochtpercentage enlaten
daardoor beter los.Dekwaliteitvanhet zaad iseveneensbeter.
Het stro isechtermeerverhoutdanwanneer opeenvroegertijdstipwordt getrokken.De invloed hiervan ophetvezelgehalte van
destengel enhetverwerkendaarvan isonbekend.Er zijn15
enkelrijige,getrokken trekrepelmachines inNederland. Daarnaast
zijnervier zelfrijdende trekrepelmachines,waarvan tweedubbele.
Bijdezemethode dienendezaadbollennagedroogd teworden.
Deduurhiervan isafhankelijkvandedroogcapaciteit enderijpheid vanhet zaad.Hetvoordeel vandezemethode tenopzichtevan
devorige isdatdeoogstzekerheid vanhet zaad groteris.
III Experimentele methoden
III.1

Dauwroten met ontzading door
maaidorsen
Dezemethode isoorspronkelijkontwikkeld omhetarbeidsintensieve hokken enschelvenbijhetwarmwaterrotentevervangen.Hetvlaswordt getrokken ineendubbeldik zwad.Hierbij
dient openneergaand tewordengetrokken.Naeenweek tot 14
dagenwordtvervolgensmeteenmaaidorser doordezwadengereden.
Demaaidorser ishierbijuitgerustmet eenspeciaal voorzetstuk.
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Dezaadbolletjeswordendirect indemaaidorseruitgedorst,waarnahet zaad relatief schoon ineenkipwagenkanwordengelost
(capaciteit: 1haperuur). Hetstrowordtachterdemachine
neergelegd.
Hetvoordeelvandezemethode isdathetmerendeelvande
zaadbollennietmetdegrond inaanraking komt.Hetnadeelvan
dezemethode isdathetstroonregelmatig gerootwordt.
III.2

Maaien en combinen
Bijdezemethodewordthetvlasgemaaidmet eendubbeleraessenbalk inplaatsvangetrokken.Devlasstengelswordenalswarstrooverhet landgespreid omteroten.Naéénofmeerderemalen
keren (meteencirkelschudder)wordthetgedauwrote strometeen
strobalergeperst.
Dezemethodewordt inCanadagebruiktvoorhetoogstenvan
olievlas.Zijwordtsindsvorigjaartoegepast ineenvlaskernin
Drente.
Tabel3.4geeftdesterkeenzwakkepuntenvandebehandelde
oogstmethodenkortweer.

Tabel 3.4

Sterke

en zwakke punten

Kenmerk

Zaadkwaliteit
Vezelkwaliteit
Weerrisico
Arbeidsbehoefte
Oogstkosten
Zaadopbrengst
Stro-opbrengst

a)

oogstmethoden

Methode b)
I
2

II
1

II
2a

II
2b

III
1

III
2

+++
+++
++

++

+++
+
++
+

++

++

++

+
++
+
+

+
+

+
++

—

+++
++

—

+

_

_

+
++

++
++

+
++
++

++
++
++

—

+

-

• c)

a)+++zeergoed ++vrijgoed
+voldoende -vrijzwak— zwak.
b)1.2hokken/schelven
II.1 dauwroten zonderontzading.
II.2adauwrotenenkeerrepelen
II.2bdauwroten entrekrepelen.
III.1ontzadendoormaaidorsen
III.2maaienencombinen.
c)Methode isgerichtopkortevezelwinning.

Opmerkingen
Warmwaterroten isinWest-Europa economischnietmeerhaalbaar. Indetoekomst zal inWest-Europawaarschijnlijkuitsluitendgedauwrootworden,indiengeenalternatieve rootmethoden
opgang zullendoen.
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Metdeopkomstvanhetdauwroten isdevlasoogst veelweersafhankelijkergeworden.Daardoorvarieert dekwaliteit vandauwrootvlasveel sterkerdandatvanwarmwaterrootvlas.Eenander
nadeelvanhetdauwroten isdat zichmeerverontreinigingen in
het strobevinden,hetgeen bijdeverwerking problemen opkan
leveren.
Alsgevolg vanhetontwikkelen vandetrekrepelmethode is
hetweerrisicovandezaadwinning nietveelgroterdanbijde
traditionele hokken enschelvenmethode.Bijhetkeerrepelen is
hetweerrisicowélgroter.Hetweerrisicowordtverkleind door
het investeren in (meer)oogst/repelapparatuur.
Indienhetvlaswordtgecombined,blijvende investeringen
laag aangeziengebruikkanwordengemaaktvanophet akkerbouwbedrijf aanwezigemechanisatie.Deopbrengstenvoorhet strozijn
echter lagerdanbijdekeerrepelmethode endetrekrepelmethode.
Vanhetwarstro kaneenvezelmassawordenvervaardigd. Dehiervoor benodigdeverwerkingsapparatuur isechternognietvolledig
ontwikkeld. Ookzijndeafzetmogelijkhedenvoordevezelmassa
onbekend.Momenteel zijndeafzetmogelijkhedenvoorwarstro
beperkt.
Wanneermen zichduswil richten opzaaizaad énvezelwinning, isdeenige reëlekeuzedietussendekeerrepelmethode en
trekrepelmethode.Voorwelkevandeze oogstmethodenwordtgekozen, isafhankelijkvaneenaantal factoren.Eén keuzecriterium
kan zijnhettijdstipwaaropgeoogstmoetworden.Bijdetrekrepelmethode dient hetgewas ineenlaterstadiumgeoogst teworden (volrijp ofoverrijp)danbijdekeerrepelmethode. Praktische
overwegingen (arbeidspiek)zullendaaromvan invloed zijnopde
keuze. Daarnaast zullenbekendheid metdemethode enadviesvan
anderen eenrol spelen bijdebeslissing.Eenander criterium
wordtgevormd doordekeuzevooreigenmechanisatie of loonwerk.
Hierbijwordt dekeuze inzoverre beperkt,datdehuidigeplukrepelmachines nietvrijopdemarkt beschikbaar zijn.Bovendien
zijnerslechts eenbeperkt aantal fabrikantenvanvlasbewerkingsmachines tevelde.DefirmaDePoortere heeftmomenteel zelfs
eenwachtlijst vaneenjaarvoor zijnmachines.
3.4.2 Organisatorische dimensie
Er zijn inNederland weinig akkerbouwersdievlastelenzondercontact.Demeeste telerswerken opcontractvooreenvlasser.Daarnaast hurenvlassersvaak landvoordevlasteelt.In
tabel 3.5 isdeontwikkeling vandeverhouding vlasteelt onder
huurcontract enteelt inanderevormen (waarondervrije teelt),
weergegeven.
Infiguur 3.4 zijnNederlandsevlastelersnaar areaalgrootte
weergegeven.Degegevens stammenuit 1986.Deafgelopenjarenis
echterweinig verandering opgetreden inareaalgrootte perbedrijf.
Eenontwikkeling diezichde laatstejaren heeft ingezet,is
het ontstaanvanvlaskernen.Deuitbreiding vanhet aantalvlastelersheeft danookvoornamelijk vormgekregenviavlaskernen.
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Tabel 3.5

Ontwikkeling van het Nederlands
teelt en op gehuurd land

vlasareaal

onder

vrije

Jaar (areaalinha)

Teeltvorm

1985
1986
1987
1988
1989
(4.652) (3.271) (4.313) (4.777) (5.566)
35%
65%

Huurcontract
Niet-huurcontract

50%
50%

51%
49%

56%
44%

56%
44%

Bron:Commissievoorvlas.
Aantal
vlastelers
130r

0

4

0,5

Figuur 3.4 Nederlandse
Bron:CBS, 1986.

vlastelers

5 7 10 15 >15
areaalgrootte(hectare)
naar

areaalgrootte
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Vlaskernen kunnenopverschillendemanieren zijngeorganiseerd.Momenteel bestaan inNederland tweetypenvlaskernen:

Type 1 vlaskernen
Dezekernenwordengevormd dooreengroeptelerseneen
loonwerker. Zijtredenopalsorganisatorische {niet alseconomische)eenheid naarzoweldezaaizaadhandel alsnaareenzwingelbedrijf.Dezevlaskernconstructie heeftalsvoordeeldatde
teler zelfniethoeft te investeren inmachines.Hetnadeelvan
dergelijke constructie isdatde loonwerkermet zijnmachinepark
nietbijalletelers,dieaangeslotenzijnbijdevlaskern,tegelijkertijd kanoogsten.Hierdoor ligtbijdeenetelerhetvlas
éénofmeerdere dagen langerophetvelddanbijdeandere.Geziendesterkeweersafhankelijkheidvanderotingsgraad kandit
(binneneenvlaskern)leidentotkwaliteitsverschillen inhet
vlasstro.
Tussendezaaizaadhandelaar ende individuele ledenvande
vlaskern zijn leverplicht,afnameplicht,oogstrisico endergelijkecontractueel vastgelegd.Elke teleruit eenkernwordtdoorde
zaaizaadhandelaar apartuitbetaald naarkwaliteitvanhetzaad.
Vanhetgeproduceerde zaadwordt eenmengpartij gevormd (detelersverbouwen allenhetzelfderas).
Voordeafzetvanvlasstro aanhet zwingelbedrijf lopende
zaken ietsanders.Vanhetvlasstrouitdevlaskernwordtgeen
mengpartij gevormd.Eenproefbaal uitdeoogstwordt perbedrijf
dooreentussenpersoon beoordeeld op langevezel-gehalte en
-kwaliteit.Detelerwordthiernaaruitbetaald. Hetgerepelde,
gerotevlasstrowordt insommigegevallendirectnaarhetzwingelbedrijf getransporteerd.Wanneerdetelerovervoldoendeopslagruimte beschikt,wordtheteerstopgeslagen bijdeteler,die
hiervoor eenbewaarvergoeding ontvangt.

Type 2 vlaskernen
Bijdittypekernstelthetvlasbedrijf(tevenszaaizaadhandel)eenvertegenwoordiger aanvoordekern.Dezevertegenwoordiger isindemeestegevallentevens loonwerker.Devlasoogstmachineswordenmeestal gehuurd vanhetvlasbedrijf.Ditheeft
alsvoordeel datdevrijkostbaremachinesniet zelf hoevenwordenaangeschaft.
Devertegenwoordigers vandezevlaskernenvergaderen een
aantalkerenperjaar.Daarnaast isereenvertrouwenscommissie,
waarin telers zitting hebben.Pervlaskernwordt ééntelerafgevaardigd.
Ditvlasbedrijf/zaaizaadhandelonderscheidt twee typenvermeerderaars;opterendevermeerderaars enaanvullendevermeerderaars.Opterendevermeerderaars zijntelersdietevelderepelen,
datwil zeggentrekrepelen,keerrepelen ofopdetraditionele
manier (hokkenenschelven)oogsten.Aanvullende vermeerderaars
vermeerderenwelderassenvanditbedrijf,maar repelenniette
velde.Wanneererkwaliteitsverschillen bestaan tussen hetzaad
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vanhetzelfde ras,maargeoogstdoorverschillende typenvermeerderaars, isertevensverschil indehoogtevandeuitbetaalde
prijs.Dezeonderverdelingwordtgemaaktomhet investeren in
vlasoogstmachines tevelde tebevorderen.
Bijdittypevlaskernwordtnochvanhetzaadnochvanhet
strouitéénvlaskerneenmengpartijgevormd.
Vlaskernen zijnveelal lidvandevereniging bedrijfsvoorlichting.Kennisoverdracht tussentelersonderlingvindtplaats
opvergaderingen envia informeleontmoetingen.Daarnaast zijn
ledenvaneenvlaskernveelal lidvaneenstudiegroep.
Opmerkingen
Deconcentratievandevlasbewerking inZeeuws-Vlaanderen
heeftvoordeNederlandsevlasteelt hetgevolg datbijeenverspreiding vandeteeltbuitendeze regio,detelerszelfstandiger
tewerkmoetengaan.Deoprichting vanvlaskernen ishiervaneen
logischuitvloeisel.
Het initiatiefvoordeoprichtingvaneenvlaskernkanuitgaanvandevlasser,dieeengroterebenuttingvandecapaciteit
vanzijnzwingellijnwil realiserenofvaneengroepgeïnteresseerdeakkerbouwers.
Alshet initiatiefuitgaatvandeeerstgenoemde, ishet
voornaamsteprobleemvaakgelegen indeexacte formulering vande
afsprakendietussendevlasserendeaanstaandevlaskerngemaakt
worden.Keuzevanras(sen)enoogstmethodewordtveelalafhankelijkgemaaktvan'dewijzewaaropdevlasserwenst teoogstenen
decontractendiehijopzijnbeurtmet zijn zaadleverancier
heeftgesloten.Hijkandevlaskernook incontact brengenmetde
zaadhandelaar.
Gaatechterhet initiatiefuitvaneengroep geïnteresseerde
telers,danzijndeproblemengroter.Naasthet zoekennaareen
vlasserdiehetvlaseneventueel hetzaadwilbewerken en/ofde
zaadhandelaardievoorhenhetzaad levertenafneemt,moetook
eenkeuzewordengemaaktvoorrasenoogstmethode.
IndeNederlandse praktijkkomtheteropneerdatmenkiest
voorhetwelofnietgaangebruikenvandetrekrepelmethode.Het
gebruikvandezemethode impliceert indepraktijkeenbepaalde
wijzevanopererenvandevlaskern (type2).Hetvoordeelvan
dezewijzevanfunctionerenvandevlaskern isdeduidelijkheid
die indatsysteembesloten ligt.Immers,alsmenvooreentype1
vlaskernkiest,moetmenzelfofmet behulpvandeskundigenvoor
denodige informatie enafsprakenmetdeanderepartijenzorgen.
Helaas isdezegroepvan "bemiddelaars"nietgroot.
InNederland zijnnoggeentype3vlaskernen,zoalsin
Frankrijk;vlaskernen opcoöperatieve basis,eventueelmeteen
eigenzwingellijn.
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Tabel 3.6

Kostenberekening
vlasteelt,
zonder
(guldens per hectare),
1988

Kosten

Methode
1.2

II.1

II.2a

Teeltkosten
Zaaizaad
(115kgafl 3,75)
Bemesting
N
(30kg)
P205 (100kg)
K20 (80kg)
Onkruidbestrijding
Bentazon
Sethoxydim
additionele middelen
Gewasbescherming
Parathion25%
Verzekering
Rente
Keuring/heffingen/
certificering
Totaal
Loonwerk
Zaaien
Trekken
Trekrepelen
Keerrepelen
Repelen
Keren
Dorsen
Zaad drogen
Persen
Cultivateren
Totaal
Totale kosten

verwerkingskosten

II.2b

III.2

431
36
95
44
181
113
12
30
36
20
347
1.345

1.345

1.345

1.345

100
325

100
325

100
325

100

-

-

-

600

530

(250) a) (250) a)
300
(440) a) (440) a)

-

-

300
440
250
400
80
2.170

-

-

400
80

400
80

150
440
50
400
80

905

1.205

2.075

2.250

2.550

3.420

3.515

a)Kostenvoor repelen endorsen zijnnietvoorteler;b)Zwadmaaien.
1.2hokken/schelven; II.1dauwroten zonderontzading;
II.2adauwroten enkeerrepelen; II.2bdauwrotenentrekrepelen;
III.1 ontzadendoormaaidorsen; III.2maaien encombinen.
Naar:PAGV,1988.
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1.345

100
235b)

440
50
325
80
1.230
2.575

3.4.3 Economischedimensie
Tabel 3.6 bevateenkostenberekening voorhettelenvan
vlas. Bijdeberekening iservanuitgegaandatploegen,zaaiklaarmaken,kunstmest strooienenspuitenmet eigenmechanisatie
gebeurtendeoverigebewerkingendoor loonwerk.Dezeberekening
isuiteraard situatie-entijdgebonden.Zijdientdanookprimair
voorhetvergelijkenvandeverschillende vlasoogstmethoden
onderling.

Kosten
Tabel 3.6 laat ziendatdeteeltkostenvooralleoogstmethodenvrijwel gelijk zijn.Hetverschil zit indeoogstkosten.Bij
dewarmwaterrootmethode zijndeoogstkosten (incasukostenvoor
loonwerk)relatief laag,evenalsbijdauwrotenzonderontzading.
Ditwordtveroorzaakt doorhetfeitdatbijdezebeidemethodes
niet ophetteeltbedrijfwordtgerepeld engedorst,maarhetstro
ongerepeldwordtdoorverkocht.Eveneens laag zijndekostenverbondenaandeexperimentelemethodemaaienencomblnen.Dezelage
oogstkosten (éénvandeuitgangspuntenvandezemethode)zijnhet
gevolgvanhetgebruikvandeeigenmechanisatie.
Dekostenvandeaanschafvanvlasoogstmachines zijnweergegeven intabel3.7.Zoalsaangegeven,wordendemeesteactiviteiten inloonwerkuitgevoerd.Veelalwordendekosten omgeslagen
perhectaremaarde loonwerkerkanookuitgaanvaneenvast
bedrag perhectarepluseenuurbedrag (zoalsbijhetdorsen).

Tabel 3. 7 Aanschafkosten
velde, 1989

vlasoogst-

en bewerkingsmachines

Typemachine

Zelfrijdende vlastrekmach.'
Zelfrijdendevlastrekmach.i
Zelfrijdende trekrepelmach.
Zelfrijdende keerrepelmach.
Zelfrijdende keerrepelmach.
Zelfrijdendevlaskeermach.
Getrokken zwadkeerder
Getrokken zwadoproller
Zelfrijdende zwadoproller

Aanschafkosten
(gld.)
enkel)
dubbel)
(dubbel)
(enkel)
(dubbel)
(enkel)

te
Capaciteit
(ha/uur)

85.000
140.000--156.000
270.000
100.000
122.750
32.000
5.000
33 .000-51.000
90.000

0,5
1,0
1,0
0,4
0,7
0,5
0,8
0,4
0,4

Bron:DePoortere.

Transportkosten
Aangezien allezwingelbedrijven endegrootste zaaizaadleverancierszichinZeeuwsVlaanderen bevinden,iservooreldersin
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Nederland gelegen teeltbedrijvennogeenposttransportkosten.
Dezekosten bedragenmaximaal 6tot9centperkg stro.Dit is
uiteraard afhankelijkvaneventuele retourvrachten.

Verwerkingskosten
Deverwerkingskosten,dievoorrekening vandetelerkomen,
zijndievoorhetzwingelenvanhetvlasstro enhet schonenvan
het zaad.Zwingelbedrijvenrekenenongeveer 25tot30centperkg
voorhet zwingelen.Wanneerdetelerzelfhetvlasopslaat totdat
hetgezwingeld kanworden,wordtvandezeprijs 1centperkgper
maand afgetrokken alsbewaarvergoeding. Gemiddeld ligthetvlas
zo'nvier totzesmaandenbijdetelertothetnaarhetzwingelbedrijfwordtvervoerd.Het schonenvanhetzaaddoordezaaizaadhandelaarkostcircaƒ40,-per 100kgzaad.

Opbrengsten
Deopbrengstenvandevlasteelt bestaanuitde opbrengsten
vanhetzaad enhetvlasstroplusdeopbrengstenuitEG-subsidies. Indemeeste gevallenkrijgtdeteler eenjaarlijksvastgestelde prijsperkg stro (gebaseerd ophet langevezel-gehalte
vandeproefbaal). Deopbrengstenvandebijprodukten, lokken(of
klodden)enscheven (of lemen)zijndanvoorhetzwingelbedrijf.
Dehectare-opbrengsten vandeverschillende onderdelenvan
vlas indeafgelopen zevenjaar,zijnweergegeven intabel3.8.

Tabel 3.8 Hectare-opbrengst
vezel en lijnzaad
Jaar Areaal
(ha)

groen vlasstro,
lange vezel,
in Nederland, 1982-1989

Opbrengst (kg/ha)
vlasstro langevezelkortevezel zaad

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

3.345
8.300
3.389
6.800
4.293a) 9.050
4.652
8.000
3.271
7.900
4.313 b) 8.050
4.777c) 7.150
5.560
6.300

950
830
1.200
1.000
1.100
700
800
650

400
500
650
600
400
500
450
375

1.591
1.290
1.343
1.414
1.470
1.152
1.346
.

Vezel
rendement in
16
20
21
20
19
15
18
16

a)600hectareverlorengegaan;b)400hectareverlorengegaan;
c)177hectareverlorengegaan.
Bron:Commissievoorvlas.

Uitdetabel blijktdatdehectare-opbrengst aan langevezel
deafgelopenjaren nogal fluctueerde,hierkaneenfactor 1,5 tot
2tussen zitten.Dit isvoornamelijkhetgevolgvanweersomstandigheden.Hetzelfde geldtvoordezaadopbrengst.
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korte

Dezaadopbrengst perhectare iseveneensafhankelijkvanhet
rasendegebruikte oogstmethode.VoorderassenBelinkaen
Natasja isdezaadopbrengst ietshogerdanvoorArianeenViking.
Wanneerdekeerrepelmethodewordtgebruikt zijnde zaadverliezen
groterdanwanneerdetrekrepelmethodewordtgebruikt.Delijnzaadsubsidie isgebaseerd opeenstreekgemiddelde van 1.390kg
perhectare.
Dehoogtevandesubsidieswordenjaarlijks inBrusselvastgesteld.Hierwordt inparagraaf 3.12 opteruggekomen.
Intotaal isinhetseizoen 1988/1989perhectare inNederland circaƒ 2.300,-aansubsidieverleend.Eendeelhiervan is
(afhankelijkvanhetcontract)voordebewerker.
3.4.4 Opmerkingen
Deovergang vanwarmwaterroten naardauwroten bijdeNederlandsevlasteelt heefteenaantalproblemenmet zichmeegebracht,
waarvandebelangrijkste zijndevervuiling vanhetstromet
bindmateriaal datzichophet landbevindt endattijdenshetoprapen inhetstroterechtkomteneengrotereweersafhankelijkheid enoncontroleerbaarheid vanhetrootproces.
Deuitzonderingspositie vanNederland binnendevlasproducerende landenheeftgeleid toteenrelatief hoog saldometdaartegenoverhogere investeringen enlagerekwaliteitvanhetstro.
Aangeziendemarktvoorzaailijnzaad zijnverzadigingspunt
heeft bereikt,zal indetoekomsthet relatieve belangvande
vezelproduktie toenemen.Daaromkan indetoekomst dekeuze tussenzaaizaad-énvezelwinning (gepaard gaandmethoge investeringen inspecifieke repelapparatuur tevelde)ofalleenvezelwinning (waarbijhetaccent ligtopeenzohoogmogelijkevezelkwaliteit eneenlager investeringsniveau)belangrijkworden.

3.5 Het repelbedrijf
Indetijdvanhetwarmwaterrotenwerdhetgroene,ongerepeldevlasstro opeenrepelbedrijfgerepeld alvorenshetnaarhet
warmwaterrootbedrijfging.Metdeopkomstvandekeerrepel-ende
trekrepelmethode isde fasewaaringerepeldwordt,verschoven
naarhetoogsttijdstip.Repelbedrijvenzijndaardoor overbodig
geworden.
Methetverdwijnenvandewarmwaterrootbedrijvenuit
Nederland zijndaaromookderepelbedrijvenverdwenen.Momenteel
bevinden zichnogtweerepelbedrijven inNederland.Deze bedrijven leverenopditmomenthuneindprodukt aanwarmwaterrootbedrijven inBelgië.Zijzijnechtervanplanhunactiviteitente
verleggendoorte investeren inzwingelapparatuur.
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3.5.1 Opmerkingen
Hetmerendeelvaneigenarenvanderepelbedrijvendiedeafgelopenjarengeslotenzijn,isactief gebleven indevlassector
dooralsteler,vlasser ofvertegenwoordigervaneenvlaskernte
gaanopererenofdoorzelf eenzwingellijnoptezetten.

3.6 Hetzwingelbedrijf
3.6.1 Technische dimensie
InNederland zijntienzwingelbedrijven,waarvan ééneencooperatief bedrijfvantienvlassers.Ophet zwingelbedrijfvindt
deeerste scheiding vandevlasvezel plaats.Indezwingelturbinewordendehoutdeeltjes (scheven of lemen)samenmetderuwe
kortevezel (ruwe lokkenofklodden)vande langevezelgescheiden.Er zijndriemerken zwingelturbines opdeWesteuropese
markt:Union,Depoortere enVandommelen.Dezeturbinesverschillenweinig vanelkaar.

breken

zwingelen

langevezel

lokken

scheven

sorteren

opslaan

zuiveren

lokkenbedrijf/
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Figuur 3.5

Produktieschema gezwingeld
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De langevezelsworden inNederland meestal indrieofvier
kwaliteitsklassen ingedeeld.Ditgebeurt opbasisvanorganoleptische beoordeling (Fingerspitzengefühl)vande lengte,dekleur
endesterktevandevezel.Dehandvollen langevezelwordentot
balenvanongeveer 100kggeperst.
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Decapaciteitvaneenzwingellijnbedraagt 1000tot 1500kg
stroperuur.Ditbetekent datongeveer2tot2,5hectareperdag
kanwordengezwingeld. Bij 200werkdagenperjaar,komtditovereenmetcirca400â500hectare (bijéénploeg)totcirca800a
1000hectare (bijtweeploegen).Bijdemeeste zwingelbedrijven
wordtditnietgerealiseerd,aangeziendeturbines stilstaan tijdenszaai-enoogstperiode.
Deoutputvaneenzwingellijn bedraagtcirca 300kg lange
vezel peruur.Dedoorloopsnelheid ismedeafhankelijkvande
gewenste kwaliteitvanheteindprodukt.
Stofvorming iseenbelangrijkprobleembijhetzwingelen.
Forse investeringen instofafzuiging zijnnodigwillende
arbeidsomstandigheden nogdekwalificatie redelijkverdienen.
Voorhetbedienenvaneenzwingellijn zijndrietotzespersonennodig.Personeelmet eenzekerekennisvanhetzwingelen is
eeneerstevereistevooreen (kwalitatief)hogeproduktie.
Deschevenwordenvooreendeeluitdelokkengeschud. Inde
meestegevallenwordende schevenverdergezuiverd vanaarde,
wortelsendergelijke enafgezetnaareenvlasspaanplaatfabriek.
Hetanderedeelvandeschevenblijft,samenmetverontreinigingen,achter indelokken.
Normaal gesproken isdeopbrengstverhouding tussenlange
vezel enruwe lokken 1:1.Ineenslechtjaarkandezeverhouding
1:2zijn.
3.6.2 Organisatorische dimensie
Devlasser zwingeltenverkooptvlasstrovoorvlaskernendie
bijhemeenovereenkomst hebben lopenen/ofhetvlasstrovaneigenofgehuurd land.Degezwingelde langevezelswordenverkocht
aandetussenhandel (commissionairsenvertegenwoordigersvan
verschillende handelshuizenuitBelgië bezoekendevlasbedrijven
regelmatig).Hierbijwordenpartijenonderscheiden opbasisvan
rasenlocatie (kanaléénhectare zijn). Departijenkunnenin
principehethelejaardoorverkochtworden,zijhetdat inde
regeldebestepartijenheteerstverkochtworden.Devlasser

Tabel 3.9
Jaar
1984
1985
1986
1987
1988

Voorraden

lokken

Nederland
13
33
47
309
230
230

*) op 31-12 (ton),
Frankrijk
2.996
5.606
5.665
15.258
22.657
22.657

1984-1988

België
957
3.891
6.995
16.966
49.278
49.278

BRD

33

*)Berekend opbasisvangezwingelde lokken.
Bron:EG.
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heeftuiteraard ookdemogelijkheid omaanvoorraad-management te
doen.
Alleen bijhogeuitzondering kandevlasserdirectmetde
spinnerij zakendoen.Derelatievlasser-tussenhandel wordt in
paragraaf 3.9 uitgebreider behandeld.
De lokkengaanvooreendeeleveneensviade tussenhandel
naar spinnerijen,vooreendeelnaardepapierindustrie eneen
deelwordtverkocht alsvulling aandemeubelindustrie.Deafzetmogelijkhedenvoor ruwe lokkenzijnde laatstejarenechtergering.Eendeelwordtdaaromopgeslagen bijzwingelbedrijvenen
handelaren (zietabel3.9).
Devoorraden kortevezel zijnvooral in1987sterk gestegen
alsgevolgvanhetgroteaandeel lokken indeoogst endedalende
afzetmogelijkhedenrichting droogspinnerij.
Intabel 3.10 zijnenigekengetallenvanNederlandse zwingelbedrijvenweergegeven.

Tabel 3.10 Kengetallen zwingelbedrijven
1985/ '86-1988/ '89
Kenmerk
Aantal zwingelturbines
Gezwingeld areaal (ha)
Personen invastedienst
Investeringen *)(ƒiQOO-)

Nederland,

'85/'86 '86/'87 '87/'88 '88/'89
10
1.570
46
1.645

11
1.860
54
2.785

11
2.450
56
3.165

*)Alleen investeringen invlasbewerkingsmachines,vezelverwerkingsapparatuur engebouwen inkaderEOGFL-programma.
Bron:Commissievoorvlas.

Opvallend isdatondankseentoenamevanhetgezwingeld areaal indeperiode '85/86tot '88/89met 100%,hetaantalzwingelturbines slechtsmetéén istoegenomen.Hetgemiddeld verwerkt
areaal perzwingelturbine isgestegenvan 157hectare tot283
hectare.Uitdecijfersvantabel 3.11 kangeconstateerd worden
datniet zozeerhetgemiddeld verwerkte areaal bijalle bedrijven istoegenomen,maardatdegepleegde investeringen dooreen
klein aantalbedrijven isgebruiktvooreenforseuitbreiding van
decapaciteit. Immers,hetaantal bedrijvendat indecategorie<
300hectare gezwingeld areaalvalt,isafgenomen terwijl decategorie >400hectare istoegenomen.
Overigenswordt slechtseendeelvanhetNederlands areaal
ook inNederland verzwingeld (deafgelopenjaren30%tot70%).
Hetoverige deelbetreftvlasstrovan landdatdoorBelgische
vlassersgehuurd isen inBelgiëwordtgezwingeld.
Inhet seizoen 1988/'89wasdesituatie dusdanig datdoor
eenaantal zwingelbedrijvenvlasstrouitFrankrijk isgeïmpor-
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11
3.115
59
1.760

Tabel 3.11

Nederlandse
(hectare),

Gezwingeld areaal
0
50
100
200
300
400

>

zwingelbedrijven
naar gezwingeld
1985/
'86-1988/'89
1985/'86

49
90
199
299
399
499
500

1
6

1986/'87

1988/'89

2

1
5
1

2

9

2
2

1
10

3
1
4
1

4
1

-

Totaal

1987/'88

areaal

1
10

10

Bron:Commissievoorvlas.

teerd omtoteenaanvaardbare bezettingsgraad vandezwingelturbinestekomen.
3.6.3 Economischedimensie
Dekostenvooreenzwingelbedrijf (wanneerwordtgewerktmet
vlaskernen)bestaanuitdeafschrijving vandezwingellijn,gebouwen,onderhoud enarbeid.Eenzwingellijnkostongeveerƒ1
miljoen (exclusief investering inbedrijfsruimte).Ditbedrag is
opgebouwd uitaanschafvandezwingelturbinezelf (ƒ350.000,-),
aanschafvanafzuigapparatuur (eveneensƒ350.000,-)enaanschaf
van "randapparatuur",zoalselectriciteitsvoorzieningen enpersen
(ƒ300.000,-).Deopbrengstenbestaanuitdemargeopdeverkoop
vande langevezelendeopbrengstvanlokkenenscheven.De
prijsvoorde langevezel isafhankelijkvandegrootteenkwaliteitvandeaangebodenpartijendegevraagdekwaliteit éndaarnaastvandekwaliteitenvandezwingelaaralsondernemer.

Tabel 3.12

Seizoen
1984/*85
1985/'86
1986/'87
1987/'88
1988/'89*)

Gemiddelde prijs lange vezel,
kg),
1984/'85-1987/'88

dauwroot

(gulden

Nederland

Frankrijk

3,94
2,79
3,02
3,22
3,00

4,37
3,28
3,63
3,87
3,82

per

Be lgië
4,43
3,45
3,45
3,82
3,83

*)Eerstevijfmaanden.
Bron:Commissievoorvlas,CIPALinenABV.
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Intabel 3.12 en3.13 ishetverloopvandeprijzenvoor
dauwroot langevezel en-lokken inNederland,Frankrijk enBelgië
weergegeven.
Degemiddelde prijsvande langevezelweerspiegeltde
gemiddelde kwaliteitvandevezels enontwikkelingen opdemarkt.
Tabel 3.12 illustreert deeerdergemaakte opmerking overdestelselmatig lagereprijsvandeNederlandsevezelstenopzichtevan
deprijzen inBelgië enFrankrijk.

Tabel 3.13

Seizoen
1984/'85
1985/'86
1986/'87
1987/'88
1988/'89b)

Gemiddelde prijs lokken,
1984/ '85-1988/ '89
Nederland
1,03
0,47
0,49
0,31
0,20

dauwroot

(gulden

Frankrijk a)
1,72
0,93
1,28
0,88
0,48

per

kg),

België
0,92
0,52
0,59
0,35
0,26

a)Gezwingelde lokken;b)Eerstevijfmaanden.
Bron:Commissievoorvlas,CIPALin enABV.

Uit tabel 3.13 blijktdatdeprijsvoorNederlandse lokken
eveneens lager isdandievoorBelgische ruwe lokken.Ookditis
een kwaliteitsaangelegenheid.
DeprijsvoordeoverigeNederlandse vlasprodukten anno1989
isweergegeven intabel3.14.
Voorgeschoonde scheven isdeprijsmaximaal 9,5 centper
kg.Wanneerdeschevennietgeschoond zijn,wanneerdevlasser
geeneigencontainersvooropslag envervoergebruiktmaardie
vandevlas spaanplaatfabriek enwanneerdeafstand tussenvlasbedrijfenfabriekgroter is,isdeprijsdievoorde schevenkan
wordengemaakt lager. Indemeest ongunstige situatie zo'n 2tot
4 centperkg.

Tabel 3.14

Prijs Nederlandse
(gulden per kg),

Produkt
Papierlokken
Lokkenvangroenvlas
Scheven
Zaaizaad (incl. zaaizaadsteun)
Bron:vlassectorNederland.
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vlasprodukten
1989

af

zwingelbedrijf
Prijs
0,10-0,15
0,30-0,40
0,09
2,80

3.6.4 Opmerkingen
Bijhetafsluitenvancontractenmettelersondervindtmen
problemenmetdevormvandestandaardcontracten. Deze zijnsterk
verouderd enbemoeilijkenhierdoordeformelecontacten tussen
vlasserenteler.Momenteelwordtdoordebetrokken organisaties
gewerkt aannieuwe standaardcontracten.
Dekostendieverbondenzijnaanhetbedienenvaneen
zwingelturbinezijndermatehoog,datvooreenrendabel bedienen
eengroot areaalvlasverwerktmoetworden.Schaalvergroting is
vanuitdatoogpunt onontbeerlijk.
Eenanderaspect isdatbijschaalvergroting vaakookhet
aantalpersoneelsleden toeneemt.Dezebestondenvanoudsheruit
familieledenvandevlasser.Het lijkteropdatbijeenverdere
uitbreiding vandecapaciteit eenberoepmoetwordengedaanop
externekrachten.Ditzalvoorveel bedrijveneenverhogingvan
devaste (loon)kostenmet zichmeebrengen.Eenprobleemhierbij
isdathetaantalpersonenmetkennisvanhetzwingelvakgering
is,terwijl dekennisvanhetpersoneelmedebepalend isvoorde
kwaliteitvanheteindprodukt.
Deprijsvorming voorderuwe lokkenvormteenvicieuze
cirkel:
deprijs islaagomdatdekwaliteit gemiddeld genomenslecht
is;
demarktvoorkortevezelwordtgehandicapt doordatmen
onvoldoendekanbeschikkenovereengrondstof vaneengoede
kwaliteit.
Voorkwalitatief goede ruwe lokken iszekereenmarkt.Een
probleemhierbij isdatgoede ruwe lokkentelijdenhebbenonder
hetslechte imagovanruwe lokken inhetalgemeen.
Nederlandse zwingelbedrijvenzijn inhetnadeel tenopzichte
vanhunBelgische-enFranseconcurrenten aangeziendezecirca
tienkwaliteitsklassen onderscheiden tegenoverdrie ofvierin
Nederland.Eentweedenadeel (hetgeenoverigenseveneensgeldt
voordeBRDenOostenrijk)isdatdeeisentenaanzienvande
arbeidsomstandigheden strengerzijndan inFrankrijkenBelgië,
waardoormeergeïnvesteerd dientteworden instofafzuiging.Na
harmonisatie vandewettenomtrentdearbeidsomstandigheden in
hetkadervanEuropa 1992kanditomslaantoteenvoordeel.
Bijhetzwingelenkanmendegroottevande langevezelfractie beïnvloeden.Gezienhetfeitdatdekortevezel-fractie
zeerweinig opbrengt,lijkthetlogischtestrevennaareengrotere fractieaanlangevezels.Eenlagerpercentage langevezel
verkleintweliswaardatdeelvandeproduktiewaaropde (meeste)
winstwordt gemaakt,echterdekwaliteitvanzowelde langevezel
fractiealsdekortevezel fractiestijgthierdoor.Dit iséén
vanderedenenwaaromNederlandsvlasvan lagerekwaliteit isdan
Fransvlas.Het isderhalvevanbelang empirischonderzoekte
doennaardeoptimaleafstelling vandezwingelturbine.Frankrijk
kanhierbijalsvoorbeelddienen.
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3.7 Het lokkenbedrijf
3.7.1 Technische dimensie
InNederland bevindt zichéénzwingelbedrijfdatnaasteen
zwingelturbineeveneenseenlokkenmachineheeft staan.Hierworden ruwe lokkengezwingeld,waardoor achtergebleven schevenen
verontreinigingenwordenverwijderd endezuivere kortevezel
overblijft.

(warstro)

ruwe lokken

breken

lokkenmachine

gezwingelde lokken

scheven

afval

persen

Figuur

3.6

Produktieschema

gezwingelde

lokken

Debalenruwe lokkenwordengeopend enpasserenachtereenvolgensviermaal eenschuddereneenzwingelturbine,waarnade
gezwingelde lokkentotbalenwordengeperst.De capaciteitvande
lokkenmachine is1100kg ruwe lokkenperuur.Het rendement is
gemiddeld genomen 50%.Ditkantotzo'n 20%variëren, afhankelijk
vandekwaliteitvandegrondstof.Vooral deruwe lokkenuit
Nederland enBelgiëwordengekenmerkt dooreenhoog percentage
verontreinigingen.
Het isookmogelijkwarstro inde lokkenmachine intevoeren,dandient echter eenbrakelvoorde lijngeplaatst teworden.Het rendement vanhetprocesbedraagt danechter slechts
30%.
3.7.2 Organisatorische dimensie
Geziendegemiddeld slechtekwaliteitvandeNederlandse
lokken (aftemeten aandematevanvervuiling enhet behaalde
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zwinge1rendement),wordthetmerendeelvandegrondstof ingekocht
inFrankrijk.Volgenshetbedrijf zijndeFranse lokkenminder
vervuildmet landbouwafvalenanderafval.Deopbrengstvoordeze
lokkenweegtoptegendehogeretransportkosten.Ookkwalitatief
goede ruwe lokkenuitNederland brengencircaeenderdemeerop
danruwelokkenvanminderekwaliteit.
Bijhetbedrijfwordt zo'n2.500tonruwe lokkenperjaar
gezwingeld. Zo'n60%tot 70%vandeproduktiewordtaanBelgische
handelaren ofrechtsstreeks aanspinnerijenverkocht omtot
kaardlinttewordenverwerkt,30%tot40%wordtverkocht aande
papierindustrie.
3.7.3 Economischedimensie
Hetbedrijf heeft tweejaargeledencircaƒ 1.1 miljoen
geïnvesteerd ineenlokkenmachine.Deprijsvoorgezwingelde
lokken,diegeschikt zijnvoorhetverwerken totgrondstofvoor
spinnerijen, iszo'nƒ0,72 âƒ0,77.Deprijsvoorpapierlokken
ligttussenƒ0,44 enƒ0,55.Deze lokkenwordengeëxporteerd
naardeVS,voorhetvervaardigenvandollarpapier.Deafzetvan
deze lokken isechtersterkafhankelijkvandesituatie opde
markt indeVSenCanada.Europesepapierlokkenwordenalleen
ingekocht,indienernietvoldoende aanwezig zijn indeVSen
Canada zelf.Hetafval (déchet)datvrijkomt bijhet zwingelen
vande lokkenwordttegenƒ0,06 verkochtvoorhetvervaardigen
van sigarettenpapier.
3.7.4 Opmerkingen
HetenigeNederlandsevlas-enlokkenbedrijfverkeert in
eenbijzondere positie tenopzichtevandeanderevlasbedrijven
inNederland.Nietalleen isditbedrijf naastconcurrent tevens
afnemervanandere zwingelbedrijven,daarnaast heefthet inde
meestegevallendirectcontactmet zijnafnemers,zondertussenkomstvandehandel.Bovendienheeftmenookcontactmetbuitenlandsevlassers.Opeenlokkenmachine kanookwarstroverwerkt
worden,volgenshet lokkenbedrijf ishetnadeelhiervanechter
dathetrendementvanhetproces laag isendatheteindprodukt
moeilijk tevermarktenis.

3.8 De vlasspaanplaatindustrie
3.8.1 Technischedimensie
InNederland iséénvlasspaanplaatfabriek.Hetgrondstoffenverbruikvanditbedrijf bedraagtcirca 16miljoenkgschevenper
jaar.Detotaleoutput bedraagt40.000m3 spaanplaat.Hiervan
wordtongeveerdehelftgeëxporteerd.Men richt zichoptwee
markt segmenten,dekalespaanplaatvoordebouw,demeubel-en
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deurenindustrie endaarnaast bouwelementen.Hetmachinepark stamt
uit 1956.Erzijnechterplannenomdeapparatuur rigoureuste
vernieuwen,doormiddelvanhet invoerenvande zogenaamde
"dampfpressverfahren"-techniek. Hierdoorkunnenonderandere
economischer plaatmatenwordengeproduceerd enplatenvoorhet
fineren,waardoor deconcurrentiepositie wordtversterkt.Wanneer
dezenieuwe technologie doorgevoerd wordt,kandeproduktie en
dushetgrondstofverbruik verdubbeldworden.Menverwacht datde
verdubbelde produktie zonderproblemenafgezetkanworden.
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Eenprobleem, zowel Indehuidige situatie als indetoekomst bij eenverdubbeld grondstoffenverbruik, isdegrondstoftoevoer.Momenteel betrektmen5miljoen kg schevenuitNederland
enruim 11miljoenkguit Frankrijk enBelgië.Niet allein
Nederland vrijkomende schevenwordendoorhet bedrijf verwerkt.
De redenhiervoor isenerzijdsdatniet alle zwingelbedrijven
gezuiverde schevenwillen leveren enhet bedrijf zelfniet over
eenmachinevoordeeerste zuivering beschikt (deze schevenworden inBelgië verwerkt).Anderzijdsomdat eendeelvandeNederlandseproduktieongerepeld enongezwingeld directwordt geëxporteerd.
De laatstejarenondervindtmenveelhindervanonzuiverheden indescheven.Dit ishetgevolgvandeopkomst vanhet dauwrotenwaardoormeer stof,vuil ensomsstenen indeschevenaanwezig zijn.Dit leidt onderandere tot snellere slijtagevande
schoningsapparatuur enheeft eenverhoging vanhet lijmverbruik
tengevolg.
Eendeelvanhet afvaldat tijdensdetweede zuivering inde
schoningsapparatuur uitde schevenverwijderd wordt,wordt
gebruikt voorenergieopwekking bijhetpersenvandeplaten.
3.8.2 Organisatorische dimensie
De fabriekwas totvoorkortonderdeelvaneenEngelse
groep bestaande uit eenaantal ondernemingen dieactief zijnop
dehoutmarkt inhetVerenigd Koninkrijk.Dit landwasen isde
belangrijksteexportmarkt voordeNederlandse vlasspaanplaatfabriek.Momenteelwordt het bedrijf echter tekoopaangebodendoor
demoedermaatschappij.
Menverwacht datdeEG-normenophetgebied vandeformaldehyde-emissiewordenverscherpt.Met hetdampfpressverfahrenwordt
hieraan tegemoet gekomen.Dezetechniekmaakt hetmogelijkniettraditionele lijmen tegebruiken.Ookwanneerwel traditionele
lijmenworden gebruikt,wordt eenaanzienlijkeverbetering bereikt doordat methet terugzuigen van stoom,vrije formaldehyde
aandeplaatwordt onttrokken.
Vanuit degrondstofaanvoerproblematiekzoumeneenverruiming vanhetvlasareaal inNederland toejuichen.
3.8.3 Economische dimensie
De invoering vanhet geheledampfpressverfahren-systeem
vereist een investering vanƒ30totƒ35miljoen.Deze investering iszonder externe financiering niet terealiseren.Menwil
daaromeenaantal onderdelenuithet systeem invoeren.Hierbij is
een investering gemoeid vanƒ 17miljoen.Dit kanbinnen eenjaar
operationeel zijn.Menverkrijgt hiermee een concurrentievoordeel
aangezien denieuwe technologie nogniet inWest-Europawordt
toegepast.
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InNederland wordtdoorde fabriek 20.000ra3spaanplaatafgezet. Dit is4%vandeNederlandse consumptievanspaanplaat.
3.8.4 Opmerkingen
Zoalsalaangegeven,wordtdetoekomstvanhetNederlandse
vlasspaanplaatbedrijf insterkemate bepaald doordemogelijkheid
omtekunnen investeren innieuweprocesapparatuur.
Demarktenwaarop zijopereert zijnzekeralskansrijkte
typeren.Wijverwachterdatditbedrijf bijeenvergroting van
zijnkapitaalsbasis endaaruitvolgendemodernisering vandeproduktie,eenstructureel aandeel indebouwmaterialenmarkt kan
krijgen.Eventueelkaner indetoekomstgebruikwordengemaakt
vanontwikkelingen inhetbuitenland met betrekking tothet
gebruikvanvlasscheven envlasspaanplaten innieuwe toepassingen
alshalffabrikaatofeindprodukt.
Het bedrijfwordtmomenteel tekoopaangeboden doordemoedermaatschappij.Gezienhetbelangdatditbedrijf vervultvoor
deNederlandse vlassector ishetwenselijk dat zijhaaractiviteitenvoort kanblijven zetten. Inhetandere geval zal inde
toekomst deze stroomNederlandsevlasproduktenwaarschijnlijk in
België totmeerwaardewordengebracht.

3.9 De (Belgische)tussenhandel
Sindsde liquidatievandecoöperatievevlasfabriekDinteloord in1975 isdeverwerking vanvlasvezels,nahet zwingelenen
het zuiverenvande lokken,uitNederland verdwenen.Alhetin
Nederland geproduceerdevlaswordt indevormvan stro,gezwingeldvlasofkortevezelnaarBelgië geëxporteerd (ziehoofdstuk
4).
DeBelgische tussenhandel speelteencentrale rol inde
Westeuropese vlassector.VooralvoordeNederlandse vlassector is
zijuiterst belangrijk,vanwegehetontbrekenvaneenvlasverwerkende industrie inonsland.
Ineenaantal landen,zoalsdeBRD enOostenrijk, ishet
strevende lijnentussen zwingelbedrijf enspinnerij kortte
houden i.e.deBelgische handel teomzeilen. Inpraktijk echter
worden ookDuitse-enOostenrijksevlasprodukten voor eendeel
viadeBelgische tussenhandelverkocht. IndeWesteuropese vlassector looptdaaromvrijwel elkcontact tussen (potentiële)handelspartnersvia eencommissionair ofvertegenwoordiger vaneen
Belgischverzendhuis.
Infiguur3.1 ismeteen*aangegevenwelke produktstromen
geheel ofgedeeltelijkviadeBelgische tussenhandel lopen.
Vrijwel alleBelgischeverzendhuizen handelen in (groen)
vlasstro,gezwingeld vlasenlokken.Voordatditwordtdoorverkocht aanspinnerijenwordtdegrondstof eerst bijdehandel
"veredeld". Datwil zeggendatmengpartijenwordengevormd opba-
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sisvankwaliteit.Hierbijwordenpartijenvanverschillendekwaliteit gemengd totéénpartijmet eenbepaalde gemiddeldekwaliteit.
De "veredelde"partijenvlasworden indemeeste gevallen
niet direct doorgezonden naarspinnerijen. Inde tussenhandelfase
wordenmeestal eveneensdevoorbereidende bewerkingenvoorhet
eigenlijke spinprocesverricht.Voordat devlasvezels versponnen
kunnenworden,dienen zijnamelijk eerstverfijnd teworden.Bij
lokkengebeurt ditdoordevezelstekaardenentekammen,bij
langevezelsdoorhekelen.
Indetussenhandelfase kunnendevolgende handelingen
plaatsvinden:
zuivering (van lokken);
veredeling;
hekelen (vanlangevezel);
kaardenenkammen (vankorte vezel);
bijzondere behandelingen alscottoniseren.
Aldezehandelingenvinden buitenhet eigenlijke handelscentrum plaats,doormiddel vanuitbesteden aandaaringespecialiseerde bedrijven.
Zuivering wordtuitsluitend toegepast op ruwe lokken.Dit
aspect isalbehandeld inparagraaf 3.7.InBelgiëvormen lokkenbedrijvenvaakeenonderdeelvaneenkortevezel-bewerkingsbedrijf.Dithoudt indathet bedrijf eenvolledige kortevezellijn
bezit (allebewerkingsstappen vanhet zwingelenvan ruwe lokken
tot aankammen). Het eindprodukt wordtvervolgensdoordetussenhandel verkocht aan spinnerijen.
Debelangrijkste spinvoorbereidende activiteiten worden
hierna behandeld.
3.9.1 Technische dimensie
Het hekelproces iseensemi-continue ofcontinue proces,afhankelijkvandegebruiktemachine.Bijdit proceskomthekelsnuit (ofhekellokken)vrij.
Hekelsnuit kannet alsandere lokkenwordenversponnen.Het
dient daneerst tewordenverwerkt totkamlint.Hekelsnuit is
vrijvanonzuiverheden enfijnervanvezel enheeft daaromeen
hogereprijsdangezwingelde lokken.Tothet beginvandetachtigerjarenwerd hekelsnuit verwerkt totnatgesponnen garens.Met
de introductievaneennieuwegeneratie spinmachinesvoorhet
vervaardigen vannatgesponnengarenswerdenechteranderekwaliteitseisen aandegrondstof gesteld.Hierdoorwerd hekelsnuit
naardedroog-of "halfnat"-gesponnen garens "verbannen" (het
spinproceswordt inparagraaf 3.10uitgebreid behandeld).
Nahethekelenwordende langevezelsgespreid,meestalgebeurt dit automatisch.Hetdoelvanhet spreiden isdegehekelde
vezelbossen toteen (hekel)lint tevormen,dat alsgrondstof
dient voordespinnerij.Het hekellint kantenslotte nogpectinevrijgemaaktworden (dégomme), gebleekt worden,gewassenworden
entot eenbepaaldevezellengte gesneden ofgecraqueerd worden.
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Grote hekelbedrijvenonderscheidenvoorhethekelen 10tot
12standaard klassen.Erwordt "typestaal"gewerkt,datwilzeggendatdehekelpartijvooraf doordespinnerij opmonsterbeoordeeldwordtnaarkwaliteit.Perjaarwordennieuwe stalengemaakt.
Veelal besteltde spinnerijdanmeteeneennummerenkooptde
handelaar/hekelbedrijfdaaropin.
Er zijntweetypenhekelmachines opdemarkt:
de semi-continue hekelmachinevandeNoordiersemachinefabrikant "Mackie".Dezemachines zijncircadertig jaargeledenontwikkeld. Deoutputvandezemachines bedraagt circa
60tot 100kghekellint peruur,met eengemiddeld hekelrendementvan55%tot 75%(afhankelijk vandekwaliteitvande
grondstof, instelling vandeheiemachine endeonderhoudstoestand). Dezemachine isdemeest gebruikte hekelmachine
bijhekelbedrijvenenspinnerijen;
decontinuehekelmachine vande Italiaansemachinefabriek
"Borelli" (onderdeel vande ItaliaanseLinificio/Marzotto
groep). Dezemachine issindseenpaarjaaropdemarkt.De
outputvandezemachine bedraagt circa 120kghekellint per
uur.Het rendement zouonderde65%liggen;wijhebbendit
echternietkunnenverifiëren.Deniet-gebruikers vandeze
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machine bewerendatdekwaliteit vanhethekellint lageris
danbijdeoudemachines.
Eenbelangrijk aspect bijhethekelenwordt gevormd doorde
mogelijkheid omdehekelmachine aftestemmen opdegevraagde
kwaliteit vanhet eindprodukt. Deaanpastijd vandeMackie-hekelmachine bedraagt ééndag.DeBorelli-machine zou inhetgeheel
niet aanpasbaar zijn.Overigens leidt het aanpassenvandehekelmachines indepraktijktot eensuboptimale capaciteitsbenutting
doordat eendeelvandemachines stil staat tijdensdeaanpassing.
HetvoordeelvandeBorelli-machine isgelegen indegrotere
capaciteit enverminderde storings-enonderhoudsgevoeligheid ten
opzichte vandeMackie-hekelmachine.
DeBorellimachine isafgeleid vandedoorTNOontwikkelde,
continue hekelmachine,metdienverstande datdeTNO-machine
groen stroalsgrondstof kende (opdeTNO-vlaslijnwordt in
hoofdstuk 8teruggekomen).
Deverwachting isdat in1990de firmaMackiemet eengemodificeerde hekelmachine opdemarkt komt.Deze zaleensemi-automatischkarakterhebbenenminder storingsgevoelig zijndande
oudemachine.Dedoelstelling vandefabrikant iseropgericht
kwaliteit énopbrengst met 15%tevergroten tenopzichtevande
oudemachine.
Kaarden en kammen
Hetverfijnenvankortevezelsgeschiedt doorkaardenen
kammen. Devezelskomenhierdoorminofmeerparallel teliggen.
Tevenswordt vuilenstofuitdevezelsverwijderd, hetkaardafval.Degekaarde lokkenvormen een (kaard)lint.Dit lintwordt
vervolgensgekamd.Ditgebeurtmet eenfijnerekamdanbijhet
kaarden.Devezelswordenhierdoorschonerenwordenuit elkaar
getrokken.Ookhierbij komtafvalvrij.Het kamlintdient als
grondstof voordespinnerij.
Kaardafvalkanwordenverkocht aandepapierindustrie.
Tegenwoordig bevat hetkaardafval dikwijls zoweinig vezelsen
zoveel stofdat hetvoordepapierindustrie een oninteressante
grondstof isgeworden.Dit ishetgevolgvanhet feitdattegenwoordig inveel bedrijvenwaarwordt gekaard het stofuitdeafzuiginstallaties inhetkaardafvalwordt geblazen inplaatsvan
apart gehouden, omkostenvooreenextracondensator tebesparen.
Degrondstofaanvoervoor eenkaard-enkamlijn bestaat inde
meeste gevallenuit ruwe lokken,gezwingelde lokken,gezwingeld
vlasofhekelsnuit.Ruwe lokkenzijndegoedkoopstegrondstofen
warenvroegerdeenigegrondstof voorhet spinnenvankorte
vezels.Ruwe lokken zijntegenwoordig verontreinigd met polypropyleen, alsgevolgvanhet overschakelen vanwarmwaterroten op
dauwroten.Tijdenshet zwingelenwordt de langevezel gezuiverd,
deverontreinigingen blijven echterachter inde lokken.Weverijen eisenechtervandehentoeleverende spinnerijendatzij
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polypropyleenvrijegarens leveren.Spinnerijen proberenhieraan
tevoldoendoorgezwingelde lokkenofhekelsnuit tegebruiken.
Ditheeft echtergeleid toteenverhoging vandegrondstofkosten.
Eenaantal spinnerijengebruikt daaromgezwingeld vlasuithet
Oostblok ofChinaalsgrondstof (waarvandeprijsdehelft
bedraagt vandievande langevezelsuitWest-Europa). De lange
vezelswordendangesnedentotdegewenste lengte.Deprijsvoor
ditvlas isechternog steedshogerdandievanruwe lokken.Daar
staat eenverhoging vanhet spinrendement van55%naar 70%-75%
tegenover. In1987bijvoorbeeld isdoorBelgië3107tonbewerkt
vlas (datwil zeggen,gezwingeld ofgehekeld vlas)geïmporteerd
uitPolen (bron:EXMIS). Inhetseizoen 1986/1987 bedroeg deproduktievandrooggesponnen garensdoorBelgische spinnerijen 5331
ton (bron:CILC).Meteenspinrendement vancirca 75%betekent
ditdat in1987ongeveer35%tot44%vande inBelgiëgeproduceerde drooggesponnen garens,isvervaardigd uitvlasuithet
Oostblok.VoordeverwerkersvanvlasuithetOostblok ofChina
betekent dezeontwikkeling weldat zij,naast eensnijmachine,
ookovereenaangepaste balenopenerdienentebeschikkenomdat
vooral debalenuitChinametmeerdrukgeperst zijn.Deinvesteringenvooreensnijmachine eneenspeciale balenopener zijn
echtervrijgering.
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Demeeste kaard- enkammachines zijn zo'nvijftien tottwintigjaargeleden ontwikkeld.Hetmeest gebruikt type isdeMackie
MXV.

Cottoniseren
Hetdoelvancottoniseren ishet geschikt makenvanvlasvezelsvoorhet bijmengen opspinmachines,die alleenkortevezels
(tot 60mm)kunnenverspinnen. Zoalsdenaam reedszegtwordende
vlasvezels zobehandeld dat zij lijkenopkatoenvezels. Invergelijkingmet deruwekatoenvezel dievoor92%uit zuiverecellulose bestaat, bestaat devlasvezelvoor 70%tot 75%uit cellulose
envoorderestuit pectine, lignine eneiwitten.Deze laatste
stoffenwordendoorhet cottoniseren grotendeelsverwijderd. Cottoniseren bestaat uit eenmechanische en/of eenchemische behandeling (mercericeren).Alsgrondstof kunnen langevezels,lokken
ofhekelsnuit gebruikt worden indevormvanhekellint ofkaardlint,waarvan devezellengte tussen 32mm en60mm ligt.Devereistevezellengtewordtverkregen doorhet snijdenvande lange
vlasvezel.Eenveel gebruiktemachinevoorhetmechanisch cottoniseren isde "LaRoche"machine.
Gecottoniseerd vlaswordt alleengebruikt indemenggarenspinnerij.Zijwordt dangemengdmet katoen en/of synthetische
vezels.Deprijsvangecottoniseerd vlashangt afvandekwaliteit vandegebruikte grondstof enkanvariërenvanƒ 10,-tot
ƒ 13,-perkg.
3.9.2 Organisatorische dimensie
Aangezien dehandelaarveelal eenvaste kringvan afnemers
heeft enookweetwelkekwaliteiten zijnodig hebben,kanhijde
aangeboden engevraagde kwaliteit direct aanelkaarkoppelen.De
spinvoorbereidende bedrijvenweten inprincipenietvanwelk
zwingelbedrijf hungrondstofvandaankomt enevenmin naarwelke
spinnerij(en)dezetoegaat.Ookbij "direct"contact tussenvoorgenoemde partijen,gaat eencommissionair vanhetverzendhuis
mee.Vooreenhandelaarwordt hetnamelijk financieel pasinteressantwanneerhijnaast handelsactiviteiten eveneens belangen
heeft indevlasverwerking. Bedrijvenmetpuurenalleenhandelsactiviteiten zijnernauwelijks.
Overigens lopendecontacten tussenhandelaar/bewerker en
spinnerij ookvaakviacommissionairs vande spinnerij.Deze commissionairs zijnvaakalvanoudshervertegenwoordigers vande
spinnerijen.
InBelgië zijntienbedrijvenwaarwordt gehekeld.Het
grootste bedrijf isgefuseerd met degrootsteBelgischehandelaar. Intotaal bevinden zichbijBelgische hekelbedrijven 34
Mackie-hekelmachines envijf Borelli-hekelmachines.DeBorellimachines zijnechtervanwege technische problemenvaaknietoperationeel.
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InFrankrijk zijnzeshekelbedrijven. Intotaal bezitten
deze bedrijven 17Mackie-hekelmachinesendrieBorelli-hekelmachines.
Belgische handelaren bezitteneensterkevoorkeurvoorpartijenafkomstig uitFrankrijk (SeineMaritime)omdatuitdit
gebied een fijnerevezel komtenbovendienhetvlasdaareerder
geoogst kanworden,zodatheteerderaanspinnerijen kanworden
aangeboden.
Belgischeverzendhuizen handelennaastWesteuropees vlasin
demeestegevallenook invlas afkomstig uitPolen,Tsjechoslowakije,deUSSR enChina.Zijhebbenvaakeigen vertegenwoordigers
indeze landen,die zowelde inkoopalsdeverkoopvoorhenregelen.Naastvlasvezelshandeltmenvaakook in(meng)garens.
Spinnerijen kopenalhungrondstoffen invia commissionairs
ofverzendhuizen. Spinnerservarenhetkopenvangrondstofviade
tussenhandel alsnoodzakelijk. Zijnoemenhiervoordevolgende
redenen:
dehandelaar draagtdeverantwoordelijkheidvoordehomogeniteitvandeaangeboden partij,hetgeenvoordespinner
reclamatiemogelijkmaakt;
verkleining vanhetrisicoomvaneenklein aantalaanbieders afhankelijk tezijnwatbetreft homogeniteit vande
kwaliteit encontinuïteit inlevering vandebenodigdepartijen;
dehandelaarweet exactwelke kwaliteitenmenwenst,hetgeen
de communicatievereenvoudigt;
despinnerij hoeft niet zelf een (kostbaar)inkoopapparaat
optezetten;
inkopenviadetussenhandel isvaakeenkwestievantraditie.
Hetvoordeelvoorvlasbedrijvenvanhetverkopenvanhun
produktviahandelaren isdat zijgeeneigenvertegenwoordigers
indiensthoevenhebben omzorg tedragenvoordeverkoop.Daarnaast ishetmoeilijk omzichtussendebestaande structurenvan
spinners-handelaren eenplaatsteveroveren.
Voordehandel ishetgunstigwanneerdeproduktiegeconcentreerd isinvlaskernen zoals inNederland of incoöperaties
zoals inFrankrijk.Doordat Franse coöperaties eenomvangrijken
geconcentreerd aanbod vangezwingeld vlaskunnen leverenkrijgen
zijdoordetussenhandel inhetalgemeenƒ0,06 totƒ0,11 perkg
meeruitbetaald dannietgeorganiseerde zwingelbedrijven.Dit
uitsluitend vanwege hetgeconcentreerde aanbod,dus losvaneen
meerprijsvanwege kwaliteitsverschillen.
3.9.3 Economische dimensie
Hetaandeelvanwarmwatergerotevezel indeverhandelde hoeveelheid gerootvlasdoordeBelgische tussenhandel isdeafgelopenjaren sterkteruggevallen.Momenteelwordt nog slechtszo'n
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5%tot 10%warmwaterrootvezel verhandeld.Ditheefteenaantal
redenen:
deterugvalvanhetaantalwarmwaterrootbedrijvenin
West-Europa alsgevolgvandehogekostenvoorditproces;
warmwatergerootvlas isvooral afkomstig uithetOostblok,
ditvlas isvaakonzorgvuldig geroot,waardoordekwaliteit
laagis;
eenafnemendevraag naarwarmwaterrootvlas bij spinnerijen
(alsgevolgvanvoorgenoemde factoren).
Sindsdekortevezelmarkt inomvang isafgenomen,wordtdoor
voorbewerkingsbedrijven alleennoggeïnvesteerd inhekelcapaciteit.Ditheefteen impulsgevormdvoorhetvervaardigenvanverbeterdehekelmachinesdoormachinefabrikanten, zoalsdecontinue
hekelmachine vanBorelli ende inontwikkeling zijndeMackie-hekelmachine.DezenieuweMackiehekelmachine gaatongeveer
ƒ 2.000.000,-kosten.Tervergelijk,deoudeMackie-hekelmachines
kunnenalvooreenprijsonderdeƒ 150.000,-aangeschaftworden.
In1989wasersprakevanovercapaciteit bijdeWesteuropese
hekelbedrijven.Deschatting isdatdegemiddeldecapaciteitsterug
val indeze branche in1989ongeveer40%bedroeg. In1988bedroegdeWesteuropese produktie aanhekellint circa 18.000ton.
Intabel3.15 zijndeprijzenvoorvlasprodukten aftussenhandelweergegeven.
Deprijsvanhekellint isafhankelijkvandekwaliteitvan
degrondstof. Stofvrijkaardafval levertƒ0,50 perkgop.Kaardafvaldatstof bevat,kanalleenwordengebruikt alsbrandstof.
Kamafval isvanbeterekwaliteitdankaardafvalenwordttegen

Tabel 3.15

Prijzen vlasprodukten
kg), 1989

af tussenhandel

(gulden per

Produkt

Prijs

Hekellint
Hekelsnuit
Kaardafval
Kamafval

10,00-13,00
2,25 - 4,20
0,50
0,72

Bron:vlassectorBelgië.

eenhogereprijsverkocht aandepapierindustrie,voorhetvervaardigenvankwaliteitspapier.
Uitgaandevaneenprijsvoorgezwingeld vlasvangemiddelde
kwaliteit enƒ 10,-voorhekellint,dathieruitwordtvervaardigd,ligtdetoegevoegdewaarde inhethandels-enbewerkingstrajectongeveerop286%(zieookfiguur 3.13).
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3.9.4 Opmerkingen
Dehandel inenbewerking vanvlasprodukten speelt inde
helevlasproduktieketen eencruciale rol.Hiervindt dekoppeling
plaatstussendegrondstofaanvoer,verdere bewerking endistributievanhethalffabrikaat.
Ookhieruit blijktdenoodzaak tot schaalvergroting bij
zwingelbedrijven ditom intespelenopwensenbijdetussenhandel.
Geziendegrotewaardetoevoeging aangezwingeld vlas inde
handelsfase, ishet ineigenhandennemenvaneenextraactiviteit indeprimaire fasedemoeitevanhetoverwegenwaard.In
België enFrankrijk iseenkoppeling van zwingelenenhekelenal
operationeel.
Omeen indicatie tegevenoverdekostendieverbonden zijn
aanhet opzettenvaneenhekellijn, isintabel 3.16 eenkostprijsberekeningweergegeven.Hierbij isuitgegaanvandeovername
vanéénoudehekelmachine vaneenspinnerij.
Bij tabel 3.16 dientopgemerkt tewordendat isuitgegaan
vaneenopstelling vaneenhekellijn indezelfde ruimte alseen
Tabel 3.16

Kosten/baten

analyse

Kosten/opbrengsten
Kosten:
afschrijving
arbeid (4.800uur)
energie
onderhoud
grondstof (160tonâƒ3,50/kg)
isolatie enairconditioning
overige kosten
Totalekosten
Opbrengsten:
104ton lintaƒ 10,-/kg
56tonsnuitafl3,-/kg
Totale opbrengsten
Brutobedrijfsresultaat

opzetten

hekellijn

*)

Gulden/jaar

30.000
134.400
20.000
80.000
560.000
90.000
914.400

1.040.000
168.000
1.208.000
293.600

*)Aannames bijtabel 3.16:kostenaanschaf en installatie hekelmachine:ƒ 150.000,-,afgeschreven invijfjaar;bediening door
driepersonen, 1ploeg,200dagen/jaar,prijsperman/uurƒ28,-;
onderhoudskosten zijn inclusief storingskosten;outputhekelmachine: 100kg langvlas/uur;geenadditionele investeringen in
gebouwen endergelijke;hekellintrendement65%.
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bestaande zwingellijn.Het onderbrengenvaneenhekellijn ineen
nieuwgebouw isechteralleen rendabel bijminimaalvijfhekelmachines.
Ookdient opgemerkt tewordendat ineengroot aantalgevallendeafschrijvingenopdehekelmachine geheelnihil zullenzijn
alsgevolgvande langetechnische eneconomische levensduur.
Voor eennieuwe hekelmachine zijndeafschrijvingenaanzienlijk
hoger,deonderhoudskosten echter lager,evenalsde arbeidskosten
(bediening dooréénpersoon).Bovendien isdeverwerkingscapaciteitgroter.
De introductievaneennieuwe hekelonderneming opdemarkt
voorhekellint betekent voordenieuwe onderneming een oriëntatie
oppotentiële afnemersenconcurrenten.Bij aanvoervankwalitatief goede grondstof involdoende grotepartijen,kaneenzeker
marktaandeel verkregenworden. Indewolbranche ismen eentientaljarengeleden ookovergestapt ophet latenvoorbereidenvan
dewol buitendespinnerij,hetgeendaarvoorondenkbaarwas.
Erbestaatmomenteel indeWesteuropese markt eenovercapaciteit aancottoniseermachines.Dit lijkt structureel van aardte
zijn,aangezien erinhet recenteverleden eenaantal LaRoche
machines aan landenuit hetVerreOosten zijnverkocht,waardoor
devraag naardegecottoniseerde vezelvanuit hetVerreOosten
sterk isteruggelopen.Dit tengevolgevanhet feit datChina
vlasvezelsproduceert diekwalitatief achterlopen bijWesteuropese,maarwelgeschikt zijnom ineenLaRochemachine verwerkt te
worden.

3.10 DeWesteuropese vlasspinnerijen
3.10.1 Technische dimensie
Vlasgarenskunnenwordenvervaardigd viaeendroogspinproces
ofvia eennatspinproces.Degebruikte spintechniek isinprincipedezelfde, zijhetdat bijhetnatspinnen eenaantalextra
handelingenvereist zijn.Het belangrijkste verschil isdatbij
het natspinprocede devoorgarensnatgemaaktwordenmetwarm
water.Hierdoorwordt hetmogelijkhetvoorgaren ietsuitte
rekken (doorhetweekmakenvande "lijm")waardoor eenfijner
garenkanwordengesponnen danwanneerdezelfde grondstof droog
zouwordengesponnen.Tevenszijndegarensgladder.Zowel lange
vezels alskortevezelskunnendroog ennatworden gesponnen.
DemeesteWesteuropese vlasspinnerijenbevatten zoweleen
droogspingedeelte alseennatspingedeelte.Erzijnechterook
spinnerijen diealleendroog ofalleennat spinnen.
Spinnerijen specialiseren zichvaakopeenbepaalde range
vangarennummers.Garennummers gevendedikte (offijnheid)van
garensweer.Zijwordenuitgedrukt inonderandereNe2~ ofNm
nummers.Nenummers zijnEngelsematen,hetNe2nummer geeftaan
hoeveelmaal 300yardvlasgaren in1pound gaat.Het subscript 2
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(verven)
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bijhetNe-nummer duidt eropdathetomvlasgarensgaat.Ne^ bijvoorbeeld duidt ophetspecifieke katoennummer.Ne2 10wil zeggen
dat 10metervlasgaren 1,65 gramweegt.Nmnummers zijnmetrische
maten,Nm 10wil zeggendat 10metergaren 1gramweegt.Hoe fijnerhetgaren,destehogerhetgarennummer.BijNm-nummers is
geenonderscheid tussenkatoen,vlasofandere garens.Dedrooggesponnen garensdie inWesteuropesevlasspinnerijenwordengesponnen liggentussenNm0,15 enNm 15 (indienvervaardigd uit
kortevezels)entussenNm0,3 enNm 18(indienvervaardigd uit
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langevezels). InWest-Europavervaardigde natgesponnen garens
liggentussenNm3,5 enNra20(uitkortevezel),entussenNm2
enNm84 (uit langevezel).
Indieneenspinnerijzelfnietoverhekelcapaciteit ofeen
kaard-enkamlijnbeschikt,wordtdegrondstof indevormvan
hekellint ofkamlint ingekocht.Wanneerdespinnerijwel hierover
beschikt,wordtdegrondstof indespinnerijzelfverwerkttot
hekellint ofkamlint.
Hethekellint ofkamlintwordt ineenaantal stappenoprekbankenopgerekt.Hetoprekkenvindtplaatsdoordatdeuitvoercilindervanhetrekwerk snellerdraaitdande invoercilinder.In
deze fasevanhetspinproceskunnenniet-vlasvezelsworden bijgemengd.Eveneensworden indeze faseverschillende kwaliteiten
vlasmetelkaargemengd.Hetopgerekte lintwordt indedroogspinnerijdirectversponnen.Wanneerhetnatwordtgesponnen,
wordtheteerstopklossengespoeld envormt zohetvoorgaren
voorheteigenlijke spinnen.
Bleken
Metdekomstvandenieuwstegeneratienatspinmachinesheeft
zicheentrend ingezetnaarhetblekenvanhetvoorgaren.Daarvoorwerdengarensookwelgebleekt (hetzijomeenwitgarente
krijgen,hetzijomhetgarenbeterverfopte latennemen).Dit
gebeurdedanechtermethetuiteindelijke garenofmethetweefsel.Hetblekenvanvoorgaren echterwordtnietgedaanomeenwit
garen tekrijgen,maaromhetgarenfijnertemaken,zodatuit
dezelfdegrondstof eenhogergarennummerkanwordengesponnendan
wanneerdegrondstof ongebleekt zouwordengesponnen.
Hetblekenvereistdenodigenauwkeurigheid; indienditniet
goedwordtgedaan,wordthetgarenergzwak.Blekenwordtgedaan
ineenaantal stappen:eenkwartbleek,halfbleek,driekwart
bleekenvolbleek.Doorhetblekenneemtdesterktevanhetgaren
met zo'n 25%af.Erdientduseenafweging plaatstevinden tussenfijnheid enerzijds,ensterkteanderzijds.Tijdensde inkoop
vanhekellintwordtvaakreedsrekeninggehoudenmethet feitdat
hetvoorgarengebleekt zalworden i.e.denormvoorsterktein
relatie totfijnheid isvrijhoog.Dezeontwikkeling heeftertoe
geleid datsommige spinnerijendegeringe sterktevanhetmateriaalwillencompenserenmetdefijnheid.Hierdoorontstaanin
hetuiteindelijke garenzwakkepunten,diebijdehuidigehoge
weefsnelhedenonherroepelijk totbreukleiden.
Eenbelangrijke overweging bijhetblekenvanvoorgarenis
hetgewichtsverlies.Indienhetweefselwordtgebleektalsonderdeelvanhet finishproces,wordthet "hol"(finishenkomt inde
volgende paragraaf tersprake).Wanneerhetvoorgaren ofhetgarenalgebleekt is,blijfthetgewichtsverlies bijhetblekenvan
hetweefselbeperkt.
BlekenwordtgedaanmetH202ofchloor.Blekenmetchlooris
verreweg hetvoordeligst.Dearbeidsomstandigheden zijnhierbij
echterzeerslecht.Inpraktijkwordt echtervrijwel altijd
chloorbleektoegepast.
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Veel spinnerijen bleken zelf,daarnaast zijnereenaantal
zelfstandige bedrijvendie "inloonwerk"bleken.Degrondstof
voordrooggesponnen garenswordtvrijwel nooitgebleekt.
Vlaswordtversponnen opringspinmachines. Invlasspinnerijenwordentweeverschillende typen ringspinmachinesgebruikt:
1. twee-cilinderringspinmachines,dezewordengebruiktvoorhet
vervaardigenvangroveregarens;
2. drie-cilinderringspinmachines,dezewordengebruiktvoorhet
spinnenvanfijneregarens.
Het elementaire deelvaneenspinmachine ishet rekwerk,bestaandeuittweeofdriecilinders,eneenringmet eenzogenaamde traveller.Hetvoorgarenwordt inhetrekwerk gerektdoordat
deuitvoercilinder snellerdraaitdande invoercilinder endoor
drukvaneendrukrolmeteenrubbermantel.Dedraadwordttot
een (spin)copgewonden,geleid doordetraveller (ziefiguur
3.11). Hoegroterhetverschil insnelheid tussenuitvoer-en

invoercilinder

rekwerk

drukrol

uitvoercilinder

ring Setraveler

cop

Figuur

3.11

Spinmachine

invoercilinder destefijnerwordthetvoorgarenuitgesponnen.De
snelheid vandeuitvoercilinder kan ingesteldwordendoorde
tandwielen teverwisselen.
Bijnat spinnenwordt hetvoorgarendooreenbadmetwarm
water (38gradenCelsius)getrokken.
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Naasteentyperingnaarhetaantalcilinders inhetrekwerk,
kunnen ringspinmachines eveneensworden ingedeeld opbasisvande
lengtevanhetrekwerk,i.e.deafstand tussendecilinders.Op
basisvanditcriteriumzijntweetypenringspinmachines te
onderscheiden:
"typekatoen"ringspinmachine.Ditzijnspinmachineswaarde
afstand tussendecilinders relatiefkort is,20mmtot
maximaal 60mm.Datwil zeggendatopdittypemachine
alleenvezelsvanrelatiefgeringe lengtekunnenworden
versponnen zoalskatoen (25tot45mm), oplengtegesneden
synthetischevezelsofvlasvezels;
"typewol"ringspinmachine.Decilinderafstandvandittype
ringspinmachine isminimaal 80mm.Opdeze spinmachineskunnenalleenvezelsdierelatief lang zijn,wordenversponnen
zoalswol,lokkenoflangevlasvezels.
Desnelheidvandetravellervanvlasringspinmachines is
maximaal 24meterperseconde (bijkatoen35meterperseconde).
Deze travellersnelheid isdebeperkende factor inde snelheidvan
het ringspinproces (ookbijkatoen).Doormachinefabrikantenis
veel onderzoekgedaannaarhetverhogenvandezetravellersnelheid.
Eentravellermoet sterkzijnenbestand zijntegenwrijving.Tegenwoordig wordtdetravellerdaaromvervaardigd uit
synthetischmateriaal enversterktmet zo'n 25%glasvezel.Hierdoor ishij zeerlichtenwordthijbijsnelhedenhogerdan24
meterpersecondevanderinggeslingerd.
Indevlasspinnerijwordenzeeruiteenlopende typenringspinmachinesgebruikt.Demodernste ringspinmachines zijnde
"Linmacks"vandeNoordiersemachinefabrikant Mackie.Dezemachineszijngebaseerd ophetdriecilinderringspin-principe, type
wol.Hetverschilmetouderemachinesvanhetbedrijf ligt inhet
automatischvervangenenverwijderenvandespoelen (automatic
doffing).Hierdoor isdebenodigde arbeid permachine,invergelijkingmetdeoudere typesmet40%gedaald.Demachineszijn
daarentegenduur inaanschaf (ongeveerƒ 1,5miljoen)enonderhoud endienendanook 7000uurperjaartedraaienomzichzelf
terug teverdienen.DeopdeLinmackvervaardigde garenszijn10%
tot 20%sterkerdanopandere ringspinmachines vervaardigde
garens.MetdeLinmackkunnengarennummersNm 15totNm36worden
gesponnen.Wanneerringenmeteenkleinerediameterworden
gebruikt kanditoplopentotNm60.Inpraktijkkunnenzonder
blekenopdeLinmackgeengarennummershogerdanNm 26gesponnen
wordenalsgevolgvandehuidigekwaliteitvanhetvlas.
DeLinmacks zijn insamenwerkingmetdegrootstenatspinnerij inItalië,Linificio,ontworpen.
Detrend binnenWesteuropese natspinnerijenomte investeren
inLinmacks liepparallelaanhetontstaanvaneenmarktaandeel
indekledingmarkt.Derelatietussendezeontwikkelingen ligtin
het feitdatdoorde introductievandeLinmackdesterktevan
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natgesponnenvlasgarensmetcirca 15%toenam.Weverijen kregen
hierdoordebeschikking overgarensdieopdemodernsteweefgetouwen,waarvan deweefsnelheid hetdubbele bedroeg vandeoude,
verwerkt kondenworden.Hierdoorwerd hetvoor linnenweverijen
mogelijkvlasgarensmethogere snelhedenteweven.Daarnaastkondendaardoorooknietgespecialiseerde linnenweverijenvlasgarens
gaangebruiken.
Naast investeringen inLinmacks,wordtdoorWesteuropese
spinnerijen eveneensgeïnvesteerd indezogenaamdeMapkin-modificatievandeoudetypenspinmachines.Dekostenhiervan zijnongeveer45%vandeaanschafkostenvaneenLinmack.Erwordtgeclaimd dat eendergelijke gemodificeerdemachine eenevengoed
garen alseenLinmackoplevert.
De Italiaanse spinnerijLinificio ismomenteel bezigmethet
ontwikkelen vaneenandernieuwtypenatspinmachine.Overtweeâ
driejaarwilmendezemachine opdemarkt brengen.Deverwachting isdatdezenietessentieel anders zal zijndandeLinmack.
NaastdeLinmack issinds 1987deSONOMAB-cilinderringspinmachine opdemarkt.Deze spinmachine isvergelijkbaar metde
Linmack.Momenteel staat éénSONOMAB-machine alsproef opgesteld
bijdeFranse spinnerijLeBlan.
Gesponnen garenswordenvantientotvijftiencopsovergespoeld toteencone.Hiervoor zijnspeciale spoelmachines opde
markt,onder anderevanSavioenSchlafhorst.Dezemachines zijn
voorzienvansensorendieeendraadbreuk eneenfout inhetgaren
registreren endezevervolgens automatisch herstellen.Dit levert
eenaanzienlijke arbeidsbesparing op.
Indekatoenindustrie worden "splicers"gebruikt.Dezeknopenbijeenbreukdegareneinden nietaanelkaarmaardraaien
deze alshetware inelkaar.Ditgeeftminderaanleiding tot
weefstoringendanknoopjes.Voorvlas zijndergelijke (aangepaste)machinesniet opdemarkt.
Wanneernatwordtgesponnen,dienthetgarengedroogd te
worden.Ditgebeurt inovenswaardeconesvanbinnenuitworden
verwarmd. Deconeswordenvervolgens ineenconditioner onder
hogedrukbevochtigd endaarna infolieverpakt.Hetvochtverspreidt zichnahetverpakkengeleidelijk overdecone,zodatde
vochtigheidsgraad overdeheleconeuiteindelijk zo'n 12%bedraagt.
Hetgesponnen garenkangeverfdworden.Ditgebeurt inhet
algemeendooreendaaringespecialiseerd bedrijf,nietdoorde
spinnerij zelf.Slechtseenkleindeelvandegeproduceerdegarenswordtgeverfd.Weverijenwerken inhetalgemeenmetgebleekt
ofongebleekt garen.Hetweefselwordtvervolgens bedruktof
geverfd.
Naast hetdroog ofnat spinnenwordt ineenaantalspinnerijenhalf-nat gesponnen.Hierbijwordthetvoorgaren tijdenshet
spinprocesnietdooreenbadwarmwatergetrokken,maarwordthet
metwaterbesproeid of langseenvochtige katrolgetrokken.Het
garenwordtdaardoornietnatmaarvochtig gesponnen.Dezespin-
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techniekwordt aangeduidmet "gill-spinning".Menheeftdeze
methode geïntroduceerd omdeharigheid vandegarensteverminderen.Deuiteindelijke sterktevanhetgaren isalsgevolg van
verminderdevezel-cohesie lagerdanbijdrooggesponengarens.
Voorgill-spinningwordthekelsnuitgebruikt.Heteindprodukt iseengladder,mooiergarendanwanneerdroogwordtgesponnen.Daarnaastontstaatminderstoftijdenshetspinnen.Eennadeelvanditproces isdatdegarensdienentewordennagedroogd,
waardoordekostprijsstijgt.Doorderelatiefduregrondstofen
de lageopbrengstvoorheteindprodukt,levertdezeproduktie
voorde spinnermomenteel nauwelijks ietsop.
Half-nat gesponnengarensworden inhetalgemeenopdezelfde
marktenafgezetalsdrooggesponnen garens.Hetverschil inkostprijstussendeze beidegarens ligtvoordespinnerijtussen
ƒ 0,17enfl0,28.Deverkoopprijsvanhetdrooggesponnen en
halfnatgesponneneindprodukt ligtophetzelfdeniveau.
Naasthetbijmengenvananderevezels indevlasspinnerij,
kanvlasookwordenbijgemengd bijanderevezels ineennietvlasspinnerij.Hetessentiëleverschil tussenhetvervaardigen
vanmenggarens ineenvlasspinnerij enineenniet-vlasspinnerij
ishetpercentagevlasdatzichinheteindprodukt,hetmenggaren,bevindt.Invlasspinnerijenwordenvooralgarensvervaardigd
dievoor50%tot 100%uitvlasbestaan.Meestalwordtkatoen,
wol,viscose,acrylofpolyester bijgemengd. Inniet-vlasspinnerijenwordenmeestalmenggarensvervaardigd diemaximaal 50%vlas
bevatten.
Despintechniekendiewordengebruikt bijhetvervaardigen
vanmenggarens ineenniet-vlasspinnerij zijnnaastringspinnen,
frictiespinnen (of:dref-spinnen)en"openend"spinnen(of:
rotor-spinnen).Frictiespinnen ofdref-spinnen isontwikkeld door
eenOostenrijksemachinefabrikant.Bijhetfrictiespinnenwordt
eenmantel,bestaandeuiteenbepaald typevezel,omeenkern
gewonden.Dekernlevertdesterktevanhetgaren,demantelhet
uiterlijk.Hetbelangrijkstvooreenkern isdesterkteende
rek,derekdientminimaal tezijn.Inhetalgemeengebruiktmen
glasvezelalskern.Dref-garenswordenmetnamegebruiktvoortapijt-ruggen.Hetgarennummerbereikvandref-garens ligttussenNm
0,25 totmaximaalNm 12.Vlaswordt zeldengebruikt voorhetvervaardigenvandittypegaren.Eenmengspinnerij inNederlandonderzoekt demogelijkheid omvlasmenggarens indemantel teverwerken.
Openendofrotor-spinnenwordtmetnametoegepast inkatoen
spinnerijen.Hetvoordeelvandezespintechniektenopzichtevan
ringspinnen isdatdekg-prijsvandegarens lagerligtomdathet
aandeelvanarbeid indekostprijsvanhetgarenslechts 17%bedraagt.Daarnaast hoevenniet,zoalsbijringspinnen,decops
overgespoeld teworden.Ookisde spinsnelheid viertotvijfmaal
zohoog alsbijringspinnen.Hetnadeelvandeze spintechniek is
dathet slechtsrendabel isbijhetverspinnenvangrotehoeveelheden.Deontwikkelingen indezebranchegaanzeersnel;de
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garennummerrangedieopdezemachineskanwordengesponnenwordt
steedsbreder.Technisch ishetmogelijkNm2,5totNm 68te
spinnen. Inpraktijkwordttegenwoordig reedstotNm40metopen
end spinmachines gesponnen.Datwil zeggendat indekatoenspinnerijhet ringspinnen (voorheennoodzakelijkvoorde bovenkant
vandegarennummerrange)steedsmeervervangenwordtdoorhet
goedkopere openend spinnen. Inprincipe kunnenmenggarens
bestaande uitkatoenenmaximaal 50%gecottoniseerd ofgesneden
vlas, opdittype spinmachinewordengesponnen.Hetnadeel isdat
dooropen-end spinnenhetgareneenmatuiterlijk krijgt,zodat
optische glansvezelsmoetenwordentoegevoegd. Daarnaastmoet
meervlasworden toegevoegd omhetzelfde effect tekrijgen alsop
eenringspinmachine (28%inplaatsvan 20%). Bovendien zijnminderekwaliteitenvlasopdezemaniernietteverspinnen.
InNederland enandere landenbevinden zicheenaantalnietvlasspinnerijendievlasbijmengen.Dit zijnmet namekatoenspinnerijen.Vlaskanomtwee redenenwordenbijgemengd bijandere
vezels,omeen "effectgaren"tecreërenofomde eigenschappen
vantweetypenvezelsteverenigen.Eeneffectgaren iseengaren
datuiterlijk lijktopeenvlasgaren,maardatniet ofnauwelijks
vlas bevat.Bijhetvervaardigenvansynthetische garenskaneen
linneneffectwordengecreëerd dooronregelmatige verdikkingente
programmeren. Spinnerijenvan synthetische garensverwerkendan
ook zeldenvlas. Indekatoenspinnerij ofwolspinnerij wordtwél
vlasgebruikt omeenlinneneffect tecreëren.Dehoeveelheid vlas
diehiervoorgebruiktwordt isinhetalgemeenvrijgering,circa
5%tot 20%.Hetvlaswordt hiervoormeestal indevormvangesnedenhekellint ofgecottoniseerd vlasverwerkt.Voorhet bijmengen
vanvlas inkatoenspinnerijen,dienendevezelsnamelijk zeer
fijnencirca30mmtot40mm langtezijn.
Detweedemarktvoorvlasmenggarens isdievoorprodukten
waarindecombinatievaneigenschappenvanvlaseneenandere
vezel gewenstwordt.Deze ligtvooreendeel indemarktvoor
damesbovenkleding. Hierbijwordtvlasvermengdmetanderevezels
omdeprijstedrukkenen/of dekreukgevoeligheid teverminderen.Vooreenanderdeel ligtdemarktvoormenggarensmeteen
groter aandeelvlasdanalleenvoorhet linneneffect nodig isin
demarktvoorbadstofprodukten.Voordezeprodukten isdecombinatievaneigenschappenvandevlasvezel (uiterlijk,gevoel,
vochtopname)metdievankatoen (soepel)vanbelang.Dittype
menggaren bevatmeervlasdaneffectgarens,namelijk zo'n 25%tot
60%.
Voor eenkatoenspinnerij betekent het bijmengenvanvlaseen
aanzienlijkewaardevermeerdering vanheteindprodukt (menggarens
met 25%tot 60%vlas)tenopzichtevanhetzuiverekatoengaren.
Ditgeldt inminderematevoordeeffectgarens (menggarensmet5%
tot 20%vlas).
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3.10.2 Organisatorische dimensie
InWest-Europa zijncirca40ondernemingendievlasvezels
verspinnen.Vandezebedrijvenzijn29zuiverevlasspinnerijen,
circa dehelftnatspinnerijen endehelftdroogspinnerijen.De
omzetvandevlasspinnerijen samenbedroeg in1987ƒ457miljoen.
Demeestevlasspinnerijen inWest-Europa zijnaangesloten
bijdeConfédération Internationale duLinetduChanvre (CILC).
IndeCILCzijnnationale organisatiesvantelers,vlassers,handel, spinners,weversenfinishers zijnverenigd.DitzijnorganisatiesuitNederland,België,Frankrijk,Italië,Duitsland,het
Verenigd Koninkrijk,Zwitserland enOostenrijk.
DestructuurvandeCILC isalsvolgt:deorganisatie is
verdeeld inzessecties,vlasteelt,roten-zwingelen,handel,
spinnerij,weverijenveredeling.Naastdeze secties zijnereen
drietal commissies,decommissie economische zaken,decommissie
promotie endecommissiewetenschap entechniek.Deactiviteiten
wordengecoördineerd doorhethoofdkantoor inParijs.

Tabel

3.17

CILC-spinnerijen

Land
België
BRD
Frankrijk
Italië
N-Ierland
Oostenrijk
Zwitserland
Totaal

naar land van vestiging,
1985

1986

1985-1988

1987

1988

7
2
7
2
7
2
1

7
3
7
3
7
1
1

7
2
5
3
7
1
1

7
2
5
3
7
1
1

28

29

26

26

Bron:CILC,1989.

Hetaantal bijdeCILCaangesloten spinnerijenper landis
weergegeven intabel3.17.
Niet allevlasspinnerijen inWest-Europa zijnbijdezeorganisatieaangesloten.AlleCILC-spinnerijen zijnzuiverevlasspinnerijen,datwilzeggenbezittenspecifiekevlasspinmachines;zij
mengenvaakwél bij.Infiguur3.12 isdeverhouding indeproduktievandroog-ennatgesponnengarensdoorCILC-spinnerijen
weergegeven.
Indeperiodevan 1978tot 1988 isdeverhouding indeproduktiedrooggesponnen/natgesponnen vlasgarensdoorCILC-spinnerijenvolledig omgedraaid.Deproduktievannatgesponnengarens
isgedurendedezeperiodegestegenmetongeveer30%.Daarentegen
isdeproduktievandrooggesponnen garensmet ruim40%afgenomen.

85

34.522

27.189

30.041

31.471

33.445

'84/85

'85/86

'86/87

'87/88

'88/89

Drooggesponnen
garens

Figuur

r 7 7 Z 7 / ] Ndt gesponnen
garens

3.12

Ontwikkeling
in de verhouding van de produktie
aan
droog- en natgesponnen
vlasgarens
door
CILC-spinnerijen
Bron:CILC,1989.

Debelangrijkste redenhiervoor ishetontstaanvaneenmarktaandeelvoorfijnegarens,i.e.voornatgesponnengarensuit lange
vlasvezels inhet segmentvandeduurderekleding. Daarentegen
namdemarktvoordrooggesponnen garensaf,metnamevoorgarens
dieuit ruwe lokken zijnvervaardigd.Debelangrijkste oorzaak
hiervoor isdatdezegarensniet (meer)aande kwaliteitseisen
vanweverijen kunnenvoldoen.
DegrootsteWesteuropesevlasspinnerij isLinificioin
Italië,opdevoetgevolgd doorHerdmans inNoord-Ierland.Andere
grotevlasspinnerijen zijnZignagouit ItaliëenAgache enLeBlan
uitFrankrijk.DeoverigeWesteuropese spinnerijen zijnveel
kleiner.Bovengenoemde vlasspinnerijenzijnallenatspinnerijen;
dedroogspinnerijen zijn relatiefklein.
Er zijn inWest-Europa tweeverticaal geïntegreerdevlasindustrieën,dienaast spinnerijen tevensweverijen omvatten:de
Linfield groep inNoord-Ierland endeMarzottogroep inItalië.
Deze laatste isveruit degrootste;onderdeelvandeze groepzijn
onderanderede spinnerijenLinificio,ZignagoenLeBlan.
Spinnerijenwerkenopaanvraag vanweverijen.Meestal ishun
orderbestand eenhalfjaartoteenjaarvooruit gevuld.
Inslechtere tijdenwordt deproduktie teruggebracht van24
uurnaar 16uur.Alleenduremachines zoalsdeLinmacks blijven
24uurdraaien.Daarnaast probeertmeneendeelvandeoverproduktie teverkopen aanbreierijen (tricotagebedrijven).
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Spinnerijenhoudenonderling contactviaCILC-vergaderingen.
Zij zijnechter indeeersteplaatsconcurrentenvanelkaaren
samenwerking komtdanooknietvaakvoor.
Spinnerijen,metalsachterbandeweverijen,bepalenin
sterkematedevooruitgang indevlasverwerkende industrie.Korte
vezelspinnerijenmakende laatstejareneencrisisdoor.Reeds
genoemd isde lagekwaliteitvandeverwerktegrondstof.Daarnaastwerkenspinnerijendiekortevezelsverspinnenvaakmet
verouderdmateriaal,waardoorniethetmaximale kwaliteitsniveau
wordt bereikt.Dezeenandere factorenhebbengeleid toteen
dalingvandevraag naardrooggesponnenvlasgarens.Het afgelopen
seizoen isdeproduktievandrooggesponnengarensechtermet11%
gestegen tenopzichtevanvorigjaar (ziefiguur 3.12).Deze
opleving vandeproduktievandrooggesponnen garens isvolgens
Belgische droogspinnerijenmetnametedankenaanhet feitdat
zijzichhebbengericht opdeafzetvangarensrichtingsportswearenkleding.Degroeivandeproduktie isechtergeenstructureleverbetering;volgensdedroogspinnerijen is1989/'90weer
eenzwakseizoen,voorzovertotnutoebeoordeeld kanworden.
Spinnerijendienatspinnen,metnamedie inItaliëen
Noord-Ierland, investerenveelmeerdanhuncollega-droogspinnerijen.Deze investeringenvormeneen impulsvoormachinefabrikantenomhunmateriaaluptodatetehouden.Daarnaast zijnnatspinnerijendoorhunhoge investeringsniveau genoodzaaktde
modernemachines 24uurperdagtelatendraaien.Intijdenvan
overcapaciteit vormtditeenstimulansomnieuweafzetmarktenaan
teborenvoornatgesponnengarens,ofdebestaande afzetmarkten
teverruimen.Dezeontwikkelingen hebbentengevolgdatnatspinnerijenvoormachinefabrikanten steeds interessanterworden,terwijlhetvoorhenminderaantrekkelijk istijdengeld tebestedenaanhetontwikkelenc.q.vernieuwenvanapparatuurtenbehoevevandedroogspinnerij.Hierdoorwordtdevoorsprong vannat-

Tabel 3.18

Personen in vaste dienst bij
1985-1988

Land

1985

België
BRD
Frankrijk
Italië
N-Ierland
Oostenrijk
Zwitserland

941
205
2.174
2.024
1.979
615

Totaal

7.938

CILC-spinnerijen,
1986
845
184
1.610
1.885
2.103
552
.

7.179

1987

1988

882
184
1.470
1.700
2.288
542
.
7.066

.

950
320
1.469
1.890
2.519
577
.

7.863

Bron:CILC,1989.
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spinnende bedrijvenopdroogspinnende steedsgroter.Hierbij
dientopgemerkt tewordendatdefirmaMackiemomenteel,insamenwerking metdeBelgische droogspinnerij StanislasCock,bezig
iseennieuwekortevezelvoorbereidings-ennatspinmachine te
ontwikkelen.BijdeBelgische spinnerij staat eenprototypeopgesteld.
Ookbijde Italiaanse spinnerij Zignagowordtmomenteel een
projectstudiegedaannaarhetvervangenvandebestaandekaardenkamapparatuur.
Hetaantalpersonen invastedienst bijCILC-spinnerijenis
weergegeven intabel3.18.
3.10.3 Economische dimensie
Deprijzenvoorvlasgarens zijnuiteraard afhankelijkvande
marktsituatie,zowelopdegrondstofmarkt alsopdemarktvoor
heteindprodukt. Intabel3.19wordt een indicatievandeprijzen
voor natgesponnen,zuiverevlasgarens inhetseizoen '88-'89
gegeven.

Tabel 3.19

Prijsindicaties

Garennummer (Nm)
20
26
32
39

natgesponnen

vlasgarens,

'88/'89

Prijsperkg (gulden)
23
33
49
69

Bron:Mackie.

Dezeprijzen zijngemiddelde prijzenvoor natgesponnen
garens,vervaardigd uitWesteuropeesvlas.Aanhetbeginvanhet
seizoenwordendeprijzenvoornatgesponnenvlasgarensvastgesteld doordegrootste natspinnerij Linificio.Deze prijzenwordendoordeanderenatspinnerijengevolgd.Halverwege het seizoen
laatLinificio echterhaarprijzen los,waarna deprijzenvoor
vlasgarens gaanfluctueren.Deprijsvooreennatgesponnen,
100%-vlasgarenNm 26schommelt bijvoorbeeld tussenƒ30,-en
ƒ 34,-perkg.Voorhogeregarennummerszijndeprijsschommelingengroter.Doordeprijsfluctuatieswordtdoordehandelvaak
gespeculeerd metnatgesponnenvlasgarens.
Hetaandeelvandegrondstofkosten indekostprijsvannatgesponnenvlasgarens isrelatief gering, invergelijking metdie
voorkatoen,synthetische enwollengarens.Dit ismet namehet
gevolg vandehogekostenvoorafschrijving vande spinmachines
endearbeidsintensiviteit vanhet spinproces.Dekostprijsopbouw
voor eenopeenLinmacknatgesponnenvlasgarenNm 26 isweergege-
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ven intabel3.20.Tervergelijking isindeze tabel tevensopgenomendekostprijsvaneenkatoengarenNm26.
Voorhogeregarennummersvanvlasgarensstijgendegrondstofkosten endearbeidskosten,deoverigekostenblijvengelijk.

Tabel 3.20 Kostprijsopbow
op Linmack natgesponnen vlasgaren
katoengaren (Nm 26)
Kostenpost

en

Aandeel(%)
vlasgaren

Grondstofkosten
Energiekosten
Onderhoud
Afschrijvingen
Arbeid

katoengaren

40%
5%
7%
15%
33%

60%
7%
8%
5%
20%

Bron:Mackie.

Deverdelingvandekostprijsvaneenkatoengaren isafhankelijk
vande locatievandekatoenspinnerij (vaak inlagelonenlanden).
De investeringen invlasspinapparatuur doorCILC-spinnerijen
van 1984tot 1986zijnweergegeven intabel3.21.

Tabel 3.21

Investeringen
1984-1988

Land
België
BRD
Frankrijk
Italië
N-Ierland
Oostenrijk
Zwitserland

CILC-spinnerijen

(1.000

Ecu),

1984

1985

1986

1987

1988

3.238

1.876
.
4.370
20.000
11.476
.
•

1.407

1.020

1.676
16.000
6.295
.
•

15.094
8.521
6.195
2.612

3.250
.
4.122
14.000
27.599
1.714
•

5.980
14.000
5.637
.

Bron:CILC,1988.

Uit tabel3.21 blijktdatdeafgelopenjarenmetnamein
Italië,Noord-IerlandenFrankrijkforsgeinvesteerd is.Deze
investeringen betroffencapaciteitsuitbreiding en investeringen
inLinmacks.Metname inNoord-Ierland isin1988circaƒ68
miljoengeinvesteerd. Deze investeringenkomenvrijwelvolledig
voor rekeningvandenatspinnerijHerdmans.
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Tabel 3.22

Omzet CILC-spinnerijen

Land
België
BRD
Frankrijk
Italië
N-Ierland
Oostenrijk
Zwitserland

(1.000 Ecu),

1984-1988

1984

1985

1986

1987

1988

44.176

36.604
.
74.116
79.000
37.946
.
.

30.012
.
65.866
66.000
35.708
.
.

32.737
.
65.878
83.403
45.165
9.330
.

40.286
.
74.625
81.000
54.957
25.102
.

94.081
86.000
32.674
.

Bron:CILC,1988.

DeomzetvanCILC-spinnerij'enisweergegeven intabel3.22.
Uitdevoorgaande tabellen blijktdat inNoord-Ierland een
bedrag tengroottevanhelftvandeomzet isgeïnvesteerd.
Opvallend isdesterkeomzetstij'gingvandeOostenrijkse
spinnerij,ondanksderelatief geringe investeringen.Medeaangeziendeze spinnerij eendroogspinnerijis.
3.10.4 Opmerkingen
Invlasspinnerijenwordtveelwaarde toegevoegd aande
grondstof.Kapitaalkosten enarbeidskosten speleneen belangrijke
rol.Metnamedit laatstemaaktWesteuropese spinnerijenuitermate gevoelig voorconcurrentie uit lage lonenlanden.
Aangezienvoorhet spinnenvanvlas specifieke spinmachines
noodzakelijk zijn,zijnvlasspinnerijenweinig flexibel.Slechte
jaren alsgevolgvaneenslechtekwaliteit vande aangeboden
grondstof en/ofdalende afzetmarkten kunnen alleen enigszins
opgevangenwordendoorafzetnaaranderekanalen.Overschakelen
naareenanderegrondstof isnietmogelijk.Vooral deBelgische
droogspinnerijenzijneenschoolvoorbeeld vaneen stagnerende
bedrijfstak,uitzonderingen daargelaten.
De introductie vandeLinmack beginjarentachtig heeftuitgewezendattechnische vernieuwingen eensterke invloed opmarktontwikkelingen kunnenhebben. Spinnerijenkondenmetdeze
"nieuwe"machines eenvoordeweverijen efficiënter verwerkbaar
vlasgaren leveren.Weverijenkondenhierdoorophunbeurtde
markt beterbedienendoor (gedeeltelijk)linnen intevoegen in
hunproduktenpakket.
Er isslechtseengering aantalmachinefabrikantendatapparatuurvoorhetkaarden/kammen,hekelen enspinnenvanvlasvervaardigt. Indevlassector isdaardoordeverscheidenheid inhet
aanbod vanvoorbewerking- enspinmachinesnietgroot als inbijvoorbeeld dekatoen-ofwolsector.Ookvindt erhierdoornietzoveelvervanging vanouderemodellenplaats.Daarnaast zijndoor
dekleine oplage deprijzenvoordeapparatuur relatiefhoog.
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Veelalwordendanookeerdermodificatiesaanoudevlasbewerkingsmachinesofvlasspinmachines gepleegd,met namedoorbedrijvenvoorwievlas eenminder belangrijkprodukt is.
Voorveelmiddelgrote natspinnerijen,die zelfhekelen,
blijkt dit financieel problemen opte leveren.Dit tengevolge
vande investeringen inLinmackswaardoorhet financiële draagvlakvoordergelijke investeringen inhekelapparatuur ontbreekt
enalsgevolg vanhet feit dat hekelengeenkernactiviteit voor
een spinnerij is.De redenwaarom eenaantal bedrijven nog blijvenhekelen isdemogelijkheid omdekwaliteit zelf tekunnen
sturen enomdat zijdeafhankelijkheidvandetussenhandelniet
willenvergroten.Voordetoekomst wordtverwacht datveelvan
deze spinnerijen hekelcapaciteit gaanafstoten.Dit betekentdat
ereen "nieuwe",groeiendemarkt zalontstaanvoorhekellint.
De inWest-Europa bestaande overcapaciteit aanhekelmachines
bevindt zichvoornamelijk bij spinnerijen, niet bijdehandel/hekelbedrijven. Het isonze indrukdat spinnerijen dietekennen
geven indetoekomst teblijvenhekelen, niet onwillig staan
tegenover contactenmet zwingel/hekelbedrijven voor rechtstreekse
leveringen.
ZowelLinificio alsZignago zijngrotendeels inhandenvan
de Italiaanse textielgigant Marzotto.Hierdoorheeft dezegroep
eendominante positie opdemarkt voorvlasgarens.Met nameweverijenzijnhuiverig hiervoor.Zijvindendat zijhierdoorvoor
levering vangarens teafhankelijk zijnvandezegroep.
Ook ishet prijsbeleid vanWesteuropese natspinnerijen
geheel afhankelijkvanprijssetter Linificio i.e.deMarzottogroep.DeoverigeWesteuropese natspinnerijenzijnnietgroot
genoeg enbovendien nietverenigd, zodat geenactiekanworden
ondernomen tegenhetgevolgdeprijsbeleid. Desterkeprijsfluctuaties bemoeilijken het inkoopbeleid vanweverijen. Daarnaast
zijndesigners inItalië indienstvantextielfabrikantenzoals
deMarzotto-groep,waardoor zij invloed uit kunnen oefenenophet
modebeeld.
Hetvervaardigen vanmenggarensmetvlas iseen lucratieve
bezigheid.Hetvoordeel voordeze branche isdeflexibiliteit,
aangezien zijmet normalekatoen-ofwolmachineswerken.Dit
vormtmet nameeenbedreiging voordroogspinnerijendie zichin
hetmenggarencircuit begeven.
Bij spinnerijenuit dekatoen-, synthetica-enmenggarenbranche isereentrend steedsmeerurenperjaartedraaien,om
deconcurrentie met lage lonen landen aantekunnen.Ookbijde
vlasnatspinnerij iseendergelijke trend waarneembaar.

3.11 Deweverij
3.11.1 Technische dimensie
Een linnenweverij verschilt inprincipe nietvaneenandere
weverij.Vlasgarens kunnen tegenwoordig opalletypenweefgetou91

wenwordengeweven.Demeeste linnenweverijenwevendanook
andere typengarenszoalskatoen,viscose enzijdeofmengende
zuiveregarensbinneneenweefsel.Opgemerkt dient tewordendat
hetwevenvan linnentechnischmoeilijker isdanhetwevenvan
andere stoffen,doordatvlasgarens stugger zijnensneller breken.
Erzijneenaantalweeftechniekendieeveneensvoorhet
wevenvan linnenwordentoegepast:
schietspoelweven;
rapierweven;
projectielweven;
grijperweven;
airjetweven;
waterjetweven.
Bijhetweven onderscheidtmendeketting ende inslag.De
kettingwordtgevormd doordedradendieverticaal ophetweefgetouwzijngespannen.Dezedradenworden ineen sprong gebracht
(uithethorizontalevlakgetrokken)waarna erhorizontaal een
draad doorheenwordt getrokken (de inslag). Inde loopdertijd
isalleendewijzewaaropde inslagdoordeketting wordtgetrokkengemoderniseerd, terwijlhetweefgetouw opzichzelf onveranderd isgebleven.Schietspoelweven is,nahandweven,deoudste
weeftechniek.Bijschietspoelwevenwordtde spoelmetde inslag
doordeketting geslagen.Deweefsnelheid bijschietspoelweven
bedraagt 250tot 260 inslagenperminuut.Bijmoderneweefgetouwenwordtde inslagdoormiddelvangrijpers,eenprojectiel,
luchtofwater indespronggebracht.De snelsteweeftechniek is
airjetweven,waarbijdegemiddeldeweefsnelheid 800tot 900inslagenperminuut bedraagt.Overigensgaandeontwikkelingen
snel,deweefsnelhedenworden steedshoger.
Aangeziendekettingdradenaanzienlijkmeer trekkracht
ondervinden dande inslagdraden,wordtvoorhalflinnen vaakeen
katoengaren alsketting gebruikt eneenvlasgarenals inslag.
Katoengarens brekennamelijkmindersnelenbezitten eengrotere
rek.
Naast eenonderscheid tussentypenweeftechniekenkaneveneensonderscheid wordengemaakt tussentypenweefpatronen:
exentrikeweefsels;
dobbyweefsels;
jaquardweefsels.
Bij exentrikeweefsels bestaathet "patroon"uitplatbindingen (zoalsbijlakens)ofkeperbindingen (zoalsbijjeans).Hierbijkunnenverschillende kleurenworden ingeweven.Bijdobbyen
jaquard weefselsworden figuren ingeweven.Dobbypatronen zijn
vrijeenvoudig,jaquard patronen zijnvaakzeer ingewikkeld. In
moderneweverijenwordendetewevenpatronenveelalmet decomputergetekend. Afhankelijkvanhettypeweefgetouwkandecomputer rechtstreekswordenaangeslotenoferwordt eersteen
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ponskaartgemaakt,diewordt gelezenenvertaald naardebewegingenvandeketting.
Draadbreukenworden automatischgesignaleerd. Hetwaarschuwingssysteem geeft tevensaanofeendraadbreuk isopgetreden in
deketting of inde inslag.Het aantaldraadbreuken wordtgeregistreerd omdekwaliteit vanhetgebruikte garentecontroleren
zodat ditkanworden teruggekoppeld naardespinnerij/grondstofleverancier.Dedoorweverijen gesteldekwaliteitseisen aanvlasgarens,hebben betrekking opde sterkte,defijnheid c.q. hetgarennummer enhet "vlaseffect",datwil zeggen,onregelmatigeverdikkingen englans.
Veelweverijen hebben eenafdeling voornoppenenstoppen
(herstellenvanweeffouten).Dit betekent eenaanzienlijke kostenverhoging voorhet eindprodukt.

Finishen
Nahetwevenkunnendestoffenwordengefinished (of:veredeld), datwil zeggengeverfd, bedrukt, brandvertragend, krimpenkreukvrij ofwaterafstotendwordengemaakt.Vooralletoepassingenvan linnendient hetweefselveredeld teworden.Veredelen
bestaat uit eenvoorbehandeling,gevolgd doorverven ofbedrukken
entenslotte nabehandelen.Devoorbehandeling bestaatmeestaluit
bleken.Dit heeft tendoelverontreinigingen teverwijderen.Een
goedebleek isvangroot belang omdatdaarvanhet succesvande
volgende behandelingenafhangt.Evenals het blekenvanvoorgarens,kanhet blekenvanweefsel gedaanwordenmet chloor ofmet
H202.Nederlandse finishbedrijvenblekenuitsluitend met H202.
Bij Belgische finishbedrijvenwordtmeestalwél chloorbleektoegepast. Indien eenweefsel vervaardigd isuit gebleekt garen
hoeft ditniet ofnauwelijksvoorgebleekt teworden inhet
finishbedrijf.
Hetverloopvandebleek isafhankelijkvanhetvezeltype:
voorviscose enpolyester isdebleek relatief simpel,voor
katoenmoeilijker envoor linnenhetmoeilijkst. Ditkomttot
uiting indetoegevoegdewaarde permeterweefsel inhetveredelingsbedrijf.Deprijsvooreenfinishbehandelingvarieert in
Nederland tussenƒl,-/f1,50 permetervoordemeest eenvoudige
behandeling totƒ6,-/ƒ 6,50 permetervoordemeest uitgebreide
behandeling. Een "gewone"behandeling kostvoorkatoenƒ 2,-tot
ƒ 3 , - permeter,voor linnen isdezeprijscirca anderhalf keer
zohoog.Hierbij dient aangetekend tewordendat hetgaat omeen
behandeling dooreenveredelingsbedrijf dat niet inlinnengespecialiseerd is.Zijbehandelen inopdracht vanNederlandsekledingfabrikanten veelal linnenuitTsjechoslowakijeenHongarije.
Dit linnen issterkvervuild, het bevatvaaknog houtresten.Door
de ervaring met linnenuithetOostblok pastmenop linnenaltijd
een specialevoorbehandeling toe.Linnenheeft hierdoor bovendien
bijhet bedrijf eennegatief imago.
Linnen isnietkreukvrij temakenmet de indefinishindustriegangbaremiddelen.Ditwordt namelijkgedaanmet kunsthar-
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sen.Hierdoor daaltdesterktevanhetweefselmetmeerdan30%,
waardoor hetweefsel zeerbroswordt.
Hetkrimpvrijmakenvanweefsel gebeurtdoormechanische
behandeling (voorkleding)ofdoorchemische behandeling (kunstharsen)voorhuishoudtextiel. Zonderkrimpfinish krimpt katoen
bijvoorbeeld circa 10%.Polyester enviscoseworden krimpvrij
gemaakt doordeweefsels bijhogetemperatuur testabiliseren.
Devraag naarbrandvertragende weefselsvoor interieurstoffenzal indetoekomst sterktoenemen,aangeziende toegestane
chemischemiddelenvoorhetbrandvertragend makenvanweefsel
relatief duurzijn (toegevoegdewaardevaneenfinishbehandeling
metdeze chemicaliën bedraagtƒ3,-totƒ5,-permeter). Linnen
isvan zichzelfmeer brandvertragend dankatoen.Ditbetekentdat
opdezegroeiendemarkt linneneentechnischvoordeel heeftboven
katoen.
Hetprobleemvandepolypropyleenvervuiling bijgarensdie
uit ruwe lokkenzijnvervaardigd,komtpastotuiting opditniveauvandeverwerking.Depolypropyleenresten zijn indedroogspinnerij nauwelijks tedetecteren enwordenderhalvemetde
vlasvezels inhetgarenmeegesponnen.Wanneerhetweefselwordt
geverfd,wordendepolypropyleenresten daarinduidelijk zichtbaar
(polypropyleen neemt,integenstelling totvlasvezels,geenverf
op). Hetweefsel daalt daardoor sterk inwaarde.Voorveellinnenweverijen isdezevervuilingsproblematiekdeaanleiding omhet
gebruikvangarens,dieuit ruwe lokkenvervaardigd zijn,teminimaliseren. Ditheeftgeleid totverschuivingen inhetgrondstofverbruik vanspinnerijen,waardoordegarenprijsvoorgarens
uitkortevezel isgestegen.Voorgarensuit langevezelsspeelt
devervuilingsproblematiekgeenenkelerol.
Bijeenaantal linnenweverijen ishet finishen geïntegreerd
indeweverij.Eenaantal linnenweverijenwerken samenmeteen
finishbedrijf.
Breien
Inbreierijen oftricotagebedrijvenworden tegenwoordig
vrijwel geenvlasgarens gebruikt.Doorveel spinnerijenwordthet
industrieel breienaangeduid alseenpotentiëlemarkt,metname
voorgarensuitkortevezels.
Wanneer eenbreierij beschikt overeengoedeairconditioning,kunnen onbehandeldevlasgarenswordenverwerkt.Voorhet
breiendienendegarensnamelijk soepel te zijn,vlasgarens zijn
juistvrij stug.Wanneerde luchtvochtigheid voldoende is,worden
devlasgarens soepeler,waardoor zijzonderproblemengebreid
kunnenworden. Indieneenbreierij niet beschikt overeeninstallatiediede luchtvochtigheid nauwkeurig reguleert,moetgebruik
wordengemaaktvanvlasgarensdieopeenanderemanier soepel
zijngemaakt.Hiertoewordendevlasgarensdoorde spinnerij
voorzienvaneenlaagjeparaffine.
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3.11.2 Organisatorische dimensie
Overdehelewereld zijncirca500bedrijvendie (vooreen
deel)linnenweven.Deomzetvandezebedrijven bedraagtcirca
ƒ 2,2miljard.
Indeafgelopentwintigjaar ishetéénenanderveranderd
indeWesteuropese linnenweverijen.Teneerste ishet zwaartepunt
verlegd naar Italië,dattegenwoordig ongeveerdehelftvande
totaleproduktievanlinnenbinnenWest-Europavoorhaarrekening
neemt.Het aandeelvanBelgischeweverijen isstabielgeblevenop
20%.Deproduktievanlinnen indeoverigeWesteuropese landen
isafgenomen.Naast Italië isFrankrijkeenbelangrijke producent
vanlinnen.
Veelweverijen specialiseren zichophetvervaardigenvan
weefsels,bestemdvooreenbepaald gebruiksdoel,bijvoorbeeld
huishoudtextiel,engebruiken indatkadervlasgarensvooreen
deelvanhunproduktie.Andereweverijen specialiseren zichnaar
degrondstof,bijvoorbeeld vlasofkatoen,envervaardigendaarmeeweefselsvooreenbreed scalaaanprodukten.
Weverijenplannencircaanderhalfjaarvantevorenhunproduktie.
3.11.3 Economische dimensie
De investering vooreenmodernweefgetouwmet eenweefbreedtevantweemeterbedraagt ongeveerƒ 150.000,-tot
ƒ200.000,-.
Dekostprijsvanhetweefproceswordtuitgedrukt inprijs
perxaantal inslagenperminuut.Voorhetwevenvangrovegarens
(voorhuishoudtextiel)ligtdewaardedieaandevlasgarenswordt
toegevoegd ophetzelfdeniveaualsdievankatoengarens.Voor
hetwevenvanhogeregarennummers (voorkleding)bestaateenaanzienlijkverschil tussenkatoenenlinnen.Bijhetwevenvanhogeregarennummers,ishetaantal inslagenperminuutvoorvlasgarenscircatweemaal zolaag alsvoorkatoengarens,alsgevolg
vanhetfeitdatvlasgarensvakerbreken.Deprijspereenheid (x
inslagenperminuut)bedraagtvoor linnenƒ 144,-envoorkatoen
ƒ 64,-totƒ80,-,vooreengarenNm 26.Dekostprijsvaneenm2
katoenuit eenNm26garenbedraagtƒ6,- totƒ8,-.Dezeprijs
isafhankelijkvande locatievandekatoenweverij (i.e.de
kostenvoorde factorarbeid).Dekostprijsvoor linnenbedraagt
ƒ 16,-perm2,uiteenNm 26garen.Voorweefsels,vervaardigd
uithogeregarennummers,liggendeprijzenvoorkatoenenlinnen
verderuitelkaar.
3.11.4 Opmerkingen
Voor linnenweverijen inWest-Europa geldt inprincipe hetzelfdealsvoorvlasspinnerijen,namelijkdatzijdoordehoge
arbeidskostengevoelig zijnvoorconcurrentieuit lagelonenlan-
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den.DeLinificio-groepheeft omdeze redeneenweverij in
Zuid-Italië.Linnenweverijen hebbenechter, integenstellingtot
vlasspinnerijen,demogelijkheid omeenproduktplusaanhunProdukten tegevendoormiddelvaneen "design".Alle grotelinnenweverijen hebbendanookeendesigner indienst.Linnenweverijen
dievoornamelijkhuishoudtextieloftechnischdoekweven,hebben
dezemogelijkheid niet.
Prijsschommelingenvanvlasgarenshebbenmet name effectop
debedrijfsvoeringvanweverijen.
Weverijen kunnen inprincipe (zuivertechnisch gesproken)
flexibel opvragenuitdemarkt reageren. Inpraktijk isdit
moeilijker,aangezien zijcircaanderhalfjaarvantevorenhun
produktieplannen.
Hetbreienvanvlasgarens levert technischmoeilijkhedenop.
Het isonbekend inhoeverreditmeespeelt inhet (momenteel)geringegebruikvanvlasgarens doorbreierijen. Inpraktijk blijken
alleenmenggarensmetvlasgoed tebreien tezijn.Menggarens
zijnechter low interest-produkten voornatspinnerijen.Droogspinnerijen,dietemakenhebbenmeteenteruglopende afzet,gaan
zichophetterreinvandemenggarens begeven.Hetvaltteverwachtendatdebreisectormetnameafzetterreinwordtvoordroogspinnerijen.Men zalhierbijhinderondervinden vandeeffectgarens.

3.12 EG-ennationale subsidies
HetDirectoraat-Generaal VI (landbouw)vandeEG inBrussel,
afdeling C4houdtzichbezigmethetbeheervandemarktordeningenmet betrekking totvezelgewassen,waarondervlas.Demarktordeningendievanbelang zijnvoordevlasteelt bestaanuiteen
hectaretoeslag voorvezelvlas (EG-verordening 1308/70)eneen
lijnzaadsubsidie voorvezel-enolievlas (EG-verordening 569/76).
Deforfaitaire steun isin1970 ingevoerd omeentweetalredenen:
Teneerste degrote invoervanvlasstrouitdeUSSR,waardoorde
vlasteelt indegemeenschap inzijnbestaan bedreigd werd.Ten
tweedewerdenopdezewijzedeverschillende nationale programma'svoorvlasvande lidstatengelijkgesteld.Er isgekozenvoor
eenhectaresteun opaandrang vande lidstaten.Deze haddende
voorkeurvooreenregeling indezevormvanwegede simpelheid van
dergelijk systeem envanwegehet feitdateenrepresentatieve
wereldmarktprijsvoorvlasstro ontbreekt,waardoor eensysteem
van "deficiency payement"nietmogelijkis.
De lijnzaadsubsidie isingevoerd in1976.De redenvoorhet
invoerenvaneendergelijke steunmaatregelwasomenerzijdsde
teeltvanolievlas tesubsidiëren (deteeltvanolievlasviel
immersnietonderdehectaretoeslag),anderzijds haddeEGin
1976eengroottekort aanoliehoudende zaden.Delijnzaadregeling
werktmethet systeemvan indicatief rendement (uitbetaling naar
gemiddelde opbrengstuitde streek).Naastdezeverordeningen is
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voortelersvanzaaizaad ookdeMarktordening zaaizadenvanbelang.Deze isingevoerd in1972.Deze subsidiewordt alleenverstrektvoorgecertificeerd zaaizaad.Hetdoelvandezemarktordening isstabiliserenvandemarktendeproducentenverzekeren
vaneenbillijk inkomen.Intabel3.23 zijndehoogtesvande
subsidiesvoordeafgelopenvijfjaarweergegeven.
Dehectaretoeslag valtvoordehelfttoeaandeteleren
voordeanderehelftaandekoper/verwerker.De lijnzaadsteun
(circaƒ 780,-perhectare)endezaaizaadtoeslag (circaƒ639,perhectare)vallentoeaandeteler/vermeerderaar.Hettotale
steunbedrag perhectarevlaskansterkvariëren.Gemiddeld ligt
dit ronddeƒ 2.000,-perhectare.Tervergelijking:bijgraan

Tabel 3.23

EG-subsidies

Subsidie
Ha-toeslagbruto
-/-promotie
Ha-toeslag netto
Lijnzaad (/kg)
Zaaizaad (/kg)

voor vlas

(in gld.),

1985/'86-1989/'90

'85/'86 '86/'87 '87/'88 '88/'89 '89/'90
954,30
6,5%
892,89
0,79
0,59

954,30
8%
877,95
1,11
0,59

949,46
10%
854,52
1,13
0,58'

939,94
10%
845,94
0,71
0,63

989,19
10%
890,27
.
0,63

Bron:EG.

ligthetsubsidiebedrag perhectare rondƒ 1.200,-enƒ 1.600,-,
bijpeulvruchten opcircaƒ 1.200,-enbijkoolzaad opcirca
ƒ 1.400,-.Dezecijferskunnenvariëren,afhankelijkvande
wereldmarktprijs.
Naast bovengenoemdejaarlijkse subsidiesvoorvlas isin
1975, 1981,1986en1988destockageregeling,die indebasisverordening isopgenomen,toegepast indevormvanopslagcontracten.Deoorzaakvoordeaanvraag in1988waseengroteoogstin
1987meteenrelatiefhoog aandeel lokken,samenmet eenafnemendevraagnaar lokken.Hierdoorwerdhettochalverstoorde
evenwicht inde lokkenmarktnog slechter.De stockagemaatregel
van 1988gold alleenvoor lokken.In1986gold zijzowelvoor
lokkenalsvoor langevezel.Destockagemaatregelen in1975en
1981goldenalleenvoor langevezels.
Doordestockagemaatregel van 1988isindeeerstehelftvan
datjaarcirca 23.000tonlokkenuitdemarktgehouden.HetCILC
heeft besloteneenrapporttemakenoverdesituatieopdelokkenmarktenditaantebiedenaandeEG.
Naastde inkomenstoeslagen bestaatdemogelijkheid voorinvesteringssteun inhetkadervantweeEOGFL-programma's.Allereerst iserhet "EOGFL-programmaterverbetering vandevoorwaarden inzakedeverwerking enafzetvankleine akkerbouwgewassen in
Nederland".Ditprogramma is,metbetrekking totvlas,gerichtop

97

derationalisatie, innovatie enuitbreiding vandevlasbewerkingscapaciteit inNederland.Hetdoel hiervan isdevalorisatie
vanvlas inNederland testimuleren enalsgevolg daarvande
vlasteelt.Binnenhetprogrammavallenalleproduktengenoemd in
artikel 1vanEG-verordening 1308/70,metbetrekking totde
marktordeningvoorvlas,datwilzeggen:ruwengerootvlas;gezwingeld,gehekeld ofandersbewerktvlas (niet gesponnen);werk
enafval.Daarnaastvalt lijnzaad datniet bestemd isalszaaizaad binnen hetprogramma.
Tentweede iserhet "EOGFL-programmaterverbetering vande
voorwaarden inzakedeverwerking enafzetvan landbouwzaaizaden".
Het ismogelijk inhetkadervandezeregeling steuntekrijgen
voor investeringen die betrekking hebben opderationalisatie en
uitbreiding vandebedrijfsuitrustingvanbedrijvendielandbouwzaaizaden bewerkenen/ofafzetten.
Voordebovengenoemde programma's bedraagt hetsubsidiepercentage 17,5%(nationale bijdrage 5%,EG-bijdrage 12,5%).
Overigensvindtmomenteel eenheroriëntatieplaatsop
EG-verordening 355/77,debasisverordening waarbinnendebovengenoemdeEOGFL-sectorprogramma'svallen.Watditvoorgevolgenzal
hebbenvoordemogelijkheden om investeringssteun tekrijgenvoor
deNederlandsevlassector isnog onduidelijk.
Naast investeringssteun inhetkadervanEG-regelingen,is
hetmogelijk opbasisvaneendrietalnationale stimuleringsregelingentot 35%subsidie teverkrijgenvoor innovaties inonder
meerdevlassector,dieuithetOntwikkelings-enSaneringsfonds
voordeLandbouwwordengefinancieerd.Ditbetreftdestimuleringsregeling "Grote Innovatieprojecten", "Kleine Innovatieprojecten"en "vernieuwingen indeakkerbouw".
3.12.1 Opmerkingen
De teeltvanvlas isafhankelijkvansubsidies. (Onderzoek
naar)industriële toepassingenvanvlasdoorbedrijvenworden
hierdoor bemoeilijkt,aangeziendezebedrijven zichniet zeker
voelenoverdecontinuïteit vandevlasteelt.Hoewel devlasteelt
niet sterkerafhankelijk isvansubsidiesdanvele anderegewassen,valtwel teverwachten dat bijeensterkegroeivanhet
vlasareaal indeEGdesubsidies zullenwordenteruggeschroefd
(hierbijmoetwordengedacht aaneenverdubbeling vanhet
areaal).
Stockage-maatregelen biedengeenstructurele oplossing voor
deslechte situatie opde lokkenmarkt. In1988 isbijvoorbeeld
doordeEGcirca 2miljoenEcuhieraanuitgegeven.Ditgeld zou
beterbesteedkunnenwordenaanonderzoeknaartoepassingenvoor
lokkenvanslechtekwaliteit.
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3.13 Institutioneel kadervlasteelt
Indezeparagraaf zal inhetkortwordenaangegevenwelke
instituties inNederland,BelgiëenFrankrijkbelast zijnmetde
begeleiding vandevlassector.

Nederland
InNederland fungeertdeCommissievoorVlasalsproduktschapvoorvlas.Decommissie isdeopvolgervandeCommissie
NevlasvanhetLandbouwschap.DeCommissieNevlaswerd ingesteld
nadeopheffing vanhetBedrijfschapvoordeVlasindustrie in
Nederland indejarenzeventig. In1986isdoorhet(vlas)bedrijfslevenhet initiatief genomenomdeCommissievoorVlas
ondertebrengenbijhetHoofdproduktschapvoorAkkerbouwprodukten (HPA).HetHFAwas reedsbelastmethetuitvoerenvan
EG-maatregelenvoorvlasenlijnzaad.
Indecommissie zijnallegeledingenvandeNederlandse
vlassectorvertegenwoordigd,datwil zeggenkweekbedrijven,
telers,werknemers,vlassersendezaaizaadhandel.EenvertegenwoordigervanhetMinisterievanLandbouw,Natuurbeheeren
Visserijheeft alswaarnemer zitting indecommissie.Vanuithet
Landbouwschap endeZeeuws-Vlaamse Vlassersbond woont eenadviseurdevergaderingenvandecommissiebij.
DetakenvandeCommissievoorVlasomvattenhetadviseren
vanhetHPAomtrenthetuitvoerenvanEG-beleidmet betrekking
totvlas,hetbehartigenvandebelangenvan (degeledingen van)
deNederlandse vlassector inbinnen-enbuitenland enadvisering
omtrent landbouwkundig entechnologischonderzoekviade
ProgrammaAdviesCommissievlas.HetbudgetdatdeCommissievoor
Vlashiervoorterbeschikking staat,komtvoortuitheffingen.
Daarnaast adviseert decommissiehetLandbouwschap overde
bestedingvandegeldenuithetvlasfonds.Verdervertegenwoordigt zijdeNederlandsevlassector indeCILC.

België
HetAlgemeenBelgischVlasverbond (ABV)isquataakstelling
tevergelijkenmetdeNederlandse CommissievoorVlas.Omvangen
faciliteitenvoorde ledenzijnechteruitgebreiderdanin
Nederland.HetABVverschafthaar leden informatie omtrentde
textielbranche.Ook iszijvertegenwoordigd inComitextil (het
overkoepeld orgaanvandetextielindustrie inde EG). Zijhoudt
zicheveneens bezigmethetopstellenvaneenCollectieve
arbeidsovereenkomst voordevlassector.Daarnaast organiseert zij
cursussenvoorendoordevlassector.Tevens ishetABVuitgeefstervaneenweekblad voordevlassector.Tenslotte steuntzij
hetwetenschappelijk onderzoekmetbetrekking totvlasenlinnen.

Frankrijk
InFrankrijk bevindt zicheenmetdeCommissievoorvlas
vergelijkbare instantie,hetComité Interprofesionelde laPro-
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duktionAgricoleduLin (CIPALin).Hetcomitéheeftalstaken:
financiering vanwetenschappelijkonderzoek,ontwikkeling en
promotie tenbehoevevanvlas;
regelenvandemarktsituatie.
Deze laatstetaakhoudt indatCIPALin zorgdraagtvooreen
regelmatig marktverloop omproducenten tebeschermen endebevoorrading vanspinnerijen zekertestellen.Ditbetekentdat
steunwordt gegeven aanhetopslaanvankwalitatief goedvlas.
Ditwordt gestartwanneer eentegrootverschil isontstaan tussendemarktprijseneenvastgestelde streefprijs.Sindsmaart
1989treedt CIPALinofficieel opalshandelshuis.Hiermee ishet
probleemvanhetuitvoerenvanwatminofmeereen "marktordeningssysteem opnationaalniveau"kanwordengenoemd,uitde
wereld.
DeactiviteitenvanCIPALinwordengefinancieerduitheffingen. Deoverheid isniet indeorganisatie vertegenwoordigd.
West-Europa
Op internationaal niveau ishetCILCactief.Dezeorganisatie isdecentrale belangenbehartiger vandevlassector in
West-Europa.Deverschillende fasen indeproduktkolomvanvlas
zijn indeverschillende sectiesvanhetCILCvertegenwoordigd.
HetCILC isuitgebreid aandeordegeweest inparagraaf 3.10.2.

3.14 Conclusie
DeNederlandsevlassector isklein invergelijking metdie
inBelgië enFrankrijk.Daarnaast zijnteelt en (voor)bewerking,
invergelijking metandere landbouwgewassen,kleinschalig.
DevalorisatievanNederlandsevlasproduktenvindt plaatsin
het buitenland,metnameBelgië.Infiguur3.13 isschematisch in
beeld gebracht hoeveelwaarde aanhetvlasstrowordt toegevoegd
tijdenselkebewerkingsstap.Opgemerkt dient tewordendat tijdensde laatste stap (dieniet inhet schema isweergegeven),het
verwerkenvanlinnentotconsumentenprodukten,demeestewaarde
aanhetproduktwordt toegevoegd.
Dekwaliteit vanNederlands zaailijnzaad ishoog.Alsgevolg
daarvanneemtdezaaizaadproduktie inNederland eengrootdeel
vandehectare-opbrengst vanvlasvoorhaar rekening. Indienhet
Nederlandsvlasareaal sterkuitbreidt,zal echter niet alhet
geproduceerde lijnzaad alszaaizaad kunnenwordenafgezet.
Voordetoekomstwordtverwacht datmetname eenaantalvan
de "nieuwe"vlasrassen,Viking,LauraenMarina inbelang zullen
toenemen.Dewatoudere rassenNatasja enRegina zullenin
West-Europa grotendeelsvandemarktwordenverdrongen.Wanneer
echternieuwe rassenworden ontwikkeld,bijvoorbeeld metsynchronezaad-enstengelafrijping,kandithetbeeld volledigwijzigen.Ditheefttemakenmethetfeitdatmomenteel eenafweging
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Totaalprijs
af teler
ƒ0,44

Produkt: vlasstro
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Prijs/kg: ƒ0,44
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dientplaatstevinden tussenoptimale zaadkwaliteit enoptimale
vezelkwaliteit.
Devlasteelt heeftmeer risicodandievanbijvoorbeeld tarwe:
1. deprijzenvoorvlasprodukten fluctuerensterker;
2. deopbrengsten fluctueren eveneensmeer alsgevolg vande
weersafhankelijkheid vanhetdauwroten;
3. devaste kosten zijnhogeralsgevolgvandenoodzaakspecifiekevlasoogstmachines tegebruiken.
Experimentele methoden,dieuitgaanvanhetoogstenvanvlas
metgangbaremechanisatie,biedenvooralsnog geenoplossing.
Warmwaterroten levertnaastverminderde weersafhankelijkheid,kwalitatief goed zaad envezels.Dekostenvoorwarmwaterrotenzijnechter tehoog endearbeidsomstandigheden slecht,
waardoor het inNederland nietmeerwordttoegepast.
De enige reëlekeuzevoorakkerbouwersvooreenvlasoogstmethode istussendetrekrepelmethodeendekeerrepelmethode.Gezienhetbelang vande zaaizaadwinning voordeNederlandse vlasteelt,zal indetoekomstwaarschijnlijkdetrekrepelmethode een
grotereverspreiding kennendandekeerrepelmethode.Mede alsgevolg daarvan zalhet aantal type 2-vlaskernenzichmeeruitbreidendanhetaantal type 1-vlaskernen.Daarnaast zullen oplange
termijnandere organisatievormen ontstaan,zoals coöperatieve
vlaskernen/vlasbedrijven. Bijzwingelbedrijvenzalzichwaarschijnlijk eentrend naar schaalvergroting inzetten.
Omrendabel lijnolie tekunnenpersen iseencontinueen
omvangrijk aanbod van lijnzaad nodig (circa5.000tot6.000ton
perweek). Ditkomt overeenmet circa 170.000hectare olievlas
perjaar.HetverwerkenvanNederlands slagzaad indeolieindustrie lijktdaaromgeenoptie.Dat betekent dat bijeengroter
aanbod van slagzaad deenigemogelijkheid isdit afte zettenbij
debestaande lijnolieindustrie indeBRDofBelgiëendelinoleumindustrie (Forbo)ofalternatieve afzetkanalen zoeken. Inde
BRDwordt eendeelvanhet (geschoonde)slagzaad gebruiktvoor
medicinale encosmetische toepassingen envoormenselijkeconsumptie (inbrood enreformartikelen).Dit ismogelijk ookeen
interessante,hoewelkleine,afzetmogelijkheidvoorNederlands
slagzaad.
Metdewarmwaterrootbedrijven zijnookde repelbedrijvenuit
Nederland verdwenen. InNederland geoogst ongerepeld strowordt
naarBelgië geëxporteerd,waarhetwarmwatergeroot wordt.Dit
betreft grotendeelsvlasvandoorBelgische bedrijvengecontacteerdeteelt.
DeNederlandsevlasspaanplaatfabriekheeft eensterkeexportpositie.De fabriekkampt echtermetproblemenmet degrondstofaanvoer.Dezeproblemenwordengroterwanneerdenieuwe Produktietechniekwordt ingevoerd.Deafzetmogelijkheidvoor scheven
naardit bedrijfvormtderhalvegeenenkel probleem, zolangze
voorminderdanƒ0,11 perkg (de importprijs)naarde fabriek
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kunnenwordenvervoerd.Het ismogelijkdatmetde invoeringvan
denieuweproduktietechniekdeschevenprijs stijgt.Wat,naeventueleovername,methetbedrijfgaatgebeuren isonbekend.
Deprijzenvoorruwe lokkenzijndeafgelopenjarensterk
gedaald.Dit isnietalleenhetgevolgvanhetfeitdatdevraag
naarruwe lokken isafgenomenmaartevensomdatdekwaliteitvan
Nederlandse lokken inhetalgemeennietmeeraandegestelde
eisenkanvoldoen.Het lijkteropdathetprobleemmetderuwe
lokkeneenvicieuze cirkelvormt.Doorde lageprijszijnlokken
niet interessantvoorzwingelbedrijven.Daardoorwordtweinig
aandachtbesteed aandekwaliteit ervan.Doordelagekwaliteit
vanNederlandse ruwe lokken,daaltdeprijshiervoorechternog
sterker.
DeNederlandse lokkenbewerker zwingeltperjaareenhoeveelheid lokken,dieovereenkomtmeteenareaalvancirca2.500hectare.Deze lokkenwordenvoornamelijk inFrankrijk ingekochtom
kwaliteitsredenen.DitbetekentdateenaanzienlijkeafzetmogelijkheidvoorNederlandse ruwe lokkenverlorengaat.
DeBelgische tussenhandel vormteenmoeilijk teomzeilen
machtsblok binnendevlassector.Haarcoördinerende taakbiedt
veelvoordelenvoorallepartijenbinnendevlassector.Eennadeel isdatzijdeondoorzichtigheid vandesector instand
houdt,waardoor schakelsvóór indeketengeencontacthebbenmet
degebruikersvanhunprodukt.Hierdoorkannietaltijd goedworden ingespeeld opvragenuitdemarkt.Eentweedenadeel isdat
demargediedoordetussenhandelwordtgenomennietkanworden
aangewend vooronderzoekenontwikkeling ophetniveauvande
primaire-envlasbewerkende sector.
Eenknelpunt bijdeonderhandelingentussenzwingelbedrijfhandel enhandel-spinnerij ishetontbrekenvanobjectievekwaliteitsmaatstaven.
Investeringen incapaciteitsuitbreiding vindtalleenplaats
indenatspin(voorbereidings)sector.Momenteelkamptmenmet
overcapaciteit indehekelbranche.Vooreenaantal spinnerijen is
ditredenomhekelcapaciteit aftegaanstoten.Eenvernieuwing
vankaard-enkammachinesvaltopkortetermijnnietteverwachten.Ookvancottoniseermachines bestaatovercapaciteit in
West-Europa.Deze isstructureelvanaard.
Hetspinnenvanvlasisarbeidsintensiever danhetspinnen
vananderevezels.Daarnaast zijnspecifieke spinmachinesnodig.
Ditmaaktdekostprijsvoorvlasgarenstenopzichtevanandere
garenshoog.Hetnadeelvanvlasspinmachines isdatzijniet
verstelbaar zijn,zodat bijafzetdaling niet (vooreendeel)op
anderevezelskanworden overgeschakeld.
Voormengspinnerijen ishetrendabel om (gecottoniseerd)
vlas inkatoengarens teverwerken.
Hetwevenvan linnen isbijhogeregarennummers duurderdan
hetwevenvankatoen.Weverijen kunnen zonderalteveelproblemenverschillende typengarensweven.Voorweverijen zijnde
sterkeprijsschommelingenvanvlasgarensnadelig.

103

Deteeltvanvlas isafhankelijkvanEG-subsidies.Deverwachting isdat bijmatige groeivanhetvlasareaal de subsidies
niet eerderofzwaarderaangepakt zullenwordendandievoor
andere gewassen.Bij sterkegroeivanhetvlasareaal indeEG
(verdubbeling)ishetechterwaarschijnlijk datde subsidies
verlaagd zullenworden.
Deafhankelijkheidvansubsidies belemmert de introductie
vanvlasbij (potentiële)gebruikers.
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4. Kwantificering van de produktstromen

4.1 Inleiding
Inhetvoorgaandehoofdstukzijndestructuurvandevlassectorenhetverloopvandeproduktstromen doordeverschillende
geledingenvandebedrijfskolominkaartgebracht. Indithoofdstukwordendezeprodukt stromengekwantificeerd.DebasishiervoorvormenCBS-,EXMIS-enCILC-statistieken.Aanhetgebruik
vandergelijke bronnenklevenechternogalwatnadelen.Teneerstezijnzijnietuptodate,demeestrecentegegevens stammen
uit 1987.Tentweede zijnzijvaaknietnauwkeurig.Uitgesprekkenmetpersonenuitdevlassector isvoortsgeblekendatdegang
van zakenzoalsuitgenoemde statistieken blijkt,opeenaantal
puntennietovereenkomtmetdewerkelijkheid.
Geziendegenoemdenadelenvandegebruikte bronnen isgekozenvoordevolgende opzetvandithoofdstuk.Voordedriebelangrijkstevlasproducerende landen indeEG iseenoverzichtgegevenvande importenexport inhetjaar 1987.Degetallen zijn
afgerond endienentewordenopgevatalseen indicatievande
omvangvandeproduktstromen.Doormiddelvanfiguren isgetracht
de relaties zoals inhoofdstuk3beschreven zijnmetcijferste
ondersteunen.Voorelk land isaangegevenwatde kernactiviteit
isbinnendeketenvanvlasverwerking.
Ineenaantalgevallenwashetalleenmogelijkdegegevens
opgeaggregeerd niveauweertegeven.Ophethoogsteaggregatieniveauwordendevolgendeproduktgroepenonderscheiden:

onbewerkt

vlas

hierondervaltvlasstrodat (nog)geenbewerking heeft
ondergaan (repelenwordtookalsbewerking gedefinieerd)dus
uitsluitend ongerepeld vlasstro,zowelongeroot alsgeroot;

bewerkt

vlas

indezecategorievaltvlasstrodateenbewerking heeft
ondergaandatwil zeggengerepeld vlas (ongeroot of geroot),
gezwingeld vlas,gehekeldvlasengecottoniseerd vlas;

lokken en afval
indezecategorievallenruweengezwingelde lokken,breekvlas,hekelsnuit,papierlokken,kaard-enkamafvalenscheven

lijnzaad
zowel zaailijnzaad alsslagzaadvalt indeze categorie
Opgemerkt dienttewordendatdehandelsstromen nietstatischzijn;de situatie zoalsdiehier isweergegeven iseen
momentopname enalleen bedoeld terillustatie.
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4.2 Nederland
HoewelNederland quaomvang hetminst belangrijk isvande
driegrootste vlasproducerende landen indeEG,wordthethier
alseerste behandeld. Grofweg kannamelijk devolgende lijnwordengetrokken binnendeWesteuropese vlassector:

zaaizaadproduktie

Nederland

vezelproduktie

Frankrijk

handel&vezelbewerking

België

Italië&Noord-Ierland

garenproduktie

Zoals inhoofdstuk 3alaangegeven isdekernactiviteit van
Nederland binnendeWesteuropese vlassector dezaailijnzaadproduktie.Deconsequenties hiervanvoordestructuurenhetfunctionerenvandeNederlandsevlassector zijn inhetvorigehoofdstukuitgebreid aanbodgekomen.Dekeuzevoordezekernactiviteit iseveneensvan invloed ophetverloopvande handelsstromen
vanennaarNederland.
Intabel 4.1 iseenoverzicht gegevenvandeproduktie,
import enexportvanvlasproduktendoorNederland in1987.

Tabel 4.J Overzicht produktie, import en export van
ten door Nederland, 1987
Produkt

Onbewerktvlas
Gerepeld vlas
Gezwingeld vlas
Lokken
Gehekeld vlas
Afval
Zaailijnzaad
Slagzaad
Scheven
Bron:CBS&EXMIS.
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Expor t

Impo rt

Produktie

f/kg

ton

f/kg

1.100

0,50

-

-

100

2,40

10.500
5.000
1.500
1.700
50
900
2.200
3.000

0,40
0,40
3,10
0,60
3,00
0,40
2,50
0,70

-

-

ton

ton

10.500
5.000
1.400
2.200

-

-

-

200
400
700
21.000
11.000

5,50
0,40
1,20
0,40
0,10

2.200

7.700

vlasproduk-

Bijtabel4.1 kunnendevolgendeopmerkingengemaaktworden:
inditgevalvaltonderonbewerktvlas ongeroot, ongerepeld
strodatgeteeld isopdoorBelgischevlassersgehuurd land
endat inBelgiëgerepeld enwarmwatergerootwordt;
gerepeld vlasbetreftvlasdatopNederlandse repelbedrijven
isgerepeld.DitwordtvolledignaarBelgiëgeëxporteerd en
daareveneenswarmwatergeroot.Zoalsuittabel4.1 blijkt
werd in1987nog eenaanzienlijkehoeveelheid vlasstroin
Nederland gerepeld.Delaatstejarenwordtechternauwelijks
meergerepeld inNederland,momenteel isdeexportvangerepeld,ongerootvlasstrodanooknihil;
zoalsookuittabel4.1 blijktwasin1987deverhouding
gezwingelde langevezel/lokken extreemlaag;
hetverschil tussenproduktie +import-exportvoorgezwingeldvlasenlokkenkanwordenverklaard doorhetfeitdat
devoorraad langevezel in1987metcirca 100ton istoegenomenendievan lokkenmetcirca 600ton;
in1987bevond zichnoggeen lokkenbewerker inNederland,
passinds 1988worden inNederland ruwe lokkengezwingeld.
Momenteel isdesituatiederhalveandersdanblijktuitfiguur4.1.Tegenwoordigwordtcirca2.500tonruwe lokkenuit
(voornamelijk)Frankrijkgeïmporteerd enwordennaast ruwe
lokkeneveneensgezwingelde lokkennaarBelgiëgeëxporteerd;
het (gesnedenofgecottoniseerd)gehekeld vlas isdoorNederlandse spinnerijenverwerkt totmenggarens.Het isonbekendwaaromeendeelvanhetgehekeldevlaswordtteruggeëxporteerd naarBelgië;
overhetproduktdatvalt onderdecategorie "afval"bestaat
enigeonduidelijkheid;het isonbekendwelk typebedrijfdit
importeerde,waarde500tonafvalgeproduceerd werd (export
- import)enwelktypebedrijfditheeftgekocht.Ookde
herkomst (Polen)enbestemming (België)zijnbevreemdend
geziende lagekg-prijsvanhetprodukt (inrelatie totde
transportkosten);
volgensdestatistiekenwerden in1987geenschevengeëxporteerd,inwerkelijkheid werdenechter indatjaarcirca
2.000tonschevennaareenBelgische spaanplaatfabriekgeëxporteerd.Hetverloopvandehandelsstromen isweergegeven
infiguur4.1.
Opmerkelijk isdat in198734tonzaailijnzaad naarTsjechoslowakije isgeëxporteerd tegenfl3,90 perkg.Ditwijst erop
dathéthierbijgingomeenvroeg stadium indevermeerdering
(basiszaad ?).Ookkansprake zijnvaneenonnauwkeurigheid inde
statistieken. Indienditechterniethetgeval is,zouditkunnen
betekenendatTsjechoslowakijezichwiltoeleggenopdezaaizaadvermeerdering vooreigengebruikofvoorexportnaaranderelanden
Opmerkelijk isookdegrote importvanslagzaad uitCanada,
gezienhetprijsniveauvanhetproduktmoetende transportkosten
zeerlaagzijn.
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4.3 België
Het aantalhandelspartnersvanNederland bijdehandel in
vlasprodukten isbeperkt;vrijwel degeheleNederlandse produktie
aanvlasproduktenwordtnaarBelgiëgeëxporteerd,metuitzonderingvan 1200tonzaailijnzaad,datnaarFrankrijk endeBRD
wordt geëxporteerd.
Zoalsopgemerkt inhoofdstuk 3speeltBelgië niet alleeneen
centrale rolbijdehandel inNederlandsvlas,maar indievan
heelWest-Europa.Hiermee istevensdekernactiviteitvanBelgië
aangegeven,handel incombinatiemetvoorbewerking vandevlasvezel.
Intabel4.2 iseenoverzicht gegevenvande importen
exportvanvlasproduktendoorBelgië.
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Tabel 4.2

Overzicht import en export van vlasprodukten
België, 1987

Produkt

Import
ton

Onbewerktvlas
Gerepeld vlas
Gezwingeld vlas
Lokken
Gehekeld vlas
Afval
Zaailijnzaad
Slagzaad
Vlasgarens

53.000
.
24.500
36.300
1.300
8.400
1.300
97.000
1.000

door
Export

f/kg
.
.
3,37
1,25
4,04
0,62
1,76
.
18,87

ton

//kg

800
.
22.300
4,22
26.200
3,09
12.200
6,37
12.000
1,05
3.800
1,43
16.000
5.500 10,15

Bron:ABV,1989.

Naarschatting isinBelgiëcirca 25.000tongerepeld,ongerootvlas ingevoerd envrijwelnietsvandittypeproduktuitgevoerd.Deprijzenvandeprodukten liggenopongeveerhetzelfde
niveaualsvoorNederland.
Opmerkelijk isdezaailijnzaadimport;gezienhet feitdat
uitNederland slechts 1100tonwordt ingevoerd,dienternog 200
tonadditioneel teworden ingevoerd.Mogelijkkomtdituit
Frankrijk. IndeexportvanFrankrijk isditechternietterugte
vinden.
Figuur4.2 geefteen indicatievandeomvang enhetverloop
vandehandelsstromenvanennaarBelgië.
Uit figuur4.2 blijktdedominantepositievandetussenhandel/hekelbedrijf,waarover inhoofdstuk3reeds isgesproken.
Opgemerkt dient tewordendatde langevezeldiewordt
geïmporteerd uitPolenenEgypteverdwijnt inhetkortevezel
circuit.
Vandegeïmporteerde hoeveelheid hekellintkomt 200tonuit
Frankrijk.Waarschijnlijkwordtderestgeïmporteerd uithet
Oostblok.
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4.4 Frankrijk
Dekernactiviteit vanFrankrijk isdevezelproduktie.In
tabel4.3 wordteenoverzicht gegevenvande import enexportvan
vlasproduktendoorFrankrijk.

Tabel 4.3

Overzicht import en export van vlasprodukten
Frankrijk (ton), 1987

Produkt
Onbewerktvlas
Gerepeld vlas
Gezwingeld vlas
Lokken
Gehekeld vlas
Afval
Zaailijnzaad
Slagzaad
Vlasgarens

Import
30

door

Export
37.500

2.800
11.500
3.200

38.800
36.000
200

4.400
5.500
2.400

13.300
6.400

Bron:CBS&EXMIS.

Naarschattingwordtgeengerepeld vlas ingevoerd encirca
15.000tonuitgevoerd doorFrankrijk.HandelsprijzenvanFranse
vlasprodukten zijnnietbekend.
Figuur4.3 geefteen indicatievandeomvang enhetverloop
vandehandelsstromenvanennaarFrankrijk.
Bij figuur4.3 dient opgemerkt tewordendat inFrankrijk
vooreengrootdeelteeltenzwingelengeïntegreerd zijnin
coöperaties.Ookkomenzelfstandigehekelbedrijvenvrijwelniet
voor.Vrijwel allehekelactiviteit inFrankrijkvindtplaatsbij
spinnerijen.
DehandelpartnersvanFrankrijk indehandel invlasproduktenzijn indemeestegevallenonbekend.Degarenswordenvermoedelijkgrotendeelsnaar Italiëgeëxporteerd.
InFrankrijkwordt relatiefveel linnengebruikt doorconsumenten.Dit isechter slechtsvooreenkleindeelafkomstiguit
Frankrijkzelf.

111

België
3.000_
Nederland !.100-

zaaizaadhandel

^

ol i e s L a g e r

Ti ir

Ik
7.200

2.400

17.000 slagzaad

22.000
vlasstro

zwingelbedrijf

langeveze
België 2.800:

<> i f

&

i e k e l l i n t „ , ... .nn2 0
OBelgie
°

<>
natspinnerij

4L

1

^r-#—/pi

garen y4.

400

1

droogspinnerij

^>

=£>2. 100

-£> 200

stylisten

AL

detailhandel
•

<

ik

consument

Figuur 4.3 Handelsstromen vlasprodukten
112

Frankrijk

(ton),

1987

4.5 EG
Indevoorgaande paragrafen iseen indicatiegegevenvande
(vlas)produktstromenvoordebelangrijkstevlasproducerendelanden indeEG.Hoepassendezeproduktstromen nu inhettotaalvan
deEG-handelsactiviteitenmetbetrekking totvlas?
Tabel4.4geeftdeproduktie,import,exportengebruikvan
langevlasvezels indeEGvoordeafgelopenvierseizoenenweer.
Intabel4.5 ishetzelfdegedaanvoordekortevezel.
Uittabel4.4blijktdatde importvan langevlasvezelsvrij
constant is,metuitzondering vanhetseizoen 1988/'89toende
produktievanlangevezels indeEGzelfgrootwas.
Deexportvanlangevezelsnaarderde landen isde laatste
drie seizoenen redelijkconstant,evenalshetverbruik.Hetgeen
eropwijstdatde laatstejareneenevenwicht isontstaan inhet
langevezelverbruik binnendeEG,waarbijdeaangelegdevoorraden
alsbufferdienen.

Tabel 4.4 Produktie,
vlasvezel
Seizoen
1986/'87
1987/'88
1988/'89
1989/'90

import, export en verbruik van de lange
door de EG (ton),
1986/'87-1989/'90

Produktie Import Export Verbruik Eindvoorraad
48
52
68
48

400
900
100
000

7
7
4
7

300
800
000
000

24
17
15
16

600
900
700
000

33
48
48
48

000
800
800
000

41.200
35.300
42.800
33.800

Bron:EG.

Tabel 4.5
Seizoen
1986/'87
1987/'88
1988/'89
1989/'90

Produktie,
vlasvezel

import, export en verbruik van de korte
door de EG (ton),
1986/'87-1989/'90

Produktie Import Export Verbruik Eindvoorraad
30.200
55.000
35.700
40.000

24.400
13.700
13.000
10.000

17
13
10
11

100
100
600
000

36.600
24.900
38.700
39.000

36.700
67.500
67.000
67.000

Bron:EG.

Dekolommenproduktieuittabel 4.4entabel4.5 latenzien
datdeverhouding langevezel/kortevezeldeafgelopenvierjaar
respectievelijk 1,6/1, 1/1,2/1 en1,2/1 heeft bedragen.Deze
sterk schommelendeverhouding tussen langeenkortevezel-opbrengstheeft invloed gehad opdevoorraadmutaties. Inhetsei-
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zoen 1987/'88verdubbelde deeindvoorraad tenopzichtevanhet
jaardaarvoor.Ookdeplotselinge inzinking inhetverbruikdroeg
hiertoe bij.
De laatste twee seizoenenhouden import enexport elkaarin
evenwicht evenalsproduktie enverbruik.Degevormde voorraden
blijvenhierdoor ophetzelfde niveau,datextreem hoog is(bijna
tweemaal zohoog alshetverbruik). Geziendesituatie opde
kortevezelmarkt enbijdedroogspinnnerijen, ziethet erniet
naaruitdatdezevoorraden snel zullenverdwijnen.
Zowel de import alsdeexportvandekortevlasvezel zijn
langzaam aanhet afnemen,hetgeennietverwonderlijk isgeziende
situatie opdekortevezelmarkt.
DeEG-import uitderde landen isvoornamelijk afkomstig uit
Oost-Europa endeUSSR.Deexportvanvlasprodukten uitdeEG
heeft alsbestemming voornamelijk Zuid-Amerika.
Naastvlasvezelwordt ramie ingevoerd indeEG.Volgensoficiëlecijfersgaatditomeen importvancirca 140tonenexport
vancirca 30ton (cijfers 1987).Erzijnechteraanwijzingendat
eenvrijgrote hoeveelheid ramiedeEGbinnenkomt indevormvan
garens enweefsel,metname inItalië.
BinnendeEG zijnBelgië enFrankrijkdebelangrijkstehandelpartners.
Hetmerendeelvandegeëxporteerde lokkengaatnaarhet
VerreOosten.Gezienhet feitdatWesteuropese lokkenkwalitatief
vergelijkbaarzijnmetgesnedenChinees langvlas, ishetvreemd
datmenhogetransportkosten overheeft omditprodukt uitEuropa
tehalen.
OverdeEG-import en-exportvanvlasuit latere stadia in
deproduktiekolomzijngeengegevens bekend.Wél houdt hetCILC
redelijk gedetailleerde import-enexportstatistiekenbijvoor
vlasprodukten uit latereverwerkingsstadia. Dit betreft echter
alleendoorCILC-ledengeïmporteerde ofgeëxporteerde vlasprodukten.Dehandelstransacties doorCILC-ledenuitdeEGbeslaannaar
schatting circa 70%vandievandetotaleEG.

Tabel 4.6

Import

Produkt
Vlasgarens
Weefsels:
>50%linnen
<50%linnen
Eindprodukten:
Linnen
Menging
Technischdoek
Touw
Bron:CILC,1988.
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vlasprodukten

CILC (ton),

1987

BRD

Frank rijk

It îlië

Be lgië

NI

VK

2 100

2 400

7 800

1.100

100

2.000

3 000
1 200

1 200
600

2 200
700

300
100

900
300

700
600

600
700
200
200

300
200
100
40

800
500
100
100

100
100
300
20

50
100
400
100

200
200
0
0

Tabel 4.7 Export vlasprodukten

CILC (ton),

1987

Produkt

BRD

Frankrijk

Italië

België

NI

VK

Vlasgarens
Weefsels:
>50%linnen
<502linnen
Eindprodukten:
Linnen
Menging
Technischdoek
Touw

500

6.400

3 800

5 500

20

4.800

1.100
1.100

800
1.200

5 100
900

2 .500
700

600
60

1.900
100

50
170
300
100

100
100
50
100

100
200
50
60

80
100
30
100

30
100
500
10

300
600
20
10

Bron:CILC,1988.

De importenexportvanvlasproduktendoorCILC-leden(binnendeEGenmetderde landen)isweergegeven intabel 4.6 en
4.7.
Uittabel4.6 en4.7 isminofmeerdestructuurvande
Westeuropesevlassectoraftelezen.DeBRD iseennetto-importeurvanvlasgarensenlinnen.Dit islogischaangeziendevlasverwerkende industriedaarnog indekinderschoenen staat (inde
BRDbevinden zichtweevlasspinnerijen), terwijl hetgebruikvan
linnendaarvrijhoog is.Frankrijkdaarentegen iseennettoexporteurvanvlasgarensenlinnen,voornamelijk alsgevolgvan
hetfeitdatzichinFrankrijkeenaantalgrote vlasspinnerijen
bevinden. Italië iseennetto-importeurvanvlasgarens eneen
-exporteurvanlinnen.Dit isteverklarenuithet feitdatin
Italië zichgrote linnenweverijen bevinden,diewereldwijd exporteren.België iseennetto-exporteurvanvlasgarensenlinnen.
Ditbetreftvoornamelijk drooggesponnengarensenlinnenuitgroveregarens.Ondankshetontbrekenvaneenvlasverwerkende industrie inNederland,wordenaanzienlijkehoeveelheden vlasprodukten
geëxporteerd. Ditbetreftvoornamelijkdoorvoer.De import-en
exportgegevens latenziendat inNederland circa400tonvlasgarens,350ton (half)linnen,250tongedeeltelijk linnenencirca
20tonafgewerktprodukt (zoalshuishoudtextiel endergelijke)
wordtverwerkt.HetVK (i.e.Noord-Ierland)iseennetto-exporteurvanvlasgarensen(half)linnen.
MVA

Naastmarktordeningen zijnereenaantalmaatregelenvoorde
internationale regulering voorhandelsstromen doortextielprodukten.Debelangrijkste hiervan ishetMultiVezelAccoord (MVA).
InhetkadervanhetMVAkunnenbilaterale overeenkomsten
wordengeslotenom "vrijwillig"deexportvande inhetMVAopgenomengroep textiel enkleding tebeperken.MVA-overeenkomsten
wordenmetname afgesloten doorWestersemetAziatische landen.
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Hetdoel hiervan isdeWesterse textielindustrie tebeschermen
tegende importvanveel lagergeprijsde textiel enkledinguit
Aziatische landen (onderandereKorea). Linnenvalt nietbinnen
hetMVA.Hoewel eenaantaljaren terug getracht islinnenbinnen
hetaccoord tekrijgen.
InhetGATT-overleg in1990staatdeafschaffing vanhetMVA
centraal.Hoewel hetnog onzeker isofenwaneerhetMVAwordt
afgeschaft,kangesteldwordendateendergelijke gebeurtenis
merkbaar zal zijnvoordeWesterse textielindustrie.Aangezien
linnengeendeeluitmaaktevanhetMVA,zalhetwel ofnietafschaffenvanhetMVAvoordevlasverwerkende industrie opzich
weinig gevolgenhebben.

4.6 Conclusie
De importvan slagzaad uitCanadadoorWesteuropese landen
wordtvoornamelijk doorgevoerd naardeBRD.Daarbevindenzich
eenaantal olieslagerijendie (nog)lijnzaadverwerken.Eendeel
vande indeBRDgeperste lijnolie (23.000ton)wordt naarNederland geëxporteerd,voorhetvervaardigenvanverf,primersen
linoleum.Hetvrijgekomen lijnschrootwordtnaardeNederlandse
(55.000ton)enBelgische (40.000ton)veevoederindustrie geëxporteerd.
Er iseengrootverschil tussende import-enexportprijs
vanzaailijnzaad inNederland. Dit isgelegen inhet feitdat
Nederland kwalitatief beterzaaizaaduitvoertdaninvoert.
Ookbijslagzaad zienwedergelijkverschil.Dit isdeels
hetgevolgvanhet feitdatbijopslag entransportvanRotterdam
naardeBRDwaardeaanhetproduktwordt toegevoegd.
VlasuithetOostblokheeft een inganggekregen in
West-Europa dooroverschakeling bijdroogspinnerijen vanWesteuropese lokkenopgesneden langevezeluithetOostblok.Dezeontwikkeling zalzichniet snelweeromkeren. Integendeel,dekans
isgroot datdehoogstekwaliteiten Oostblokvlas de laagstekwaliteitenWesteuropees langvlasgaanverdringen.
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5. Depositie vanlinnenop detextielmarkt

5.1 Inleiding
Debelangrijkste afzetmarktvoorvlasvezelsisdetextielsector.Weefselsdiegeheelofgedeeltelijkuitlinnenzijnvervaardigd,wordenafgezet indevolgendemarktsegmenten:

V andbekleding
Demarktvoorwandbekleding wordtbediend door linnen,weefselsgedeeltelijkuitlinnenenlinnenlookweefsels.Dezemarkt
bestaatuittweedeelmarkten,deinstitutionelemarktendehuishoudelijkemarkt.Opdelaatstemarktwordenvooral linnenlook
weefselsafgezet.Dehuishoudelijkemarkt isvrijklein,circa1%
vandemarktvoorbehang.Voordezemarkt zijnprijsengebruiksgemak (schoonmaken,verkleurenendergelijke)vanbelang.Deinstitutionelemarkt iseenstatus-markt.Deprijsishiervan
weinig belang,evenalsgebruiksgemak.Dezemarkt iseveneenszeer
klein.Opdezemarktisdeinteressevoorzuiverofhalf-linnen
echterzogroot,datnietaandevraagkanwordenvoldaan(zie
ookparagraaf 6.2.1.2).

Huishoudtextiel
Hiervoorwordendegrovere,vaakdrooggesponnengarensgebruikt.Deafzetvanlinnenhuishoudtextiel issterkafhankelijk
vandecultuurvanhetland.IndeBRDbijvoorbeeld schenktmen
meeraandachtaandeaankledingvandetafeldaninNederland.
Daarwordenderelatief dure linnentafellakensdanookbeterafgezetdaninNederland.Opditterreinisdeconcurrentievanhet
goedkoperekatoengroot.
Hetmarktaandeelvanlinneninditmarktsegment iszeer
klein.Eenbelangrijkemarktvoordezeproduktenvormtdeinstitutionelemarkt (horeca).

Kleding
In1984heeft linnenzicheenplaatsveroverdopdekledingmarkt. Sindsdienishetmarktaandeelvanlinnenopdekledingmarktminofmeerstabielgebleven.Voorhetvervaardigenvan
kleding wordenvooraldefijneregarensgebruikt,datwilzeggen
garensdievolgenshetnatspinprocédé vervaardigd zijnuitlange
vezels.Momenteel isdekledingmarktdelocomotiefvandevlassector.Hetnadeelvandezeontwikkeling isdatdehelevlassectorsterkafhankelijk isvanontwikkelingenindemode.
Hetmarktaandeelvanlinneninkleding isbeperkttothet
"topsegment",datvandehaute coutureentopmerkenuitdeconfectiekleding.Daarnaast ishetmarktaandeelperland sterkverschillend.Ditheeftvooraltemakenmetcultuurverschillen.In
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landenalsJapanenItaliewordenkledingstukken vanzuiverlinnenhooggewaardeerd. Indeze landen isgevoel enuiterlijkvan
eenkledingstuk belangrijkerdanprijs,kreukgevoeligheid enbenodigde extraverzorging. InlandenalsNederland enhetVKis
ditjuist andersom.
Indittopsegmentvandekledingmarkt islinnenwelafhankelijkvanmodetrends,maarheeftgeenconcurrentie vanhetkwalitatiefminderevlasuithetOostblok ofChina.Bijconfectiekleding ligtditanders,daarwordt nauwelijksvlasgebruikt,alleen
alsbijmenging vooreffectgarens.Opdezemarktwordtvooral
gebruikgemaaktvanlinnenlook-stoffen.Hier istevens sprakevan
concurrentievanramieenvlasuithetOostblok enChina,dat
tegen lagereprijsals "linnen"wordtverkocht.
Interieurstoffen
Hierondervallengordijnstoffenenmeubelstoffen.Dezewordenveelal gewevenvangarensmetde lageregarennummers.Linnen
heeft opdezemarkteenvoordeeldathet sterkenvochtabsorberend is.Bovendien isdezemarktniet zozeereenprijsmarkt.
Interieurstoffenzijnechterookaanmode onderhevig.
Industriële
produkten
Demarktvoortechnischdoek isde laatstejaren sterk
teruggelopendoordeconcurrentievansynthetische-enandere
natuurlijkevezels.Tegenwoordig bestaat demarktvoor technisch
doekvoornamelijk uit linnenpostzakken.Hiervoorwordenmetname
ruwe lokkengebruikt.Voordezemarkt isdepolypropyleenvervuilingnietrelevant.
Hetvlasvezelverbruik bedraagt circa 2%vanhetwereldvezelverbruik enruim 1%vanhetvezelverbruik inWest-Europa (zie
tabel5.1).

Tabel 5.1

Vezelverbruik
1985

Typevezel

textielindustrie

wereld

Wereld
kton

en

West-Europa,

West-Eur opa
%

kton

%

Katoen
Wol
Vlas
Kunstmatigevezels
Synthetischevezels

16.449
1.885
685
3.427
11.994

48%
5%
2%
10%
35%

1.407
507
62
629
2.077

30%
11%
1%
13%
44%

Totaal

34.440

100%

4.682

100%

Bron:FAO,1987.
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Opgemerkt dient tewordendat degegevens indetabellen 5.1
tot enmet 5.4uit 1985stammen.Vanafdetweede helft vande
jaren tachtig isechtereentrend ontstaannaarhet gebruikenvan
natuurlijke vezelsvoortextiel.Dezetrend isderhalve nietmeegenomen indecijfersuit detabellen.Het isonbekend inhoeverrehet indeze tabellengeschetste beeldvande (ingeschatte)
situatie opdetextiel-vezelmarkt hierdoorafwijktvandewerkelijkesituatie.
Uit tabel 5.1 blijkt dat katoenensynthetische vezelseen
dominantepositie innemen.Kunstmatigevezels zijnvezelsopcellulose-basis,dieviaeenchemischprocesverkregen zijn,zoals
rayon ofviscose.InWest-Europa ishet aandeelvanwol,kunstmatige-ensynthetischevezelshogerdan inde restvandewereld,
tenkostevankatoen.Dit ishet gevolgvanhet feit dat inAziatische enZuidamerikaanse landen relatiefveelkatoenwordt
gebruikt indetextielindustrie.DeWesteuropese textielindustrie
kannauwelijks concurrerenmetdeprijzenvan katoen-produkten
uit de lage lonenlanden.
VoorWest-Europageldtdatdeverhouding langevezel/korte
vezelvanhetvlasverbruikdoordetextielindustrie ongeveer
50%/50%bedraagt.
Intabel5.2 isdegroeivanhetvezelverbruikvoorde
verschillende vezeltypen indeafgelopen decennia weergegeven.

Tabel 5.2

Gemiddelde jaarlijkse
groei vezelverbruik
dustrie wereld, 1950/1960 - 1980/1990

Typevezel
Natuurlijke vezels
Kunstmatige vezels
Synthetische vezels

textielin-

1950/'60 1960/'70 1970/'80 1980/'90 1)
5,0%
6,1%
100,0%

1,5%
3,2%
57,0%

1,8%
-0,5%
12,0%

1,3%
-0,3%
3,3%

1)tot1985.
Bron:Technische textilien nr.28,1985.

Uit tabel 5.2 blijkt dat indejaren zestig de synthetische
vezels eenexplosieve groeidoormaakten.Dit isteruggelopentot
ruim3% indejaren tachtig.Hetgebruikvansynthetische vezels
indetextielindustrie groeit echternog steeds sterkerdandat
van anderevezels.Hetgebruikvankunstmatige vezels isde
laatste decennia afgenomen.
Intabel 5.3 iseenschatting gegevenvoorhet vezelverbruik
indetextielindustrie voordewereld enWest-Europa in1991.
Deze schatting isgebaseerd opde situatie in 1985endaarvoor.
Wanneertabel 5.3wordtvergelekenmet tabel5.1 blijktdat
eraanzienlijke verschillen bestaan tussenhetwereld- enWesteuropeesvezelverbruik in1985zoalsdeFAOdat heeft berekend en

121

Tabel 5.3

Schatting
vezelverbruik
textielindustrie
West-Europa
(kton),
1985 en 1991

Typevezel

Wereld

Katoen
Wol
Kunstmatige vezels
Synthetische vezels
Totaal

wereld

en

West-E uropa

1985

1991

1985

1991

15.218
1.748
2.982
11.971
31.918

16.658
1.797
3.093
14.994
36.491

990
437
395
1.947
3.768

925
419
363
2.068
3.775

Bron:L'industie textile,nr. 1153,1985.

dieuittabel 5.3.Ookhierblijktdatheteindresultaat vaakafhankelijk isvandegebruikte statistische bronnen.Hoewelde
resultaten derhalve nietteabsoluutmoetenwordengenomen,geeft
tabel 5.3 wel een indicatie overhoedetextielindustrie in1985
dacht dathetvezelverbruik in1991eruit zouzien.
Uit tabel 5.3 blijkt datdetextielindustrie verwachtdat
hetvezelverbruik inWest-Europa nauwelijks zaltoenemen.Hetgeen
logisch isvanwegedestagnerende bevolkingsgroei inditwerelddeel. Daarnaast isdeverwachting datdeverhouding inhet
gebruikvandeverschillende vezeltypen indetextielindustriein
West-Europa nauwelijks zalwijzigen.Hetgebruikvan synthetische
vezels zaltoenemen,datvandeoverigevezels lichtdalen.
Intabel5.4wordt eveneens eenschatting gegevenvoorhet
vezelverbruik vandetextielindustrie opmondiaal niveauvoor
1990en 2000.Hieruit blijktdatdeverwachting isdat inde
jarennegentig het totalevezelverbruik doordetextielindustrie
indewereld zaltoenemen,voornamelijk datvan synthetische
vezels (30%). Hetgebruikvannatuurlijke-enkunstmatigevezels
zaleveneens stijgenmetrespectievelijk 13%en9%.
Binnendemarktvoornatuurlijkevezelsdomineertkatoen.
Eenbelangrijke oorzaak (zonietdebelangrijkste)hiervoor isde

Tabel 5.4

Schatting
vezelverbruik
1990 en 2000 (kton)

textielindustrie

1990

2000

18.200
3.200
14.100
35.500

20.500
3.500
18.500
42.500

Typevezel
Natuurlijke vezels
Kunstmatigevezels
Synthetische vezels
Totaal

Bron:Technische Textilien,nr. 28,1985.
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wereld

prijs.Textieluitkatoen isaanzienlijkgoedkoperdantextiel
uitbijvoorbeeld linnen.Slechts inbepaaldemarktsegmenten is
menbereidmeertebetalenvooreenlinnenproduktdanvooreen
identiekproduktuitkatoen.
Hetprijsverschiltussenkatoenenlinnen isniet inalle
stadiavanhetverwerkingsproces identiek.Quagrondstofprijslopenkatoenenvlasnietveruitelkaar.Dewereldmarktprijsvoor
katoenschommeltronddeƒ3,-perkg.Deprijsvoorgemiddelde
kwaliteitendauwroot langevlasvezels bedraagt circaƒ3,50per
kg.Metname bijhet spinnen,wordtaanvlasechter aanzienlijk
meerwaardetoegevoegd danaankatoen.Demeningen overderelatietussendeprijsvankatoenengarensendievanvlasgarens
lopenuiteen.Sommigenbewerendatdezeprijzengekoppeld zijn;
wanneerdeprijsvoorkatoenengarensdaalt,daaltdievoorvlasgarenseveneens.Anderenbewerendatergeencorrelatie bestaat
tussendeprijzenvandezegarens.Wél ismenheterovereens
datdeprijsvooreenvlasgarennietmeerdantweemaaldievan
eenkatoenengarenvanhetzelfdegarennummerzoumoetenbedragen.
Inpraktijk zitdaarvaakeenfactor 2tot3tussen.
Deverdelingvanhetgebruikvanlinnenoververschillende
textiele toepassingen,invergelijkingmetandereweefselsis
weergegeven intabel5.5.

Tabel 5.5

Procentuele verdeling
opzichte van andere

Gebruiksdoel

naar gebruiksdoel;
vezels
Alleweefsels

Kleding
Interieurstoffen
Huishoudtextiel
Technischdoek
Totaal

linnen

ten

Linnen

50
20
15
15

55
10
20
15

100

100

Bron:CILC, 1987en1989.

Tabel 5.6

Consumentenverbruik

linnen,

zuiver en mengingen, 1986

Land

Verbruik
ton

VS
Italië
BRD
Japan
Frankrijk

10.300
8.300
6.900
5.800
4.500

g/hoofd
44
146
113
48
79

Bron:CILC,1987.
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Hetvoornaamste gebruiksdoel van linnen iskleding.Circa
30%hiervan isbestemdvoorherenkleding en70%voordameskleding.
Hetabsolute consumentenverbruikvan linnenvoordevijf
grootstegebruikers indewereld isweergegeven intabel5.6.
Uit tabel 5.6 blijktdathetverbruikperhoofd inItalië
hethoogst is.Ook indeBRD ishet linnenverbruik relatiefhoog.
InItaliëwordtechter linnenvooralgebruikt indevormvan
kleding, indeBRDjuistmeer indevormvan interieurstoffenen
huishoudtextiel.Gezienhet feitdatvoorkleding vooral hogere
garennummerswordengebruikt envoorhuishoudtextiel eninterieurstoffenvooral lageregarennummers, ishetverschil inlinnenverbruikuitgedrukt inmeterperhoofd tussen Italië ende
BRDgroterdanuitgedrukt ingrammenperhoofd.
Intabel 5.7 isweergegeven hoedeverdeling van linnenin
deEGoverdeverschillende gebruiksdoelen zich inde afgelopen
decennia heeftontwikkeld.Deze tabelgeeft tevenseenschatting
voordeverdeling overdeperiode1985-2000.

Tabel 5.7

Schatting
procentuele
verdeling
van het
in de EG naar gebruiksdoel,
1965-2000

Gebruiksdoel
Kleding
Interieurstoffen
Huishoudtextiel
Technischdoek

1965

1975

1
5
55
39

50
15
15
20

1985a)
40
20
25
15

1992

linnengebruik
2000b)
55
15
15
15

50
20
20
10

a)absoluutverbruik 30kton/jaar;b)schatting absoluut verbruik
65kton/jaar.
Bron:FüssenerTextillAG.

Uit tabel 5.7 blijktdatmenbijdeDuitse spinnerijverwacht dattechnischdoek indetoekomst eenminder belangrijke
afzetmarktvoor linnenzalgaanvormen.Daarentegen zulleninterieurstoffen inbelang toenemen.Datbetekent dater indetoekomstmeervraag naarontstaannaar lageregarennummersvanhogerekwaliteit.Dat betekent echter ookdatgrovere,drooggesponnen
garensmeermodeafhankelijkworden.Opgemerktmoetwordendatde
marktvoorgrovere garensopditmomentvrij slecht isenalleen
dehogere garennummers drooggesponnen garensopdezemarkt goede
afzetmogelijkhedenkennen richting interieurstoffenindustrie.Dit
betreftmetnamedehalf-natgesponnengarens.
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5.2 Performance natuurlijke vezels 1)
Indezeparagraaf zalnader inworden gegaan opdeperformancevanvlasvezels tenopzichtevanandere natuurlijke vezels
zoalskatoen enramie.

Verwerkingsproces

ramie

Omdeverschillen tussendeproduktievan ramie-garensen
vlasgarens teverduidelijken isinfiguur5.1 hetverwerkingsprocesvanramieweergegeven.
Voorhetproducerenvanramie-garensworden verschillende
prosessen gebruikt.Degegevensvanfiguur5.1 zijngebaseerd op
het ontsluitings-envoorbehandelingsproces zoalsdat doorJapanseenChinese bedrijvenwordt gehanteerd. Deze twee typenprocessenverschillen slechtsminimaal,maardezeverschillen zijnwel
doorslaggevend voordekwaliteit vanhet eindprodukt.HetJapanse
produkt issuperieur aanhetChinese.VoorhetJapanse procesbestaat eenoctrooi.Ditheeft echter alleenvoorJapan beschermendewerking.
Intabel 5.8 staaneenaantal technische datavoorvlas,
ramie enkatoenvermeld.
Vlasvezels scoren tenopzichtevankatoenvezels vooralgoed
ophet gebied vandesterkte;zowel nat alsdroog enophet
gebied vandevochtabsorptie.
Naast sterkte zijndebelangrijkste eigenschappen dieramievezelsvanvlasvezelsonderscheiden:het gladde oppervlakvande
vezel ende lageretorsieweerstand (draaiweerstand).Degrotere
sterkte zorgt ervoordat ramiegarens fijneruitgesponnen kunnen
worden danvlasgarens.Hetgladde oppervlakte zorgt voordespecifieke "touch"vanramiegarens endeverfeigenschappen,delage
torsieweerstand bepaalt deweefeigenschappen (soepel)vanramiegarens.
Intabel 5.9 zijndeeigenschappen vannatuurlijke,kunstmatige ensynthetischevezelsvergeleken.
Synthetischevezelshebbenalsvoordeelbovendenatuurlijke
dat zeniet kreuken ensterkzijn.Devoordelenvannatuurlijke
vezels zijndat zevocht opnemen enniet electrostatisch geladen
kunnenworden.

1)

Deze paragraaf istot stand gekomenmetmedewerking vande
Stichting Toekomstbeeld derTechniek (STT).
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(3tot 7keerperjaar)

oogst ramie

(handmatig ofsemi-machinaal)

onthouten

zuurbehandeling envergisting

hogedrukbasischkookproces (vezelrendement 70%-75%)

parallele vezels

wet dressermachine

(verzachtervezel)

toevoeging anti-statische olie (hogere spinproduktie)

drogen

kammen

snijden enkammen

verwijdering afval

rekken

vezel splitsing machine

machinaalverwijderen afval

high-speed gill-spinning

spinlont

spinnen

Figuur
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5.1

Verwerkingsproces

ramie

Tabel 5.8

Technische gegevens vezeleigenschappen
vlas en katoen

Eigenschap (eenheid)

Ramie

Vezellengte(mm)
Vezeldikte (d)a)
Soortelijkgewicht (g/cm3)
Watergehalteb)(%)
Sterktevezel (g/d):
droog
nat
Rek(%):
droog
nat
Treksterkte (kg/mmb)
Waterabsorptie c)
(%)
Waterverdampingd)(%)

van ramie,

•Vlas

Katoen

20-200
4,5
1,51
6

20-30
2,0
1,51
7

25-45
1,8
1,52
6

6,5-6,8
7,7-7,8

6,3
6,6

2,5-5,0
-

2,3
2,4
2500-5500
24,0
100

1,8
2,2
2500
8,5
88

7,0-10,0
980-1300
29,0
78

a)d»dernier;l d - 0,026Nm;b)bij25oCeneenrelatieve
luchtvochtigheid van65%;c)navieruurinverzadigde stoom;
d)na3,5uurdroog indeschaduw.
Bron:JapanseASA-Association.

Tabel 5.9

Type
vezel

Wol
Katoen
Vlas
Acetaat
Viscose
Polyester
Nylon
Acryl

Eigenschappen *) natuurlijke,
tische
vezels
Sterkte

+/+
++
+/+/++
++
+

kunstmatige

en synthe-

Sterkte
nat (Z)

Vocht
opname

El eet ro
stati sch

-15

++
+
+
+/+/-

+
-

+
++
+
+

-

+
+
+

-

+11
+13

-30
-50
0
-15
-20

Kreuk

*)++zeer groot; +groot; +/-matig; -klein; — zeer klein.
Bron:STT.

5.3 Demarkt inhetVerre Oosten
In figuur 5.2 zijn de locaties vandeteelt vanvlasen
ramie inZuid-Oost Azië weergegeven.
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"Tijger-1ancien" (opkomende
economische grootheden)
Filippijnen Indonesië
Maleisië en Thailand
) —'^Draken-1anden (gevestigde
~-+é?S1'economische grootlieden)
Japan, Signapore, Hong Kong en Zuid-Korea
Teeltlocatie Ramie
Teel11ocatievlas

Figuur

5.2

Locatie produktie
Oosten

van vlas

en ramie in het

Verre

5.3.1 Japan
Een "linnensector"bestaatniet inJapan.Wel isereenASAindustrie,dienaast linnen,ramie,hennep enjute alsgrondstof
verwerkt.ASA isJapansvoorbastvezel.Onderdeze categorievezelsvallenonderanderevlas, ramie,hennep,sisal enjute.Het
onderscheid tussendezevezels isindegeschreven taalaanwezig;
allevezelshebbenhuneigenvoorvoegsel voorhetASA-teken.Ook
inChina enZuidkorea bestaat eendergelijke situatie;hetwoord
MAbeslaat dezelfde groepnatuurlijke vezelsalsASA. InJapanis
overigensviadewarenwet geregeld datalleen linnenenramie
ProduktenhetASA labelmogenvoeren.DeASA-industrie heeftqua
produktievangarenseenaandeelvan 15%indetotaleJapanse
garenproduktie. Infiguur5.3 isdestructuurvandeJapanseASAindustrieweergegeven.

128

import'

groothandel

traders (10)

1
spinnerijen (4)

kledingfabrikanten (10)

weverijen (713)

groothandel

1

detailhandel *)

Figuur 5.3 Structuur Japanse ASA
industrie
*)Warenhuizen, supermarkten en speciaalzaken

Japan staat bekend omzijncomplexe industriële structuren.
Degrote internationalehandelsfirma's (de"Shoga Shosha")spelen
eenzeerbelangrijke rolbijvrijwel alletransacties tussen
Japan enderde landen,maarookbinnenJapan zelf.DezeShoga
Shosha zijnalleniet alleenhandelsfirma's,maarhebben ooktallozeproduktiebedrijven en/of deelnemingen inproduktiebedrijven.
Er zijn inJapaneentientalvandezeconcerns.Deze zijnonder
andere:Mitsubishi,Kanematsu-Gosho, Itoh,Mitsui,Marubeni,
Nomura enNissho Iwai.Dezeconcernshebben afdelingenvoorde
handel enproduktie ingrondstoffen,garens,weefsels enoverige
verwerkte textielprodukten.

Tabel 5.10
Land van
herkomst

Import vlasprodukten
Gezwingeld

in Japan,

1988

Gehekeld a)Gecottoniseerd

Afval
.
tonminJPY

tonminJPYb)tonminJPYtonminJPY
China
Taiwan
Nederland
België
Frankrijk
Bulgarije
Canada
Egypte
V.K.
Totaal

275
32
22
124
87
2

63
12
13
56
29
1

52
320
10
39
141

16
145
5
24
65

506
115

118
46

11.892 802
91 30

20
22

68
7

1.282 291
335 22

13

2
2.501 135
562 28

542

174

28

26

561

281

676

241

16.663 1.308

a)hekellint enhekelsnuit; b)JPY-JapanseYen; 1minJPY=
ƒ 15.000,-.
Bron:MITIJapan.
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Eenbelangrijk deelvanalle importengaatviadeze bedrijven. Intotaalwordtgemiddeld 64%vandeJapanse textielgeïmporteerd, indiverse stadiavanbewerking (vezels,garens,ongeverfdeweefsel endergelijke). Intabel 5.10worden importcijfers
vanvlasproduktenvoorJapanweergegeven.
Hetblijkt datverreweg hetmeestegezwingeld vlasuitChina
geïmporteerd wordt.Geziende relatief geringetransportafstanden
isditmakkelijk teverklaren.HetaanboduitChina isgedaald;
in1986werd ernog 1214tongezwingeld,gehekeld engecottoniseerdvlasaangeboden; in1987wasdit zelfs 1480tonmaarnuis
hetgezakt tot833ton.Overigens isdetotale behoefte aangezwingeld,gehekeld engecottoniseerd vlasgering tenopzichtevan
debehoefte aanvlasgarens;deze isongeveer3000tonperjaar.
Tevenswijstdehoeveelheid gecottoniseerd vlaseropdatveel
vlas indemenggarenindustrie inJapanverbruiktwordt.Deze
laatste branche iseentechnisch zeerhoogwaardige industriebranche;de investeringen inkapitaalgoederen zijnvelemalen
hogerdan indeASA-branche.
Degemiddelde importprijsvanvlasproduktenuitdeEGligt
zo'n 15%hogerdanhetoverige aanbod.Hetvlasafvalwordtdoor
depapierindustriegebruikt.
EenprobleemvoordeJapanseASA-industrie wordt,naasthet
trage tempovan introductie vannieuwe technischevindingen,
gevormd doorhet lagepeilvande lonenbij spinnerijen,waardoor
hetmoeilijk isomaanvoldoende geschoolde engemotiveerdemensentekomen.Het loonniveaubijdeweverijen isnog lager,waardoorgrootschalige integratie vanspinnerijen enweverijenuit
bedrijfs-economischoogpuntvoordespinnerijen nietaantrekkelijk is,omdat inzo'ngeval detotale loonkostenvoorhetgeïntegreerde bedrijf hoger zijndanvoordetweebedrijvenapart.
Intabel 5.11 wordende importenproduktie vanASA-garens,
inclusief de importenproduktievan linnengarensweergegeven.

Tabel 5.11

Jaar

Import, produktie
en verbruik
en vlasgarens
in Japan (ton),
Impo rt garens
ASA

1984
1985
1986
1987
1988
1989*)

4.920
4.318
5.263
8.387
5.132
581

*)januari totjuli.
Bron:MITIJapan.
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vlas
3.821
2.971
4.286
6.260
4.042
406

van ASA-garens
1984-1989
Pre duktie

ASA
6.404
6.294
8.840
10.073
6.559
1.886

vlas
1.766
1.728
2.992
3.443
1.689
463

totaal

Ve rbruik
ASA
8.563
9.513
13.943
17.067
14.197
4.461

Vande importen in1988kwamhetgrootstedeel uit Italië
(1.987 ton).Anderegrote aanbieders zijnFrankrijk (624ton)en
hetVK (965ton).Opvallende aanbieders zijn India (65ton)en
Brazilië (121ton)DegarensuitEG-landenzijnvoornamelijknatgesponnen garens.Eenveelgehoorde klacht isdat degarensuit
Europa tegrof zijn.
Indeproduktiecijfersvoorvlasgarens zijn zowel zuivere
alsmenggarens (meteenaandeelvan linnen <50%)inbegrepen.In
1986wasvandetotalevlasgaren-produktie slechts 21%zuiver
vlasgaren.Ramie-garensdaarentegen zijnvoorhetmerendeelzuiveregarens.
Detotalegaren-produktie,met eenvlas-oframieaandeel
vanminderdan50%,bedroegvoor 1986ruim 20.000ton.Hierbij
zijnmengingenmetkatoen, rayon,synthetica,acryl,polyesteren
vinylon inbegrepen.Naar schattingenvandeJapanse ASA-associatiewas in1986detotale binnenlandsevraag ongeveer 44.000ton.
De zelfvoorzieningsgraad bedroeg in 1986zo'n70%.
Er is inJapaneenviertalASA-spinnerijenactief,teweten:
Teisen,Tosco,ToyoASAenKanda.Daarnaast zijnernog eendrietaljutespinnerijenlidvandeJapanseASA-Associatie.Alleende
Kanda spinnerij heeft debeschikking overnatspinmachines.Deze
garenswordengebruikt voor industriële textielprodukten enworden inopdracht voordeTeisen spinnerij geproduceerd. Detwee
grootsteASA-spinnerijenzijnToscoenTeisen.
Toscoomvat zowel eenspinnerij alseenweverij eneen
finishbedrijf.Finishenvindt ookopcommissiebasisplaatsin
"geassocieerde"bedrijven.Geassocieerd isindeJapanse industrie-structuur vaakeeneufemismevoorondergeschikt.Dekleine
bedrijven zijnveelal sterkafhankelijkvandeopdrachten vande
grotere ondernemingen.Wel isereensterkverantwoordelijkheidsgevoel bijdegrotere bedrijven tenopzichtevandetoeleverende
bedrijven.
Het overgrote deelvandeproduktie vanToscowordt gevormd
doordemenggarens.Zuivere ramiegarenskunnentotNm 120versponnenworden;vlas "slechts"totNm84.
Natgesponnenvlasgarenswordengeïmporteerd engebruiktvoor
hetwevenvandoekenvoordemode-markt.Circa 80%vandedoor
hetbedrijf gebruikte ramiegaatnaardemenggarens c.q. gemengde
weefsels.Toscoheeft eenjaarlijkse omzetvanongeveerƒ390,miljoen en956werknemers.Tervergelijking,het Italiaanse
bedrijf Linificioheeft eenomzet vanƒ290miljoen.
Voorvlas-enramiegarens totNm30geldt ongeveerdezelfde
verkoopprijs; bovenditgarennummer tredendeprijsverschillenop
enwordenvlasgarensduurderdanramie-garens.
DetweeproduktiebedrijvenvanToscohebben bijelkaar
53.500 spinringen.Naast ramiespinnen en (droog)vlasspinnen,
worden ookkatoengarens (rotorspinnen)ensynthetische garens
vervaardigd.
Detweede groteASA spinnerij isTeisen.Naast de importvan
EG-natgesponnen garens (vandebedrijvenHerdmans, Zignagoen
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Linificio),koopt ditbedrijf ookgezwingeld vlasenhekellint
vangoedekwaliteituitdeEG in.Ditwordtvervolgens inhet
eigenbedrijfvoorbehandeld endrooggesponnen. Inanalogiemetde
ramie-voorbehandeling (zieparagraaf 5.2),wordt hetvlasnaeen
basischevoorbehandeling,waardoorhetvlashelderder enbeter
verfbaarwordt,metoliebesproeid omhetsoepelertemakenen
minderwater-absorberend.Nahetspinnenwordtditvervolgens
weeruitgewassen.Dezetechniekwordt overigens eveneenstoegepast intwee-cylinderkatoenspinnerij en indewolspinnerij in
West-Europa.Tenslottekaneenbiotechnologische behandelingmet
enzymenplaatsvinden.De ringspinmachinesvanTeisenvoorhet
spinnenvanvlasbereikenhogere snelhedendan indeEGgebruikelijk isbijdroogspinnen.
Tevenswordt inhetbedrijf wol,katoenenrayonversponnen.
Teisen iseveneens inhetbezitvaneenmechanische cottoniseermachine.Degarensworden zowelnaardeweverijen alsnaarde
breierijen afgezet.Ramie/vlas,vlas/wol,ramie/acrylenvlas/
acryl ofvlas/polyestermengingenwordenvooral indebreierij
toegepast.VlasgarenskrijgenbijTeisen (enbijdeandereASAspinnerijen)eennabehandeling metenzymenomhetgaren betergeschikt temakenvoorverdere behandeling.
Deproduktiecapaciteit vanTeisen ismet ongeveer5.000ton
perjaarnet ietsgroterdanTosco.Overigenswasdezeproduktie
in1987/88nog hogerdandeze5.000ton.
Dehandelsbedrijven (ofbetergezegd,devezel-enspinnerij
afdelingen ervan)kopen indemeeste gevallen inopcommissie
voorde spinnerijen.Aangezien indeASA-industrie slechtsdrie
spinnerijenvanenigeomvang zijn (integenstelling totde
katoen-,wol-ensynthetica-spinnerijen),kunnendecommunicatielijnenkortgehoudenworden.De stagnatievande importvanvlasproduktenuitdeEGdoorJapanwerdveroorzaakt dooractiesvan
despinnerijenuitdeandere sectorendie,aangeloktdoordelinnenboomvan 1985,zicheveneensophetvlas (inmenggarens)
stortten.Toende linnenboom leekteeindigen,hebben zijhun
voorraden gedumpt.Eenanderewijzevanmarktverstoring treedtop
wanneer buitenlandse aanbiedersgarensdirect aandeweverijen
trachtenteverkopen.Geziendeafhankelijkheidvandeweverijen
indeASA-industrie vandedriegrootste spinnerijen, iseenafwijking vanhetgebruikelijke handelspatroon nietmogelijk zonder
dat (prijstechnische)concessieswordengedaan.
Degeproduceerde garensendegeïmporteerde garenskunnen
doordespinnerij zelfof incommissiedoorderdengeverfdworden. Indemeestegevallenechter (circa 65%)zullendegarens
aaneenweverijgegevenwordenomdie incommissie te latenweven
oftebreien.Degeweefde c.q. gebreide stoffengaanvervolgens
terug naarde spinnerij,diedeververij enhet finishbedrijfhet
weefsel c.q. tricot laatafwerken.Vervolgenswordthetdirectof
viadetraderdoorverkocht aandegroothandel endekledingindustrie.Tenslottewordendeprodukten doorverkocht aandedetailhandel.Hierbijgaande zakenwel enigszins andersdan inNeder-
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landgebruikelijk is.Zoverkopendedetaillistenenwarenhuizen
deproduktenveelal opcoramissiebasisvoordekledingindustrie;
eventuele nietverkochte partijenwordenweerteruggeleverd aan
dekledingindustrie.Dedetailhandel isduidelijkrisico-avers.
Dehandelshuizen spelenookhierweereenbelangrijke rol;vele
transactiesvindenplaatsmet financiële supportvandetrader.
Eenuitzondering wordtgevormddoorhetsegmentvandesupermarkten.Dezezijnduidelijkveelmeerrisico-nemend enprijsbewust.Dezecategorie bedrijven importeertdanookveelkledingstukkenuit landenalsZuid-Korea.Dit laatste isde redendat
deJapanse tricot-industriemetZuid-Korea eenregelingheeft
getroffenomdemassale importvanZuidkoreaans textielopde
Japansemarktafteremmen.Hetmarktaandeelvande supermarkten
inJapan issterkgestegenenissindsmedio tachtigerjarengroterdanhetmarktaandeelvandewarenhuizen.Aangeziendewaren-

Tabel 5.12

Produktie

van ASA weefsels

Jaar

1984
1985
1986
1987
1988
1989*)

(1.000

m2)

produktie
Linnen

Ramie

21.831
22.738
30.669

2.955
2.536
3.560

Totaal

waarvan niet-handdoeken

24.786
25.274
34.229
36.794
23.975
9.502

6.296
5.997
5.605
5.708

*)januaritotmaart.
Bron:MITIJapan.

huizentraditioneel hetverkooppunt zijnvan kwaliteitsartikelen
zaldeze trend zekerzijngevolgenhebbenvoorde "positionering"
vandelinnen/ramieartikelen.Tevens zalditconsequentieshebbenvoordekwaliteit enprijszetting vandeartikelenwaar50%
ofminderASA inisverwerkt.
Intabel5.12 isdeproduktievanlinnenenramieweefsels
aangegevenvoordeperiode 1984totenmet 1989.Voordejaren
1984totenmet 1986istevenseenuitsplitsing naarramieweefselsenlinnenweefselsgemaakt.Voor 1987totenmet 1989zijn
dezegegevenshelaasnietbeschikbaar.
Duidelijk isdatdeterugval inproduktie in1988vooral in
dehanddoekensector aanzienlijk isgeweest.Demodischemarkt is
veel stabielergebleven.Hierbijdienttevenstewordenaangetoonddat ramieblijkbaarvoorhetmerendeelnietalszuivere
ramienaardeweverijen ofbreierijentoegaatmaar inmengverhoudingen benedende50%.
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DeASA-markt inJapan isin1953 sterkgedaald doordeopkomstvanmetnamenylonkledingstukken. In1958namhetmarktaandeelvanASAechterweertoedoorde introductievanASA/polyester overhemden enblouses.In1961werd hetaanbod vergroot
metASA/acrylmengingen. Indeperiode 1965tot 1974was inJapan
sprakevaneenASA-boom.Nadeeerste oliecrisisvan 1974ishet
marktaandeelweergedaald. Indeperiode 1983tot 1985waser
eveneens sprakevaneenASA-boom opdeJapansemarkt.Decijfers
uittabel5.12 tonenaandathetverbruikvanlinnen/ramieweefselsde laatstejarenondanksterugval vandetotale produktie
vanASA-weefsels inhethogerkwaliteitssegment stabiel isgebleven.
Vooral demarktvoor interieurstoffen isdoorde"verwestering"vandeJapansemarkteengroeimarkt.Doorde introductie
van stoelen (bekleding),tafels (tafelkleden)enbehang inde
Japansehuishoudens,iseenkwaliteitssegment vandeJapanse
marktgeopendvoorWesterse producentenvandergelijke stoffen,
mitsdezehunprodukten aanpassen aandeJapanse smaakenviade
juistekanalenopdemarkt latenbrengen.
5.3.2 Zuid-Korea
DeZuidkoreaanse texiel-enkledingindustrie isindezeventigerjaren sterkgegroeid. Dezegroei isindejarentachtig
enigszins afgeremd.Doordesterke economische expansie endoor
deuitbouwvandehandelsstromen,wordthet landnugeconfronteerdmetdeschaduwzijdenvandezegroei.Doorstijgende loonkosteneneenstijgendevalutakoers,diebovendien losgekoppeld
isvandekoersvandeUSdollar, ishetcomparatieve voordeel
vandetextielindustrie tenopzichtevan landenalsThailand,
Filippijnen,Indonesië enMaleisië sterkaanhetdalen.Eveneens
wordt de industriegeconfronteerdmetprotectionisme ophaar
belangrijkste afzetmarkten,deVSendeEG.
De linnenenramie-industrie (MA inhetKoreaans)vormt desondankseengroeiende branche indetextielindustrie.De locatie
dicht bijChina,waarmee derelatiesde laatstejaren sterkzijn
verbeterd,enandere ramieenlinnenproducerende landenmaken
Zuid-Korea eenpotentiële concurrentvanJapan endeEuropese
landen.Voorlopig isdaarbijvoorZuid-Korea deAmerikaansemarkt
eenspeerpunt,maar ookdemarkten indeEGenJapankunnenop
wat langere termijntemakenkrijgenmet eenconcurrerend aanbod
vanuitZuid-Korea.
Erzijn inZuid-Korea,zoals inJapan,eenaantalgroteinternationale,sterkgediversificeerdeondernemingen.Eengroot
deelvandetotale importvanZuid-Koreaverlooptviadezeconcerns.Tevenshebbendezebedrijveneenbelangrijk aandeel inde
produktiestructuur vanhet land. IndeMA-sector zietdeverdelingvanbedrijveneralsvolgtuit:
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Import
Internationale concernsalsDAEWOO,DAINONGenLUCKYGOLDSTAR. Intotaal zijnerachtvandezeconcernsenkleine,gespecialiseerdehandelaren alsKoseil.

Produkt ie
Private spinnerijen:veelalkleinere bedrijven;somsonderdeelvaneen internationaal concern. IndeMA sectorzijnnaar
schatting devolgendeaantallenspinnerijenactief:1ramiespinnerij, 1vlasspinnerij,1vlas/katoenspinnerij en20vlas/wolspinnerijen.
Intotaal zijner20weverijendieMA-garensgebruiken.Een
aantalvanhenheeftverfenveredelingscapaciteit.
Daarnaast zijnerookveelspinnerijendie ramie inmenggarensverwerken.Erzijntevensveelweverijen;zowelgrootals
kleindie inpotentie ook linnenen/oframiegarens inkunnenweven, maarer iseenduidelijke tendensomtot schaal-vergroting
tekomen.DeMA-industrie inZuid-Koreamoetzijnuiteindelijke
vormnogkrijgen.Doorkosten-efficientieenandere schaalvoordelenzaldeconcurrentiemetdeanderevlas/ramieproducerende
landentoenemen.
HetmerendeelvandedoorZuid-Korea geïmporteerde,Europese
garenskomtuitdeEG;men isechterdoendecontactenmet
Oost-Europa teleggen.DitomdeafhankelijkheidaanWest-Europa
voorde leveringvankwaliteitsgarens teverminderen.Degeïmporteerdegarenszijnzoweldroog-alsnatgesponnen.Hetaandeelvan
denatgesponnengarensneemttoenuhetkaraktervandeZuidkoreaansemarkt (prijsmarkt)aanhetveranderen is.In1987/88was
hetverbruikvanlinnengarens inZuidkorea 2000ton.
VoordeexportnaarJapanwordtof 100%linnengebruiktof
katoen/vlasmengingen.Ramie/katoenmengingen zijnbestemdvoor
depopulairemarkten (supermarkten).Ramiedoekenwordenookwel
naarJapangestuurd omdaareenJapanse-stij1finishbeurtte
krijgen.
Naastdegrotemultinationals opereert inZuid-Korea een
drietalkleine bedrijvendiealleen inlinnenenramiehandelen.
Eénvandeze bedrijfjes isKosell.Ditbedrijf iseenpuurhandelsbedrijf.Het isonderanderedevertegenwoordigervande
geheleNoordierse spinbranche.Hetbedrijf handelt invlasprodukten inalle fasenvanbewerking.Naastvertegenwoordiging van
allebelangrijkeNoordierse spinnerijen, ishetbedrijf ookagent
voorHugotex (hetHongaarse staatstextielbedrijf),Chinatexen
hetChinesebedrijfHarbin.Intotaalvoorziethetbedrijf in
ongeveer 70%vandeZuidkoreaanse behoeftenaanvlasenvlasprodukten (naareigen bewering).Hetbedrijf kanzijnklantendus
voorzienvanvlasproduktenmeteengrote spreiding inkwaliteit
enprijs.
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Inkoopvanvlas (gezwingeld engehekeld vlas)vindt plaats
inBelgië.GarenskomenvoornamelijkuitNoord-Ierland.Hierbij
ishetvoorhet bedrijf belangrijkdathetalleengarensvangoedekwaliteit inkoopt,omdatmenanders inaanvaring komtmetde
spinners-klanten,diezelfeenmiddelmatige kwaliteitproduceren.
Weefselsworden inChina (viaHongkong),Thailand endeUSSR
ingekocht.Het zijnbijnaaltijdweefselsvanmiddelmatigekwaliteit,bestemd voorde lagere segmentenvandetextielmarkt.Daarnaast handelthetbedrijf inmenggarensmetkatoen,rayonen
polyester.
Detotale Zuidkoreaanse importwordtgeschat opzo'n3.000
tonopgarenbasisperjaar.Kosell heefthierbij eenaandeelvan
33%.
DevlasproduktenuitChinawordenviaHongkong (Millionfull)
aangeleverd; deHongaarse produktenviaLichtenstein.Vlasen
vlasprodukten uitdeUSSRwordenvia Singaporegeleverd. DekwaliteitvanhetChinesevlaswordtdoorMillionfull gegarandeerd.
Ookworden zakengedaanmethetBelgische Solintex (Sociétédu
Lin/etoupes d'Export). Deprijzenvoorgarensdie indeEGenin
Chinawordengeproduceerd en inZuid-Korea geïmporteerd, zijn
weergegeven intabel5.13.

Tabel 5.13

Prijzen vlasgarens
kg), 1989

Garennummer
Nm 15
Nm 24

uit de EG en China (dollar
EG

10
13

per
China
5
8

Bron:Kosell Int.Co.

OverigenswordendefijnsteChinese garensnietgeëxporteerd,maar inChina zelfverweven.
InChinawordtkatoenmet ramievermengd omtotbeterekwaliteitentekomendanmet 100Xramie (bovendienwordt opdeze
wijze eventuele quota'svoorkatoenomzeild; zieookpararagraaf
5.3.3;Hongkong).
Eenvandegrootste spinnerijen inZuid-Korea die ookvlas
verspint isDainong Speciality Textiles (naastdeDongYang
TextilesmanufacturingCo.met eenproduktie van 700tonvlasgarensperjaarenéén linmack).
DeDainong Specialty textilesco.iseenonderdeelvanhet
Dainong concern.Ditbedrijf iseenvandegrootste Zuid-Koreaansetextielondernemingen. Dehuidigevlasgaren-produktie is70ton
permaandmet zesnatspin-ringspinmachines. Deproduktie bestaat
uitNm 24,Nm41enNm66.AlleendeNm66 isvoorgebleekt.Vanaf
februari 1990zaléénLinmackoperationeelworden.Deze zaleen

136

tweetal oudemachinesvervangen.Tevens zijneentweetal hekelmachines (oudetypes)enkaardmachines inbedrijf.Eveneensheeft
het bedrijf tweeLaRochecottoniseermachines.
Hetvoorblekenwordt alleenvoordefijnste garennummers
toegepast.
Het bedrijf gebruikt fijneEuropesehekellinten voorhaar
katoen/vlasmengingen.Ditproduktwordt gebruikt omtekunnen
concurrerenmet ramieProdukten.
Het bedrijf heeft tweebezwarentegenhetgebruikvande
nieuwe,hoge-snelheid ringspinmachine (nietdeLinmack)voorhet
spinnenvanvlas.Dezezijn:
devlasvezel isteruwentekort.Bovendien isdevezel
nietflexibel;
vlasgeeft teveel afvaldoordeaanwezigheid vannietvezels.
Dehoge-snelheid ringspinmachine iswelgeschikt voorhet
spinnenvan ramie.Het bedrijf zietalsdemeest realistische
innovatiesvoorhet spinnenvanlinnen:
meerhomogeenblekenvanhetvoorgaren;vlaswordt vaakdoor
dechemicaliën beschadigd;
verandering inhet rekwerkopdespinmachine;
opvoering vandespinsnelhedenmet eenfactor1,5;
splicing bijhet spoelenvanvlasgarens;
Japanse-stij1softeningvanvlasgarens.
Het bedrijfwil indetoekomst, inanalogievandekatoenverwerking inhetmoederbedrijf,ookzelfgaanweven (inZuidKorea zijnreedsongeveer twintig weverijen).Voordat zijechter
gaanweven,moet onderanderedekwaliteitvandeeigengarens
gelijkwaardig wordenaandeEG-garens.Daaromkoopt het bedrijf
ookeenbepaalde hoeveelheid EG-vlasgarens in,omaandebehoefte
aankwaliteitsgarensvandeweverijen tekunnenvoldoen.
Deproduktievanweefselsvindt eenhalfjaarvoorfinale
verkoop plaats.De ingekochtegarensvandeweverijenuitde
MA-branche komenuit:
-vlasgarens:EG (kwaliteitsgarens)en20%vanbuitendeEG;
- ramie-garens:China;
-katoengarens:eigenproduktie.
Opgemerktmoetwordendat het aandeelHongaarse enPoolse
vlasgarens indetoekomst zaltoenemenomafhankelijkheidvanEG
teverlagen.
Dekwaliteit vandegarenswordt afgemeten aandekleuren
het aanvoelenvanhetgaren,desterkte,degelijkheid, eventuele
onregelmatigheden, dezuiverheid entenslottedeverfeigenschappen.
Dehandelaardiedegarens levert staat garant voorkwaliteit.Met namemet inChinagesponnen garenszijnervaakproblemen bijhet finishenvanhetweefsel.Erontstaannamelijkgaten
inhetweefsel tengevolgevan ijzerverontreiniging inhetgaren,
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datmetdefinishing-chemicaliën reageert.Ditprobleem isbij
textielinstituten inBelgië (Centexbel)enNoord-Ierland (Lambeg
IndustrialResearchAssociation)getest.Hetwordtwaarschijnlijk
veroorzaakt doorde reactievanhetbleekmiddel inhetvoorgaren
methet ijzervandeoude ringspinmachines.Hetprobleemtreedt
namelijk nietopmetLinmackgesponnengarens.
Vanaf 1985 isdevraag naar linnenopdeZuidkoreaansemarkt
aanhet stijgen.Dezevraagstijgingzoubevorderdwordendooreen
neerwaartse prijsontwikkelingvan linnenProdukten,veroorzaakt
doordalendemarges bijhetspinnen enwevenvan linnen.Hetbinnenlandse verbruikvan linnen isderhalvegestegen.
Linnenwordt inZuid-Koreameestal gebruiktvoorherenpakken.Ramiedaarentegenmeervoorblousesendergelijke.Demarktenvoor linnenenramie zijndus,evenals inJapan,gescheiden.
Ramie-garenNm36wordthetmeest gebruikt;deprijzen hiervoor
lopenuiteenvan$9,2 perkgvoordehoogstekwaliteit tot$7.0
perkgvoordeminste kwaliteit.Hetverschil tussendehoogste
enlaagste kwaliteit komtvooral indesterkte totuiting.Vlas/
katoen-garenswordengetwist gebruiktvoorpullovers.Hiervoor
wordt gesoftened vlasgarenmeteengarennummerbenedenNm 24gebruikt,voorhet linnenuiterlijk.Deweverijenhebbenmededoor
hetprobleemmetde ijzerverontreiniging eenvoorkeurvoorEuropese (opLinmacksgesponnen garens). Ramieheeft echterbetere
weefeigenschappendan linnen.Vandaardatvoor een linnenweefsel
inZuid-Korea ookwel ramiealskettingwordtgebruikt enlinnen
alsinslag.
InZuid-Korea wordtgestreefd naareenverhoging vandeproduktievanhogere garennummers.Vanuit deweverijen envanuitde
(binnenlandse)markt isereensterkevraag naarkwalitatief
goedegarens.
Sommige ramie-artikelenwordenvanuit Zuid-Korea naarJapan
gestuurd omdaardefinishing tekrijgen,teneinde eenvergelijkbaarkwaliteitsnveautehalenalsmetJapansramie.
Deexportrestrictiesvoordemarkten indeVSmakendat
markten inMidden-enZuid-Amerikaanse landenbelangrijkerworden
alsexportland voorZuid-Korea.
5.3.3 Hongkong
Hongkong isinmeerdere opzichten eenunieke stad.Voordit
rapport isde relatie tussenChina enHongkong enoverige
textiellanden indewereldhetmeest interessant.Hongkong isde
draaischijf tussendeproducent China endeWesterseconsumptielanden.Produktiequota speleneenbelangrijke rol;Hongkong heeft
zelf alsproducentveelminder speelruimte danwanneer zijals
intermediairvoordeChineseproduktiewerkt.Ook andere landen
alsZuid-Korea,Thailand,deFilippijnenenSingapore hebbenmet
gequoteerde afzetmarkten temaken.Daarom zullen eerst inhet
korthetquotastelsel endegevolgenvanhetMultiVezelAccoord
(MVA)voordeze landenbesprokenworden.Voor eenaantalmarkten
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(deVSendeEG)geldenvoortextielprodukten inhet kadervan
hetMultiVezelAccoord vanhetGeneralAgreement onTariffsand
Trade (GATT)beperkingenmet betrekking totdeexport naardeze
markten.
Deverdeling vandequota isgebaseerd opdeexport vanhet
jaarervoor ende statusvanhet betreffende exporterende land.
HetMVA kentnamelijk clausuleswaarbij sommige landen eenvoorkeurspositie boven anderengenieten.Tevens iseenonderscheid
mogelijkvande (interne)verdeling vandequota naar individuele
bedrijven ofnaardeoverheid alsgeheel.InHongkongwordende
quotaviahet bureaudatdeexportvergunningen verleent,op
aanvraag overdebedrijvenverdeeld.Eenbedrijfkanhierdoor,
bij tegenvallende exporten inhet enejaar,hetvolgendejaar
geconfronteerd wordenmet eenkorting opzijnquotum. Indienin
Hongkong eenbedrijf zijntoegemeten quotumvoorminderdan95%
opmaakt,wordt het hetvolgendejaargekort opeeneventueel
nieuwquotum.
InhetgevalvanHongkong geldt dat dejaarlijkse groeiin
dequotaruimte 1%bedraagt.VoorChina isdit 2%tot 3%envoor
deFilippijnen 4%.InHongkong isdealgemeneverwachting dathet
MVA na 1991 (wanneerhetvierdeMVA afloopt)opnieuwverlengd zal
worden.
Een export-quotum geldtvoorhet landwaardeproduktie
plaatsvindt en isperproduktgroep geregeld. Eveneens isvaninvloed devraag inwelkevaluta deproduktiewordt uitgedrukt.Indien reëxporten gepaard gaanmet eenwaardetoevoeging vanminder
dan 75%vandeoorspronkelijke waarde,geldt het quotumvanhet
origineland. Daaromwordt er inveelgevallen eerst onderhandeld
overdequotavoordat decontractenworden afgesloten.Eentoegekend quotumkanzelfookonderwerpvanonderhandeling zijn.
Indepraktijkhebbendetransacties tussenHongkong en
China devolgendevolgordevanhandelingen (zie figuur5.4).
Aandeafgiftevaneenexportvergunning i.e.eentoekenning
vaneenbepaald quotum, zijnkostenverbonden. InHongkong bedragendeze ongeveerhk$ 200,-per 1000kg (ongeveerƒ 63,-).De

quota-afspraak

I
produktie
verkoop *)
eventueel reexport
*)eventueel koppelverkoop

Figuur

5.4

Transactieschema

Hongkong-China
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kostenvoor ramie-quota zijn inHongkong lagerdanditbedrag.De
actuele kostenvooreenquotumwordenoverigens bepaald doorde
marktfluctuaties.Voorramie isdoordeVS in1987eenquotumingesteld. Bijeenmenggaren ofweefselsuitverschillendegarens,
geldtvoordequotadevezelsoortmethetgrootsteaandeel.
Deprijsvoor zijde istengevolgevaneengroeiendevraag
naar zijdeenhalf-zijdenprodukten sterkgestegen (30%inéén
jaar). Zijde zoueventueeldoorramievervangen kunnenworden.
Overigenswordt deAmerikaansemarkt ongeschikt geachtvoor
zuivere zijdenoframieprodukten,tengevolgevandehogeprijs
voordezeprodukten.
De samenwerkingmetChinakanopeenaantalmanieren
gestaltekrijgen:
1. Viaeenjointventuremet eenChinees bedrijf,bijvoorbeeld,
eenspinnerij.Voordeel isdatdooreendergelijkeconstructiedirecter toegang tot zoweldegrondstoffen alsdequota
wordtverkregen.Tevenskanopdezewijze hetnadeelvan
(nog)onvoldoende handelscontacten ondervangenworden.
Nadeel isdathetbenodigdepapierwerkvoorhetopzettenen
operationeelmakenvaneendergelijk bedrijfveel overhead
kostenmet zichmeebrengt;
2. Viahandelaren inHongkong,zoalsdeMillionfull Co.,direct
zakendoenmethetChinese exportbedrijfChinatex.Deintermediair staatdaarbijgarantvoordekwaliteit.Nadeel is
datdedirecte controle ensturing zwakker isdanbijalternatief 1endatdeopbouwvanrelaties zeerbelangrijkis.
Europa iseenmoeilijke exportmarkt voorHongkong doordatde
vele, relatief kleinemarkten alleeeneigen identiteithebben.
Departijenzijndanvrijklein.Verder isEuropa inhetalgemeen
eenprijsmarkt.Eendeelvandegroei indehandelvanHongkong
gaat naarZuid-Korea.Via inHongkong gevestigde bedrijven,al
danniet inZuidkoreaanse handen,gaanveel ongeverfde en/ofongebleekteweefsels ongequoteerd naarZuid-Korea.Ookwordendeze
weefselsnaar Indonesië,Maleisië,Thailand enFilippijnen (de
viertijgerlanden)geëxporteerd.Metname inThailand wordtveel
geïnvesteerd doorJapan,Zuid-Korea enTaiwan indekledingindustrie.HoeHongkong erna 1997uit zal zien isonduidelijk.
Dejaren 1986,1987en 1988waren sterke katoenjarenvoor
China.De laatste oogstwasechtertegenvallend endekomende
oogstwaarschijnlijk ook.VandetotaleChinese natuurvezelproduktie heeftkatoen eenaandeelvan80%en "Ma"(ramie envlas)
ongeveer 20%.Naarverluidtworden inChina zelf linnenoframie
produkten alleen ineenperiodevanrouwgedragen,althansin
Zuid-China.Vaak isdeprijstehoogvoordegemiddelde Chinese
consument.
InHongkong operereneenaantalvertegenwoordigers vanhet
ChineseResource bureau.Eenvandezebedrijven isdeMilionfull
Co.Ditbedrijf isdeChinesevertegenwoordiger,tezamenmetnog
eendrietal andere bedrijfjes,inHongkong voorvlasenramie.
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Het bedrijf opereert onderdedirecte kontrolevanhetChinese
Resource bureau inHongkong,datde lokalevertegenwoordiger van
het Centraal EconomischPlanbureau (CEP)is.Deze construktie
wordt overigensalleen inHongkong toegepast.Het isechterniet
uitgesloten dat indenabije toekomst ookeendergelijke constructievoorZuid-Koreawordt opgezet.Perspinnerijwordtvervolgensgeprobeerd marktenvoordegarenstevinden.
HetResource bureaumoetvoor iederetransactie uiteindelijk
zijntoestemming verlenen.Overigens kunnendehandelaren gebruik
makenvangeldvandeBankofChina inHongkong.Decontactenvan
dit bedrijfmet deChinesevlas-enramieproducenten zijnuiteraard heeldirect.Zowist eenvertegewoordiger vanhet bedrijfte
melden datChina eenaantalvlas-ringspinmachinesheeft gekocht
inEuropa.Dezemachines zullenvolgenshemdoordeChinezen zelf
gekopieerd worden enverder lokaalgeproduceerd en ingezetworden.
Dit isoverigensookgeprobeerd metdeWesteuropesevlasrassen.Dezebleken echterniet bestand tezijntegendeChinese
weersomstandigheden en bodemgesteldheid.
InChina bevindt zicheenaantal zwingelturbines. Daarnaast
wordt gezwingeld engehekeld vlas ingekocht inBelgië,Frankrijk
enOost-Europa.
De loonkosten inChina bedragen $20,-permaand. Desondanks
wordt vooral gedauwroot inChina omdat devereiste technische-en
management-kennisvoorkwaliteitswaterroten niet beschikbaaris.
Controle opdeproduktie vindt plaatsdoorhetCEP.
DehuidigeChineseproduktievanvlasgarens isongeveer
10.000tonperjaar.Ervindt een zekere import van grondstoffen
plaatsomdemarkt teopenen;datwil zeggendat debeterebuitenlandsematerialen gebruiktworden omChinesekwaliteitsproduktentemaken.Demeeste garensenweefsels,dusniet-kledingstukken,wordenverkocht aanJapan, Indonesië,Zuid-Korea, Taiwan
enThailand (70%)endeEG (30%).
Het aandeelvandeEG isde laatstejarentoegenomenvan5%
tot 30%vandetotale exportvanvlas-enramiegarensen-weefsels.Met de invoering vanhet zesdeeconomische plan inChina is
voorhet eerst eenonderscheid gemaakt tussenvlasen ramie in
China.Voorheenwerden zealséénbeschouwd.Volgens eenvertegenwoordigervandeChinese agent inHongkong, isdeChinese
ramieproduktievelemalengroterdandevlasproduktie.Dehuidige
prijsstijgingen vanramiezoudenveroorzaakt wordendoorhetCEP,
dat eenhogere prijsheeftvastgesteld.Hoedeproduktievanvlas
en ramie inChina zich indetoekomst gaanontwikkelen isnogonduidelijk.
VlasuitChinawordt door sommige Hongkong-handelarenin
China zelf aangekocht, inlokalevaluta,envervolgens ineen
andere provincieverwerkt totgarens.Tevensworden inChinasynthetischevezelsuit Zuid-Korea versponnen.Dekwaliteit vande
Japanse ramie isbeterdandeChinese ramie,maarde specifieke
touchendergelijkevanhetJapanse produktmaakt dat hetniet
zondermeerverkoopbaar isopanderemarkten.
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China isgrootste exporteurvangebreide produkten.Hiervoor
isChinees ramieechternietgeschikt.Welwordt ergeprobeerd of
Chinese ramiegeschikt isofkanwordengemaaktvoordebreierij.
Indienditmogelijk blijkt,zalhunconcurrerend vermogen sterk
stijgen.
5.3.4 Opmerkingen
Deproduktie vanramiegarens inhetVerreOosten ismomenteelvoorde linnenindustrie inWest-Europa nogvan ondergeschikt
belang.Toch lijkthet zinvol omaanditprodukt denodigeaandachtteschenken,nietalleenopNederlandsniveaumaarzeker
ookopEG/CILC-niveau.Hiervoor zijntweebelangrijke redenenaan
tewijzen:
1. Hetontsluitingsprocédé vanramiekanmogelijkaanknopingspuntenbiedenvoorhetonderzoeknaarnieuwemethoden omde
vlasvezel teontsluiten.Tevens ishet interessant omnate
gaan inhoeverre eenaantal stappen indevoorbereiding van
deramievezel totgarendoordeWesteuropese linnenindustrie
overgenomen kanworden;
2. Ramiekan inhet lichtvandeontwikkelingen inhetVerre
Oosteneenconcurrentworden (voorzoverhetdatalniet
is)voorde linnenindustrie.Geziendesterke overeenkomst
tussende linnen-enramievezel éndeopsommige punten
beteregeschiktheid vanderamievezel (bijvoorbeeld bijhet
breien enweven)verdient hetaanbeveling de "ramie-problematiek"serieustenemen.Ookvoordebediening vanmarkten
alsJapandoorvlasuitdeEG iseengezamelijke strategie
noodzakelijk.

5.4 Demarkt indeEG
De linnenconsumptie inWest-Europa in1988wordtgeschatop
30.000ton.Deverdeling vandeconsumptie overdeWestEuropese
landen isweergegeven intabel5.14.
Deverdeling vande linenconsumptie overdeverschillende
gebruiksdoeleinden verschilt per land. InItaliëwordt linnen
voornamelijk afgezet indevormvankleding, indeBRDmetname
indevormvanhuishoudtextiel.
Overdemarktvoorvlasgrondstoffen indeEG zijnalleen
CILC-cijfersbekend.VandenietbijdeCILCaangesloten bedrijven isweinig bekend omtrent grondstofverbruik,produktie en
dergelijke.Niet bijhetCILCaangesloten bedrijven blijken
echter eenaanzienlijke hoeveelheid vlasteverbruiken, invergelijkingmetCILC-spinnerijen. Zowerd in1987/'88doortouwfabrieken,mengspinnerijen,depapierindustrie enniet-CILC-spinnerijensamencirca 9000ton langevezelgebruikt encirca 23.000
ton lokken.Datwil zeggendatniet-CILC-bedrijven 25%vanhet
verbruik aan langevezel inWest-Europavoorhunrekening nemen
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Tabel

5.14

Linnenconsumptie

West-Europa,

1988

%

Ton

Land
Italië
BRD
Frankrijk
VK
Spanje
Benelux
Overig
Totaal

6.150
5.950
3.990
3.670
2.300
1.740
6.200

20
20
13
12
8
6
21

30.000

100

Bron:CILC,1989.

en65%vanhet lokkenverbruik.Bijde interpretatievandevolgende tabellendienterderhalve rekeningmee tewordengehouden
dathetgrondstofverbruik endeproduktievanCILC-spinnerijen
slechtseendeelvandievanalleWesteuropesespinnerijenomvatten.
HetgrondstoffenverbruikvandeCILC-spinnerijenvan
1984/1985 tot 1987/1988 isweergegeven intabel5.15.

Tabel5.15 GrondstoffenverbruikCILC-spinnerijen (ton),
1984/'85-1987/'88
Typegrondstof
Langevezel
Lokken
Totaal

1984/1985
28.243
22.825
51.068

1985/1986
21.369
16.283
37.652

1986/1987
24.296
14.414
38.710

1987/1988
26.908
12.707
39.615

Bron:CILC,1988.

Hoewel hettotalegrondstoffenverbruikvandeCILC-spinnerijende laatstedriejarentamelijk stabiel is,ishetverbruik
van lokkenafgenomenendatvanlangevezelstoegenomen.Eentoenamevanhetverbruikvanlangevezelswordt inalleWesteuropese
landenwaargenomen,metuitzondering vanFrankrijk enSchotland.
De relatief grootste toenamevanhetverbruikvanlangevezels
heeftplaatsgevonden inItalië.Italië isoverigensdegrootste
verbruikervangezwingeld vlas inWest-Europamet ruim43%van
hettotaleverbruikvandeCILC-spinnerijen.Ookdedalingvan
het lokkenverbruik iseenalgemeenverschijnsel inWest-Europa.
Uitzonderingen hieropzijnItaliëenSchotlandwaarhetverbruik
juist isgestegen.
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Indeperiode 1978-1988 isdeproduktievan natgesponnen
garensdoorCILC-spinnerijentoegenomenvancirca 15.000tontot
circa 20.000ton.Eenvergroting vandeproduktievannatgesponnengarensheeft,metuitzondering vanOostenrijk, inalleWesteuropese landenplaatgevonden. Italiënam in1988/1989 36%vande
produktie vannatgesponnenvlasgarensdoorCILC-spinnerijenvoor
haar rekening.Frankrijkproduceert zo'n 27%vandetotale
CILC-produktieaannatgesponnengarens.Noord-Ierlandcirca21%
(zietabel 5.16).

Tabel 5.16
Land

Produktie natgesponnen garens door
1985/'86-1988/'89

ton
België
BRD
Frankrijk
Italië
N-Ierland
Oostenrijk
Totaal

1986/1987

1985/1986
%

ton

CILC-spinnerijen,

1987/1988
%

ton

1988/1989
%

ton

1.263
574
3.676
5.983
2.591
917

8
4
25
40
17
6

1.436
487
4.424
7.086
3.608
802

8
3
25
40
20
4

1.716
617
4.963
7.217
3.931
711

9
3
26
38
20
4

1.819
622
5.285
7.148
4.154
716

9
3
27
36
21
4

15.004

100

17.843

100

19.155

100

19.744

100

Bron:CILC,1989.

Tussen 1987/'88en 1988/'89 isdeproduktie vannatgesponnen
garenscirca3%gestegen.Dezegroeikwammetname tot stand in
Frankrijk enNoord-Ierland.
Deproduktievandrooggesponnen vlasgarensdoorCILC-spinnerijen isteruggelopenvan22.000tonin1978tot 13.000tonin
1988.Hetdieptepuntwas 1986,toendeproduktie ongeveer 12.000
tonbedroeg. Sindsdatjaarvertoontdeproduktievandrooggesponnengarenseen lichtstijgende trend.Dit isvooral tedanken
aaneentoename indeproduktievanhogere garennummersbinnende
drooggesponnen garens.Degrootsteproduktievan drooggesponnen
garensvindtplaats inBelgië (zietabel 5.17).
In1988/'89 isdeproduktie aandrooggesponnen garensmet
11%gestegen tenopzichtevan 1987/'88.Dezegroei isbijnageheel gerealiseerd inBelgië.Deopleving indeproduktievan
drooggesponnen garens isechterniet structureel.Voorhet seizoen 1989/'90wordtweereendaling vandeproduktieverwacht.
HetmerendeelvandedoorCILC-spinnerijengeproduceerde
garenswordt afgezet aanweverijen inWest-Europa.Hetverbruik
van 100%vlasgarensdoorWesteuropese weverijen isweergegeven in
tabel5.18.
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Tabel 5.17
Land

Produktie drooggesponnen garens door
en,
1985/'86-1988/'89

ton
België
BRD
Frankrijk
Italië
N-Ierland
Schotland
Oostenrijk
Totaal

1986/1987

1985/1986

%

1987/1988

%

ton

CILC-spinnerij-

ton

1988/1989
%

ton

%

4.770
223
2.381
650
954
1.854
1.353

39
2
20
5
8
15
11

5.331
325
2.030
623
1.133
1.650
1.106

44
3
17
5
9
13
9

5.835
409
1.933
588
866
1.530
1.155

47
3
16
5
7
12
10

7.037
393
1.840
713
894
1.680
1.144

51
3
13
5
7
12
8

12.185

100

12.198

100

12.316

100

13.701

100

Bron:CILC,1989.

Circa 33%tot 50%vande inWest-Europa geproduceerdevlasvezelswordenverwerkt totmenggarens.Momenteelwordt eengroot
deelgebruikt doorfabrikantenvanwollenweefselsvoorhetvervaardigenvan "coolwool".Dezewol/linnenmengingenwordenmet
name afgezet indeVS.

Tabel 5.18

Verbruik 100%vlasgarens door Westeuropese
(ton), 1984-1986

Land
België
BRD
Frankrijk
Italië
N-Ierland
Oostenrijk
Zwitserland
Totaal

1984
4.832
3.375
3.714
13.356
5.279
1.146
985
32.687

weverijen

1985

1986
3.405
2.145
2.539
9.423
4.248
1.014
723

4.402
2.576
4.314
12.210
4.498
1.024
777
29.801

23.497

Bron:CILC,1987.

Hetverbruikvangarens (diegeheelofgedeeltelijk uitvlas
zijnvervaardigd)doordezevengrootsteverbruikers, isweergeven intabel5.19.
CILC-weverijenhebben sameneenmarktaandeelvan80%opde
linnenmarkt.DeproduktievanCILC-weverijen isweergegeven in
tabel5.20.
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Tabel 5.19

Verbruik (gedeeltelijk)
vlasgarens,
natgesponnen,
door Westeuropese
weverijen,

Land

en droog1988

Verbruik
ton

%

België
BRD
Frankrijk
Italië
N-Ierland
Oostenrijk
Zwitserland

3.319
2.941
3.887
14.381
3.795
1.225
585

11%
10%
13%
48%
12%
4%
2%

Totaal

30.133

100%

Bron:CILC,1989.

Welke garennummerswordengebruikt doorweverijen isafhankelijkvanhetgebruiksdoel vanheteindprodukt.Vanaf circaNm
9,6 wordengarensgebruiktvoorhetvervaardigenvan linnen
kleding.Hetmerendeelvanhet linnendatbestemd isomteworden

Tabel 5.20

Froduktie
(ton),

Land
België
BRD
Frankrijk
Italië
N-Ierland
Oostenrijk
Zwitserland
Bron:CILC,1989.

(gedeeltelijk)

linnen

door

CILC-weverijen

1988
Zuiver linnen
1.335
.
1.019
7.930
.
.
.

Gedeeltelijk linnen
1.356
.
4.018
4.460
.
.
.

Totaal
2.691
1.000
5.037
12.390
1.088
170
1.613

verwerkt totkleding,wordt echtergeproduceerd vangarennummers
hogerofgelijk aanNm 24.Eenschatting vanhetmarktaandeel
voornatgesponnen, 100%vlasgarens isweergegeven intabel5.21.
Het feitdatdehogeregarennummers eenkleindeelvande
marktvoorvlasgarensvoorhunrekening nemen, ishetgevolgvan
eentegering aanbod vangeschikte grondstof omdezegarenste
vervaardigen.
Hetgebruikvan linnen indetextielindustrie inWest-Europa
isgekwantificeerd intabel5.22.
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Tabel 5.21

Schatting

marktaandeel

in West-Europa,

natgesponnen,

100%-vlasgarens

1988/'89

Garennummer (Nm)

Marktaandeel

<Nm 15
Nm 15-Nm 24
Nm 24-Nm 36
>Nm 36
Bron:Mackie.

40%
25%
25%
10%

Het gebruikvanlinnen,met namevoorkleding, issterkafhankelijkvanmodetrends.Het isderhalve belangrijk teweten
doorwieenhoemodetrends inkleding bepaaldworden. Intheorie
gaat dit alsvolgt.Verwachtingen overontwikkelingen indemode
worden besproken inhet internationaalmode-overleg envianationalemode-coördinatoren doorgegeven aande lokale bedrijven.

Tabel 5.22

Gebruik (gedeeltelijk)
trie in de EG (ton),

Land

België
BRD
Frankrijk
Italië
VK

linnen door de
1987-1988

textielindus-

1987

1988

1.130
3.015
4.921
9.873

1.031
3.725
9.365

Bron:CILC,1989.

Volgens Italiaanseweverijenwordtdemode inWest-Europa in
praktijk echterbepaald doortwee "bureau's".Indeeerste plaats
door "Promo Style"uit Frankrijk.Eénmaal inde zesmaandenkomt
eengroepvan sociaal-wetenschappers, stylisten enwevers bijeen.
Tijdensdeze bijeenkomst wordt demodevoorhet zomer-c.q.winterseizoenvoorovertweejaarbepaald.De Italiaanse tegenhanger
vandit bureau is"CommitataMode" inMilaan.Opbasisvande
resultatenvandezehalfjaarlijksebijeenkomsten,plannenweverijencirca anderhalfjaarvantevorenhunproduktie.
Modekleurenworden laterbepaald, circaéénjaarvantevoren,doortextielfabrikanten.Eenaantalgrotetextielfabrikanten
inWest-Europamaakt hieroveronderling inhet internationaal
mode-overleg afspraken.
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Naast bureau'sdiehetmodebeeld eentweetaljaarvooruit
plannen,zijneenaantalandere factorenvanbelangvoormodetrends,diebuitende invloedvandebureau'svallen. Inhetgevalvan linnen isdatdealgemene trend opde consumentenmarkt
naarnatuurlijkematerialen.Daarnaast speelthet indemode zijn
van Italiaanse enJapansedesigners (dierelatiefveel linnen
gebruiken inhuncollecties)eenbelangrijke rol.Alsgevolgvan
deze trend zijnnatuurlijke stoffenalslinnenenzijde relatief
sterkvertegenwoordigd indeduurdere kleding.Hetmode-effect
vandezematerialen iseveneensmerkbaar bijdeinterieurstoffen.
GFM-Polytechnik inHamburg heeft inopdrachtvandeEG-DG-VI
eenmarktonderzoek gedaanondergebruikers indetextiel-enkledingsector enpotentiëlegebruikers indeniet-textielsector.Er
bleek eengrootverschil tebestaantussendepositievanvlasop
deverschillende marktsegmenten. Inhethaute couturekledingsegment iskreuken eenvoordeel omdatditaangeeft dathetomecht
linnengaat,prijs ishiernietbelangrijk.Dit isvrijwelhet
enige segmentwaar (vooreendeel)zuiver linnenwordtafgezet.
Inandere segmentenvandekledingmarkt heeft linnennaasthoge
prijs enkreukenhetnadeelvanhetontbrekenvan "easywashand
wear"-eigenschappen. Eennadeelvoor linnen ishet feitdatmeer
geletwordt ophetetiketvandedesignerdanophetmateriaal.
Linnen ishierdoor sterkafhankelijkvandevoorkeurenvaneen
(kleine)groepontwerpers.Eenvoordeelvoor linnenkanzijndat
hethierdoorgeassocieerdwordtmetdesign.Voorhet segmentvan
dehuishoudtextiel isdeprijswelbelangrijk.Linnenprodukten
hebben indit segmenteenouderwets imago.Hetwordtvrijwelalleenafgezet inde "top-socialeklassen"en inluxe-hotels.
Voorhetgebruik ininterieurstoffen islinnennietgeschikt
aangezienhet snelvuilwordt ennietmooi "valt".Alleenmengingenmetsynthetica zoalspolyester ofacryl,zijngeschikt.Overigensneemt linnen inditsegmenteenmarginaleplaats in.Het
feitdat linnenmoeilijkverfopneemtwordt insommige gevallen
alspositief ervaren (geefteenongeëvenaard pastel-effect)enin
sommige gevallennegatief.
Voor alle segmentengeldt datmentemakenheeftmetbevoorradingsproblemen enproblemenmetde infrastruktuurvandevlassector.
Men isvanmeningdatdevoornaamste redenvoorhetkopen
van linnen inallemarktsegmentenhetsnob-effect is.Linnenmengingen kunnendemarktverbreden,mengingenmetwolkunnenhet
linnen-seizoenverlengen.
5.5 Textiel inNederland 1)
Allebestaandetextielbedrijven inNederland hebben,nade
neergang indejaren zeventig,deoverstapgemaaktvanarbeidsin-

1) Dezeparagraaf istotstand gekomenmetmedewerking vande
Stichting Toekomstbeeld derTechniek (STT).
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tensief naarkapitaalintensief. Hetvoornaamste doel hiervanwas
kostenbesparing doorhogereproduktiesnelheden en/ofminderarbeid.De initiatievenvoortechnische ontwikkelingen indetextielbranche liggenvooreengroot deel bijmachinefabrikanten (in
Nederland StorkenBrugman).Dezeontwikkeling heeft echterook
eennegatief gevolg gehad, eengrotereuitvaldoor onregelmatigheden invezels,garensenweefsels.Ditheeft geleid tot strengere eisendoortextielfabrikanten tenaanzienvandehomogeniteitvanhungrondstoffen.
Nieuwe ontwikkelingen binnendetextielindustrie wordengeïnitieerddoor:
machinefabrikanten;
grondstofleveranciers;
detextielindustrie;
wetgeving,metnameopmilieugebied;
demarkt.
Grondstofleveranciersspelen eendominante rolbijhet introducerenvaneennieuwevezel indetextielindustrie.Hierbij
dient opgemerkt tewordendatdetextielbedrijfskolom inNederland lang enweinig geïntegreerd is.Uit hetverleden isgebleken
dat bijde introductievannieuwevezelsoorten hetniet voldoende

Tabel 5.23

Produktie

Segment
Kleding
Interieurstoffen
Huishoudtextiel
Technischdoek
Garens

K.R.L.-leden,

1988
Ton

1.000m2
125.020
60.310

6.394
31.787
16.539

3.562

Bron:KRL,1989.

isomdeaandacht alleen opspinnerijen terichten,maardatde
helekolomvanspinnerij totveredelingsbedrijf,confectie-industrieendetailhandelmoetworden benaderd.
Hetmerendeel vandeNederlandse textielbedrijven isaangeslotenbijdevereniging voordekatoen-, rayon-, linnen-en
jute-industrie (KRL).DeproduktievandeKRL-ledennaar
gebruiksdoel isweergegeven intabel5.23.
Hetgarenverbruik naartypegarendoorNederlandseKRL-weverijen isweergeven intabel5.24.
DeNederlandse textielindustrie gebruikt slechts eengeringe
hoeveelheid vlas,vergelekenmet andereWesteuropese landen.In
1988bedroeg deconsumptie vanvlasprodukten doorNederlandse
textielbedrijven (voorzoveraangesloten bijdeKRL)140ton
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Tabel 5.24

Garenverbruik

Typegaren
Katoen
Wol
Kunstmatig
Synthetisch
Overig

KRL-weverljen
1986
21.600
11.020
3.080
59.600
7.620

(ton),

1986-1988

1987
21.150
10.680
2.890
58.520
8.670

1988
19.620
9.940
2.190
65.830
8.610

Bron:KRL,1989.

vlasgarens,423tonmenggarens (katoen/vlas/ramie)en 271ton
linnen.Dezeproduktenwarenvoornamelijk afkomstig uitBelgië.
Circa 25%vanhet linnenwerd geïmporteerd uitOost-Europa.
DeNederlandse confectie-industrie iseenbedijfstakdie
sterkonderdrukstaat.Deoorzakenhiervanzijn:
eenoveraanbod aankleding opdeNederlandsemarkt;
devraag naarkledingstagneert;
concurrentie uithet buitenland (lageprijzen);
consumentengedrag wordtmindervoorspelbaar.
Arbeid isnog steedsdebelangrijkste kostenfactor inde
confeetie-industrie.Nederlandse bedrijvenhebbendaaromvaak
ateliers indichtbij gelegen lage lonen landenzoalsGriekenland,
Portugal enTunesië.Daarnaast latenveel bedrijvennaaiwerk in
loonwerkuitvoeren inhetOostblok.

5.6 Verwachte ontwikkelingen indelinnenconsumptie
Uithetmarktonderzoek vanGFM-Polytechnik (1987)blijktdat
gebruikersvan linnen indetextiel-sector verwachten datde
trend naarnatuurlijkematerialen bijconsumenten zichzalvoortzetten.Menziet "nieuwe"toepassingen invrijetijdskledingvoor
mannen enaccessiores.Daarnaast achtmenvergroting vanhet
marktaandeelmogelijk ininterieurtextiel,wandtapijten enbehang.Menverwacht datdecontinuïteitvankwantiteit enkwaliteitvanhetaanbod problemenopblijftleveren.
Doordiverse bedrijven indevlassectorwordentwee
terreinen alspotentiëlemarktvoorvlasaangeduid:
demarktvoortricot;
demarktvoorkwalitatief hoogwaardigemenggarens.
Het iswenselijkvoor spinnerijen omeenmarktaandeel voor
vlasgarens bijbreierijen optebouwen.Hierdoorkunnen slappe
tijden indeafzetvanvlasgarens aanweverijenwordenopgevangen,waardoordecontinuïteit vanspinnerijen beterkanworden
gegarandeerd. Spinnerijenhebbenechterproblemenmethetopbou-
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wenvaneenmarktaandeel voorvlasgarens bijbreierijen.Het
knelpunt hierbij ishetverkoopbeleid vandespinnerijen zelf.
Wanneerdeverkoopvanvlasgarens aanweverijen afneemt, probeert
menvlasgarens aftezettenaanbreierijen.Wanneerdeafzetaan
weverijen echterweer toeneemt,wordt deverkoop aan breierijen
weergestaakt.Hierdoorwordt hetmoeilijk een stabielmarktaandeelvoorvlasgarens teverkrijgen indezesector.Demarkt voor
breigoed iseenvrij grote potentiëlemarktvoormet namede
drooggesponnen (meng)garens.
Opdemarktvoormenggarenshebbenwetemakenmet eenaantaldeelmarkten.Momenteel zijnertweedeelmarkten; effectgarens
enmenggarensmet eengroteraandeelvlas (25%tot 60%). Behalve
dat erweinig vlasnodig isvoorhetvervaardigen vaneffectgarenswaardoordezemarkt relatief klein is,isdemarktvooreffectgarensmodegevoelig.Wanneer linnen indemode is,wordt door
deconfectie-industriegrotendeelsgebruikgemaaktvan linnenlook-weefsels,dievervaardigd zijnuiteffectgarens.Men isvan
mening dat ereengroteremarkt bestaatvoordemenggarensmet
een relatief hoog aandeelvlas,vooral incombinatie met andere
kwalitatief hoogwaardige vezels,zoalsviscose enzijde.Deze
garens zoudenvooral afgezet kunnenwordenvoorkleding eninterieurstoffen. Italiaanseweverijen zijntrendsetters opdit
gebied.
Eenandere ontwikkeling indeconsumptie van linnen iseen
verbreding vandemarkt.De laatstejarenkomt eengroeiend aandeel linnenkleding opdeWesteuropese-,Amerikaanse-enJapanse
markt,dat inhetVerreOosten invervaardigd. Deze produkten
wordenverkocht als "middenklasse"confectie.Dit betreftvoornamelijkmengingenmaarookzuiver linnen.Deprijzenvandeze
kleding liggen aanzienlijk lagerdandat van linnenkledinguit
dehaute couture oftop-confectie.
Dezeontwikkeling betekent geenconcurrentievoorhet linnen
uitdetopsegmenten, datvoornamelijk inItaliëwordt vervaardigd,uit natgesponnen garensvan Italiaanse-,Franse-ofNoordierse orgine.Voor linnenuitgrovere,drooggesponnengarens,
datvoornamelijk inBelgiëwordt geproduceerd, betekent dezeontwikkeling wél eenbedreiging, aangeziendeproduktenuithet
VerreOosten zichopdezelfdemarkt begeven alsdeBelgische.
Bovendien isdekwaliteit vanhetOosterse produkt,wanneerdit
uitWesteuropese garenswordtvervaardigd (hetgeen intoenemende
mate plaatvindt),vangoede kwaliteit.
Daarnaast wordt inChina linnenvervaardigd, datmetname
wordt afgezet opdeJapansemarkt.Dekwaliteit vandezeprodukten isveel lagerdandievanWesteuropees linnen,aangeziendeze
wordenvervaardigd uitChinesegarensenopverouderde weefgetouwen, zonderdeWesteuropese know-how.

151

5.7 Marketing van linnen
Allemarketing tenbehoevevanvlas,vlasgarens en linnen
valt onderdeparapluvanhetCILC.Marketing-activiteiten vallen
onderdecommissievoorpromotie.Opnationaal niveauwordtgewerktmetCILC-promotiebureau's inParijs,Milaan,NewYork,
LondenenBrussel eneendrietal externePR-kantoren inAmstelveen,Düsseldorf enTokio.
De ledendienenalleneenbepaald bedrag tebetalen,waarmee
depromotie-activiteiten vandeCILCgefinancieerdworden.Promotiewordtdeelsgefinancieerddoorspinnerijen,hiertoedienen
zij 1%vandeomzetaftedragen.Eendeelhiervanwordtdoorberekend naarweverijen.Daarnaastwordenpromotie-activiteiten van
deCILCfinancieel ondersteund doordeEG.Hiertoewordt 10%van
dehectaretoeslag afgehouden.Dit leidttoteen 50%-50%verdeling
overprimaire produktie envlasverwerkende industrie.
Eenprobleemhierbij isdatdeEG-geldentenbehoevevan
promotie zeeronregelmatig binnenkomenbijdeCILC.Eenbijkomend probleem isdatdoorDG-VInaareigen inzichtgeldwordt
besteed aanonderzoeks-enpromotieactiviteiten, dienietdoor
hetCILCworden ondersteund,hetgeende relatie tussenhetCILC
enDG-VIniet tengoedekomt.Eénenander isvoorhetCILCaanleiding omhaar ledenvoortestellende 10%afhouding vande
hectaresteunvia telersofvlassersaandeCILCte latentoekomen.Franse-enNederlandse vlassers zoudenhiertoe instaat
zijn,Belgischevlassersechterniet.Ookditjaar zijnerproblemenmetdecontinuiteitvande financiering vanpromotie door
deEG.DeFranse organisatievanvlastelers (AGPL)heeftdaarom
innavolging vandeCILC-spinnerijeneenextraheffing vanƒ13,perhectare ingesteld omdeCILCgeld beschikbaar te stellenom
deperiode tothetbinnenkomenvandeEG-gelden teoverbruggen.
MenheeftdeBelgische-,Nederlandse-enDuitseCILC-leden
gevraagd hetzelfde tedoen.
In 1988 iseveneensdoordeAGPLruimƒ600.000,-beschikbaargesteld aandeCILComhet initiatief vanspinnersvoor
extrapromotieactiviteiten tenbehoevevanhuishoudlinnen,financieel teondersteunen.
Het totalemarketingbudget vandeCILCvoor 1989bedraagt
circaƒ 12miljoen. Inprincipewordt50%hiervanopgebrachtdoor
aangeslotenvlasspinnerijen en50%doordeEG.Aangezien deEG
echteropeigen initatief promotie-activiteiten voorvlasonderneemt, isditmomenteelminderdan50%.
HetpromotiebudgetwordtdoorhetCILC-hoofdkantoorverdeeld
overdepromotiebureau's indediverselanden.
Debelangrijkste promotie-activiteit vandeCILC ishetvergrotenvanhet linnengebruik.AlsdoelgroepneemthetCILC
uitsluitenddesigners.
InhetEG-promotie-programma wordt aandacht besteed aanhet
vergrotenvandekennisvanhetL-label.HetL-labelmag alleen
toegepastwordenvoor (half)linnenvanCILC-weverijen.Erzijn
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vierversiesvanhet label,afhankelijkvanhet percentagevlas
dat inhetprodukt isverwerkt.Daarnaast hebbende labelsdrie
verschillende kleurendiedegebruiksdoelenvanhet eindprodukt
aangegeven (huishoudlinnen,kleding en interieurstoffen).Een
probleem isdathetvoorconsumentennogalverwarrend is.Ten
eerste deverschillende verschijningsvormen vanhetL-label.
Daarnaast zijnernog eenaantal (gedeeltelijk)linnenprodukten
opdemarktdienietvoorzien zijnvanhetL-label.Dit zijnproduktenvanCILC-ledenwaarvoor geen label isaangevraagd, produktenvanWesteuropese oorsprong,gefabriceerd doorbedrijvendie
niet bijdeC1LCzijnaangesloten endaarnaast produkten dievervaardigd zijnvanniet-Westeuropees vlas.Bovendien bestaannaast
hetL-label nog eenaantalnationale linnen-labels.Volgens linnenweverijen isdekennisvanhetL-logobijconsumenten, buiten
Italië,vrijgering.Onderzoeknaarhet effectvanhet L-logo
heeftverderuitgewezen datdebekendheid met het label onder
ontwerpersenstylistenvan linnenprodukten inhetVK endeBRD
25Zbedraagt en inItalië 60%.Bovendien blijkt erbijwevers
weinig belangstelling tebestaanvoorhetL-logo.
Uit hetmarktonderzoekvanGFM-Polytechnikblijkt dathet
effectvandepromotievoorvlasnihil is.Vrijwel geenenkele
profesionelegebruiker heeft contactmet het linnenbureauof
heeft ooit promotiemateriaal voor linnengekregen.Verderblijkt
dat erbehoefte isaangoed onderbouwd promotiemateriaal.Ookuit
gesprekkenmet bedrijven tenbehoevevandit onderzoek isgeblekendatmengeenofslecht onderbouwd promotiemateriaal inhanden
krijgt.Daarnaast iserbehoefteaantechnische informatie over
Produkteigenschappen,verwerking,vervenenbedrukkenvande
vlasvezel enaan informatie overdemarkt (consumentenonderzoek,
doelgroepen enkoopgedrag).Voorhetgebruikvan linnen inde
textielsector, ismenvanmening datgemiktmoetworden opeen
hoog prijsniveau.De respondentenwarenvanoordeel dathetmarketingbeleid vandeCILCgerichtmoetworden opdezorgvoorhet
imagovan linnen.HetL-label isdaarbij eenbelangrijk instrument ompromotie aanoptehangen.Ditmoet danwel consequent
gehanteerd engepromoot worden.Menvindt datpromotie-activiteitenalsdeFild'Oreenteoppervlakkig, elitair enmondainkarakterdragen.Deaandacht zoumeergerichtmoetenworden opde
detailhandel endeconsument.
De linnenstands opbeursenachtendegeïnterviewden nietrepresentatief.Viageenvandebelangrijkste informatiekanalenvan
gebruikersvanweefsels,namelijk (involgordevanbelangrijkheid)beursen,vakbladen enleveranciers,bereikt informatie over
linnenhen.Er zijnzelfsgeengoede lijstenmet leveranciersbeschikbaar.
De linnenbureau'szijnvrijwelonbekend bijdeprofesionele
gebruikersvan linnen. InFrankrijkkent 80Svandegeïnterviewdenhet linnenbureau, inItalië 63%en indeBRDslechts 172.Men
isvanmening datde linnenbureau'seencentrale taakmoeten
krijgen inhetverstrekkenvantechnische informatie en inde
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promotie.Tenslottevondende respondentendatde samenwerking en
coördinatie tussenhandel enverwerkende industrievergrootmoet
worden.
OokvanuitdeCILC-ledenzelf iskritiekopdewerkwijzevan
de sectiepromotie.Metname inItalië ismenhetniet eensmet
dewijzenwaarophetCILCpromotievoert.In1990zalhet
Italiaanse linnenbureaumeerautonomiekrijgen bijdebesteding
vandepromotiegelden.
5.7.1 HetLinnenbureau inNederland
HetNederlandsLinnenbureaukrijgt slechtseenkleinbudget
voor linnenpromotie (circaƒ 100.000,-).Naastdegeldstoomvan
deCILCendeEG,wordt inNederland 10%vandepromotie-activiteitengefinancieerddoordeCommissie voorVlas. Inlandenals
Frankrijk enItaliëwordthetnationale linnenbureaumede gefinancieerd doordenationale vlas-enlinnenindustrie.
Inpraktijkkanmethethuidige budgetvoorNederland 0,4
manjaar besteedworden aandelinnenpromotie.
InNederland zijngeencontactentussen spinnerijenen
weverijen enhetLinnenbureau.Alsredenhiervoorwordt doorde
vertegenwoordigervanhetLinnenbureaugenoemd dat indejaren
zestig-zeventighetaccent isverlegd vankleding naar technische
toepassingendoorNederlandse textiel-bedrijven. Daarnaastworden
geen zuiverevlasgarensgeproduceerd inNederland,alleen (op
zeerbeperkte schaal)menggarens.HetLinnenbureauheeft echter
geen interesse ingarensmetminderdan50%vlas.DeNederlandse
bedrijven diedezemenggarensvervaardigen,ervarendit alseen
manco.Het lage budget samenmetdegeringeverkrijgbaarheid van
linnenprodukten inNederland maakteenvergroting vandebekendheid vanhetL-labelbijdeNederlandse consumentmoeilijk.
5.7.2 Conclusiemarketing
De activiteiten dietotnutoe zijnondernomen omhetLlabelmeer bekendheid tegeven,hebbenweinig effectgehad.Het
geringe budgetvoorhetNederlandsLinnenbureau beperkt haarin
haaractiviteiten.HetNederlands Linnenbureauwerktniet samen
metdenationale textielindustrie.Vanhieruit iswel interesse
invlasengezamelijke onderzoeks-enpromotie-activiteiten.De
CILC-promotie-activiteitenzijn sterkgericht opontwerpersen
stylisten,niet zozeeropdetailhandel enconsument.Overige
marketingactiviteiten, zoalsproduktontwikkeling,distributie en
prijsstrategiewordennietofzeldenondernomen.Omtrent hetproduktwordtmetnamedoorCentexbel onderzoekgedaan.Recentheeft
ditgeleid tothetontwikkelenvangarensvoor "hot linen".Dit
isechtermeergebaseerd ophetverbeterenvande situatiebij
droogspinnerijendanopeenvraagvanuitdemarkt.Aandistributieenprijswordtvrijwel nietsgedaan.
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Het feitdatdeCILCendeEGelkaar inhetvaarwater zitten
wat betreft besteding vandepromotiegelden, isniet postitief
voordeefficiëntie eneffectiviteitvandepromotie-activiteiten.
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6. Afzetmarkten voor vlas

6.1 Inleiding
Indithoofdstukwordendehuidige afnemersvanvlasproduktenbeschreven.Hetdoelhiervan isafzetperspectievenvoorNederlandsvlas inhettraditionele kanaal tesignaleren.Daarom
zijndeeisendiedoordeze bedrijvenwordengesteld aande
grondstof,deorganisatie vandegrondstoftoevoerbinnenhetbedrijf enhetbeelddat zijhebben omtrentNederlands vlas,geïnventariseerd.
Naast een inventarisatie vanafnemers inhet traditionele
kanaal, isgekekenwelkeafzetmogelijkhedenvoorvlasbestaan in
alternatieve toepassingen.

6.2 Detraditionele afzetmarkt
6.2.1 Nederland
6.2.1.1 Nederlandse spinnerijen
InNederland zijndriespinnerijen dievlasgebruiken,spinnerijNederland inEnschede,spinnerijGeldrop inGeldropen
spinnerijArtofil inDeurne.Dezebedrijvenverwerken kleine hoeveelhedenvlastoteffectgarens.
SpinnerijNederland heeftnaeenaantal saneringsrondes,als
gevolgvanhet instortenvandetextielindustrie indejaren zestig,nueenstabieleomvang bereikt.Zijdenktdeze omvang te
kunnen behoudendoordat zijnukanconcurrerenmetgarensuitde
lage lonen landenenquaprijs 13%lagerzitdandeWestduitse
concurrenten.Hetproduceren tegen lagekostprijs ismogelijk
doordat de loonkostenaanzienlijk teruggebracht zijn (natechnische enorganisatorische veranderingen),doordathetmaximaal
mogelijk aantalurenperjaarwordtgedraaid (8.000uur)endoor
de relatief lageenergiekosten inNederland.
SpinnerijNederland bestaatmomenteeluitdrie spinnerijen.
Eén inNijverdal,waarmenggarenswordenvervaardigd uitkatoen
ensynthetica (verwerkingscapaciteit: 115tonvezel perweek)en
één inEnschedewaardefijneremenggarenswordenvervaardigd
(verwerkingscapaciteit: 85tonperweek). Daarnaast heeftSpinnerijNederland eenspinnerij inHengelowaaruitsluitendmenggarensmetvlaswordenvervaardigd.Deze spinnerijverwerkt 20ton
vezel perweek,waarvan 2,5 tontot3tonvlasvezel.Ditkomt
overeenmetcirca385tongezwingeld vlasperjaar.Degeproduceerdemenggarens bestaanuiteenkatoen/vlas/polyester menggaren
(65X/20%/15%),katoen/vlasmenggarens (50ï/50%tot 93%/7%)en
viscose/vlasmenggarens indeverhoudingen 50%/50%tot 80%/20%.
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Het bedrijfkooptvlas indevormvangesneden, gehekelde
langevezels (80%)enalsgecottoniseerd vlas (20%)voorde fijnere garens.Erwordt tweemaalperjaarvlasenkatoen ingekocht.
Het hekellint isgesnedentot "katoenlengte",datwil zeggen32
mm. Ookhet gebruikte synthetischmateriaalwordt gesneden ingekocht inlengtesvan32,38en40mm. Demengarenswordengesponnenopdriecilinder-ringspinmachines,typekatoen.Dit ismede
deoorzaakvanhet onvermogenvanspinnerijNederland omdeterugvallendevraag naarvlasmenggarens indewintermaanden opte
vangen.Hetvlaswordt inFrankrijkofBelgië ingekochtviaeen
Franse respectievelijkBelgische handelaar.De redenenvoorhet
kopenvanFransen/ofBelgischvlas ishet strevennaarcontinuïteit indekwaliteit vandegrondstof.Bovendien zijndegrondstofleveranciersexact opdehoogtevandegevraagde kwaliteit
grondstof.Men sluitdemogelijkheid omNederlandsvlastekopen
niet uit,mitsditvandegevraagde kwaliteit is (i.e.fijnen
zuiver)en indegewenstevorm,datwil zeggengesneden (op32
mm)of gecottoniseerd.
Spinnerij Geldrop inGeldrop spint eveneensvlasmenggarens.
Het aandeelvlas inhetgrondstofverbruikvandeze spinnerijbedraagt echter slechts 1%.Deze spinnerij iseenwolspinnerij.Men
spintuitsluitend wol enmengingenmetwol.Vlaswordt alleengebruikt omeffectgarenstecreëren,afhankelijkvanhetmodebeeld.
Devlasmenggarens bevattendanookmaximaal 10%vlas.Degarens
worden afgezet richtingmeubelindustrie, alsbreigarens enals
garensvoor ondergoed, gordijnen enwandbekleding.
Menkooptvlas inBelgië.Menverwerkt uitsluitend linten
isvoormenggarens aangewezen opdehandeldie lint invoormengingen levert.Men zietweinig toekomstmogelijkhedenvoor
menggarensvlas/wol.
Naast deze twee spinnerijenverwerkt spinnerijArtofilin
Deurne eveneensvlas ineendeelvanzijnproduktie.Bijditbedrijfwordendriespintechniekengehanteerd, ringspinnen (garennummerbereikNm 5totNm 25),openend spinnen (bereikNm 8tot
Nm 16-17)endrefspinnen (bereikNm0,25 totmaximaalNm 12).Van
dedoorArtofilgeproduceerde garenswordt 80%gebruikt voorhet
vervaardigen van lamellenenwandbekleding. Daarnaast produceert
mengarensvoorgordijnen (20%).Vroegervervaardigde menmenggarensvanviscose (70%)envlas (30%)voorwandbekleding. Indeze
garens isvlasmomenteelvrijwelvolledig vervangendoorviscose
en/of nylon.De redenhiervoor isdatviscosemindervuilaantrekt.Eenanderereden isdatvlasnahetverven banengeeft in
dewandbekleding. Frijstechnischmaakt hetgeenverschil ofviscose ofvlaswordtverwerkt indezegarens.Hetvervangenvan
vlasdooranderevezels inmenggarensdiezijnbestemdvoorhet
vervaardigen vanwandbekleding iskenmerkend voordehelemenggarensector.
Daarnaast verwerkt hetbedrijfvlas ingarensvoortafelkledenenstoelbekleding,waarvan hetmerendeelwordt geëxporteerd
naarBelgië endeBRD.Het bedrijf staat positief tegenoverhet
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verwerkenvanNederlandsvlas, inhetkadervanhet ineigen land
houdenvan zowelproduktie alsverwerking.
Momenteelwordt bijArtofil onderzoekgedaannaarhetverwerkenvanvlas indrefgarens.
Artofil steltdevolgende eisenaanhetteverwerkenvlas:
hogematevanreiniging (witheid);
gecottoniseerd vlas;
gesnedenkamband (40mm)vanconstantekwaliteit.
Menkoopt inbijtweeBelgische handelaren.Hetvlaswordt
ineigen bedrijf getest opvezellengte,vochtpercentage,witheidsgraad enpercentage (te)langevlasvezel.Mengebruiktvier
kwaliteiten,eenkwaliteitmetmeerhoutdeeltjesvoorgroveregarens,eenkwaliteitvoor fijneregarens,gebleektvlasvoorhet
stigel-effeet inwandbekleding (verdikkingen)eneenzeerklein
deelongerootvlas.
Hetbedrijfverbruikt 6tontot 7tonvlasperjaar.Dit
komt overeenmet circa 20tongezwingelde lokkenperjaar.Deinkoopprijs ligttussenƒ3,80 enƒ4,-perkg.Het totalegrondstofverbruikvanArtofil is20tonperweek.
Hetbedrijf staatopenvoor spinproevenmetNederlandsvlas.
6.2.1.2 Nederlandse weverijen
InNederland bevindt zich,naast bovengenoemde spinnerijen,
tevenseen (klein)aantalbedrijvendievlasgarensverwerkenof
potentiëleverwerkersvanvlasgarenszijn.
WeverijVanDijk inWaalre iséénvandehuidige gebruikers
vanvlasgarens.Hetbedrijfvervaardigd huishoudtextiel voorde
institutionelemarkt (ziekenhuizen)endeparticuliere markt.Bij
ditbedrijf ishetgebruikvanvlas(meng)garensde laatstejaren
enormteruggelopen.Debelangrijkste oorzaakhiervoor isdelinnen-boomhalverwege dejarentachtig,gevolgd dooreenenorme
stijging vandeprijzenvoorvlasgarens samenmet eendalende
vraag alsgevolgvanrationalisering vanhet inkoopbeleid vande
afnemers opde institutionelemarkt enhetouderwetse imagovan
linnenhuishoudtextiel opdeconsumentenmarkt.Momenteel bestaat
slechts 2%tot3%vanhetgrondstoffenverbruiknogmaaruitvlasgarens.Alleenopverzoekvanéénklantvervaardigd men zuiverof
halflinnen damast entheedoeken.Degarenshiervoorkooptmenin
bijBelgische-enFranse spinnerijen.Wélgebruiktmen circa1
tonmenggarenmet ramieperweekvoorhetvervaardigenvangordijnstoffen.DezegarensbetrektmenvaneenBelgische spinnerij.
De redenenvoorhetgebruikvanramie-menggarens inplaatsvan
vlasmenggarens zijnvolgensdeweverij de lagereprijs,grotere
sterkte ensoepelheid vanramiegarens.Metnamedit laatsteaspect isvanbelang voordetechnischeverwerkbaarheid vanhetgaren.Doordehogeweefsnelheden (300tot500toerenperminuut)
ishetwevenvan linnen,vanwege zijnstugheidmoeilijkerdanhet
wevenvanramie.Hetbedrijf staatechterpositief tenopzichte
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vanhetverwerkenvanNederlandsvlas.Het feitdatmen zeergecharmeerd Isvanhetuiterlijkvan linnen speelt hierbij eenrol.
Belangrijk achtmen echterdat eroplossingenworden gevonden
voordetechnische hindernissen bijhetwevenvan linnenmet hoge
snelheden.
Een anderNederlands bedrijf dat zichbezighoudtmethet
vervaardigen vanproduktenuitvlas isvanBesouw.Dit bedrijf
brengt een 100%linnen tapijt opdemarkt.Het bedrijfvervaardigt uitsluitend exclusieve tapijten,waarbij dedoelstelling is
eentapijt opdemarkt tebrengendat nognooit gemaakt is.Het
linnentapijt past indit kader.Men richt zichopeen specifieke
doelgroep enheeft daartoe eenspeciaal distributiesysteem opgebouwd.Het linnentapijtwordt primairgebruikt doormensendie
eenandere benadering hebben tenaanzienvanvloerbedekking.Dit
tapijtwordt daaromvoornamelijk afgezet aanarchitecten.Overigens ishetverbruikvanvlasgarensdoorvanBesouwde laatste
tijd afgenomen.
Recent isweverij "dePloeg" inBergeykgestartmet deproduktievanhalflinnengordijnstoffen.Ookdit bedrijf heeft linnenopgenomen indecollectievanwege het strevennaarexclusiviteit.
Daarnaast zijnereen zestal bedrijven diewandbekleding
vervaardigen uit linnen.Dezebedrijvenproduceren uitsluitend
wandbekleding, waarvan hetmerendeeluit linnen.Het eindprodukt
wordt afgezet opde institutionele markt.Somsondervindt debedrijfstak problemenmet degrondstofaanvoer.Hetgrootstestruikelblok isdekleinschaligheid vandesector.Zozijnergeen
jaquard endobbypatronen inlinnenverkrijgbaar.Daarnaast zijn
linnenververijenzeerkleinzodat slechtskleinehoeveelhedentegelijkgeverfd kunnenworden,dit leidt totkleurverschillen binnenéénpartij.DeNederlandsewandbekledingbedrijven exporteren
circa 802tot 98%vandeproduktiemetnamenaardeVS,Canada,
Australie enhetverreOosten.
Tot beginjaren tachtigwasereenandereweverij die linnen
vervaardigde, "Twentse damast" inOotmarsum.Dit bedrijfvervaardigthuishoudtextielvoor instellingen indegezondheidszorg.De
laatstejarenwordt doordeze instellingen steedsprijsbewuster
ingekocht.Alsgevolg hiervan islinnen indezebranchevolledig
vervangen doorkatoen.Eenmetertheedoekstof uitkatoenkostnamelijkƒ 10,-,éénmeteruit linnenƒ30,-.Menverwacht nietdat
dit zich indetoekomst zalwijzigen.Hierbij speelt het feitdat
inkopersvan instellingen inhet algemeenniet opdehoogte zijn
met deeigenschappen van linneneenbelangrijkerol.
InNederland bevindt zichtevenséénbreibedrijf,Ames in
Enschede,dat overigensgeenvlasgarensverwerkt.Dit bedrijf is
onderdeelvaneenEuropese organisatie,dievrijwel uitsluitend
breigoed vervaardigd. IndeNederlandsevestiging wordt technisch
textiel geproduceerd. Deoverigevestigingen richten zichvooral
opconsumentenproduktenenadditioneel optechnischdoek.De
Nederlandse vestiging vervaardigd dragermateriaal voorkunstleer.
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Zijproduceertuitsluitend halffabrikaat,hetcoatenvanhetmateriaal gebeurd bijdeklanten.Hetbedrijfverbruikt circa 2500
tongarensperjaar,inderangeNm 27totNm50.Ongeveerde
helft hiervan iskatoenengarens,deandere helftbestaatuit
synthetische garens,metnamepolyester,enmenggarens.Deredenenvoorhetgebruikenvandezegarens zijndekostenendetechnische eigenschappen,waarvandebelangrijkste zijn:garennummer,
sterkte enhomogeniteit.Eisendieaanhetdoekwordengesteld
wordengespecificeerddoordeklant,ditwordt teruggekoppeld
naardegarenleveranciers.Voorhetmetenvandegareneigenschappenmaaktmengebruikvangestandaardiseerde methoden (Rkm-getal
voorde sterkte,österwaarde voordehomogeniteit).Menachthet
technischgoedmogelijkvlasgarensofvlasmenggarens tegebruiken
voorhetbreienvantechnischdoek,mitshetaandespecificaties
voldoetdienuaankatoenwordengesteld.Deprijsmoetdanniet
hoger zijndandievankatoengarens.Hetverwerkenvangarensuit
ruwe lokkenachtmenonmogelijk.Degebruikte garensdienenabsoluutvrijtezijnvanverontreinigingen.Deervaring vanhetbedrijf isdatalletypengaren zonderproblemengebreid kunnen
worden,zijhoevenvoorbreienniet soepelertezijndanvoorweven.Aangezien echtervoortechnisch breiselhetmodische aspect
nietmeespeelt,wordteengrondstofuitsluitend gekozenopbasis
vantechnischeeigenschappen.
Deprijsvaneenkgdragerdoek affabriek bedraagt circa
ƒ 12,-totƒ 13,-.Dragerdoekuitgoedekwaliteiten katoenkost
circaƒ 1,-perkgmeer.Voor fabrikantenvankunstleer bedraagt
dekostenvoordragerdoek circa 20%vandekostenvoorheteindprodukt.Verlaging vandekostenvoordeaanschaf vandragermateriaal betekentvoorhenaanzienlijkekostenbesparing, dit isde
redenwaarom inveelgevallen syntheticawordengebruikt,gezien
hetgeringere gewichtperm2.Daarnaast bevinden zichinsynthetischdoekaanzienlijkminderfouten,1per 1.800meter,tenopzichtevan 1per 100meterbijkatoen.
Circa 50%vandeproduktlewordtgebruikttervervaardiging
vankunstleervoordeautomoblelbranche,alsstoel-,dak-of
dashboardbekleding. Andere toepassingen zijntassenenkoffers,
beschermende kleding (regenkleding),laarzenenschoenenenmeubelbekleding.Men isbezigmet onderzoeknaarhetgebruikvan
technische breiselsalswapening vandakbedekking enalsgeotextiel.Deredenenwaaromvoordezetoepassingen kunstleerwordt
vervaardigd uitbreiselsennietuitweefsels zijnderekbaarheid,demogelijkheid omeenpuntbelasting teweerstaan eneen
grotervervormvermogen.
Indevestiging diezichbezighoudtmethetvervaardigenvan
tricotvoorconsumentengoederen,wordtookcirca 2500tongarens
gebruikt,degarennummerrange iseveneensNm 27totNm 50.Ongeveer80%vandegebruikte garenszijnkatoengarens.Het bedrijf
richtzichuitsluitend ophetvervaardigenvanbasisweefsel,dat
doorandere bedrijvenwordtverwerkt totconsumentenprodukten.De
enige extrabewerking diemen inveelgevallendoet,ishetver-
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venvandetricot.Menvervaardigt tricotvan 120gramperm2
voor lingerie enblousesentricotvan 160tot 180gramperm2
voorhetvervaardigen vant-shirts, sportkleding ensweatshirts.
Detechnische ontwikkelingen die zich indebreisectorhebbenvoorgedaan, betreffen eenverhoging vande breisnelheid,
waardoor sterkte en loopsnelheid vandegarensbelangrijker zijn
geworden.Daarnaast ishet industrieelvlakbreien ontwikkeld (dit
wordt toegepast bijeenbedrijf inVeenendaal).Opeenvlakbreimachinekunnenechteruitsluitend synthetische garensverwerkt
worden.
Menheeft de laatstejaren temakengehadmet eendalende
vraag naartricot opdeconsumentenmarkt, met name ophet gebied
vandamesbovenkleding.Het aantalbreibedrijven inWest-Europa is
deafgelopenjarendanookafgenomen.Daarnaast ondervindt men
concurrentie vanbreibedrijvenuitBerlijn, aangezien dezebedrijven ondersteund wordenmet circa 9%subsidie.OokTurkije is
inopmars indetricotindustrie.Menvreest geenconcurrentieuit
lage lonen landenaangezienmentenopzichtevanbedrijven daar
inhet bezit isvaneenbetere organisatie, flexibiliteit enmen
maatwerk levert.
Overigens isÂmes bereidmeetewerken aaneenproefmethet
breienvanvlasgarens.
6.2.1.3 ConclusieNederland
Deconclusie overdesituatie opdeafzetmarkt inNederland
luidt alsvolgt:
de inNederland verwerkte hoeveelhedenvlas zijn relatief
klein;
Nederlandseweverijen zijnzeernegatief overhet verwerken
vanvlasgarens,vanwege slechte ervaringenmet hetwevenvan
linnen;
Nederlandse spinnerijen staanopenvoorhetverwerkenvan
Nederlandsvlas.Dit biedtmogelijkheden tot samenwerking
tussenproducenten/voorbewerkers enspinnerijen, bijvoorbeeld doorhetdoenvanspinproevenenhet terugkoppelenvan
informatie uitdespinpraktijkomtoteenoptimalewijzevan
produceren enzwingelen tekomen.Hierdoor kangewerktwordenaaneenzohoogmogelijke kwaliteit vlas,hetgeen depositievanNederlandsvlasopdetraditionelemarkt voorvlas
kanverbeteren;
Nederland heeft eenbloeiende textiel-wandbekledingindustrie,waarvooreendeel linnengebruikt wordt,hetgeen
wordt geïmporteerd uitBelgië enItalië;
voordeafzetvan linnen richting de wandbekledingindustrie
vormt deschaalgrootte van linnenververijen eenknelpunt;
overige toepassingenvanvlas inNederland betreffenexclusieveProdukten,gericht opeenkleine,specifiekedoelgroep.Behalvedatdezemarkt daardoorklein is,iszijook
zeermodegevoelig;
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technisch ishetmogelijkvlasgarens tebreien tot technisch
doek,aangezienuiterlijk indezebrancheniet belangrijk
is,zalvlasuitsluitend optechnische eigenschappen enniet
opoptische eigenschappen eenmeerprijstenopzichtevankatoengarenskunnenhalen.
6.2.2 België
6.2.2.1 Belgische spinnerijen
InBelgië bevindenzichzevenvlasspinnerijen: inEvergem,
Lokeren,Gent,KortrijkenBeveren-Leie,waarvanvieralleen
droog spinnen,éénalleennatspintentweezoweldroog alsnat
spinnen.Bijdedrooggesponnen garens ligthet bereikvangarennummers zowelvoor langealskortevezelstussenNm 1enNm12.
Voornatgesponnen garens ligtdeze rangevoor langevezelstussen
Nm8,4 enNm 24envoordekortevezel tussenNm3,6 enNm12.
Belgische spinnerijenproduceren samenzo'n 1700tonnatgesponnengarensencirca5800tondrooggesponnen garens.België is
daarmee degrootste producentvandrooggesponnen vlasgarensmet
circa 47%vandeproduktie doorCILC-spinnerijen.
Deverkoopvandrooggesponnen garens isde laatstejaren
sterk teruggelopen.Naarverwachting zaldezetrend zichinde
toekomstvoortzetten. Belgische spinnerijen,dievoornamelijk van
drooggesponnen garensafhankelijk zijn,hebbenhunafzet sterk
zienteruglopen.Naast ontwikkelingen indemarkt zijnookeen
aantal ontwikkelingen binnende sectorbepalend geweestvoorde
huidigepositievandedroogspinnerijen.Allereerst iserhetrumoeromtrentdepolypropyleenvervuiling. Ditheeftertoegeleid
datmen andere typengrondstof isgaangebruiken,waardoorde
uitgavenvoorgrondstof zijngestegen (gesneden langevezeluit
hetOostblok,hekelsnuit engezwingelde lokken).Eenanderbelangrijk probleem isdatergeennieuwe apparatuurwordtontwikkeld tenbehoevevandedroogspinnerij.Aangeziendewinsten in
deze branche relatief klein zijn,ishetvoormachinefabrikanten
niet interessant tijd tebestedenaanhetontwikkelen ofupdaten
vanapparatuur tenbehoevevandedroogspinnerij.Het feitdat
ditooknietwordtgestimuleerd doordeze sector speelt hierbij
eenbelangrijke rol.Belgische droogspinnerijenstaanterughoudend tenopzichtevanvernieuwingen enplegennauwelijks investeringen.Demeeste Belgischevlasspinnerijenwerkendaarommet
verouderd materiaal.Ditallesheeft tengevolg datdeBelgische
droogspinnerij een steedsslechterepositiekrijgt tenopzichte
vanbijvoorbeeld Italiaanse,Franse enIersenatspinnerijen.
De laatste tweejaarwordt,geïnitieerd doordeCILC,een
poging gedaande situatie bijdeBelgische droogspinnerijen te
veranderen.Hiertoe zijn in1988 "nieuwe"garensontwikkeld.Deze
garensdienendeseizoensgebonden overcapaciteit indedroogspinnerijenoptevangen.Linnenkledingwordt alleen indezomerperiodegedragenwaardoorvoorweverijen,die linnenvoorkleding
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vervaardigen, endehentoeleverende spinnerijenjaarlijkseen
"dip"indeverkoopontstaat.Deze "nieuwe"garens zullenworden
gebruikt voorhetvervaardigenvanhet zogenaamde "hot linen",
linnendat inhetvoorjaar ennajaarkanwordengedragen (alstegenhangervanhet "coolwool").Deontwikkelde garens zijnmenggarensvanvlas/wol ofvlas/synthetische vezel.Eind 1989zijn
dezegarensvoorhet eerst ineenaantalBelgische droogspinnerijen geproduceerd.
Demeningen overditgaren zijnverdeeld. Belgische spinnerijenverwachten aanzienlijke afzetmogelijkhedenvoordezegarens.Vanuit natspinnerijenkijktmen sceptischtegenditnieuwe
produktaan.
In 1988 isdeproduktievandrooggesponnen garens inBelgië
gestegenmet circa 11%.VolgensdeBelgische droogspinnerijenwas
dit slechtseentijdelijke opleving dattedankenwasaandeafzet inde sportswear-enkledingsector. 1989wasechterweereen
zwakjaarvoordroogspinnerijen.
Deontwikkelingen inBelgië zijnvoordeNederlandsevlassector zeerbelangrijk. InBelgiëwordt eenaanzienlijkdeelvan
hetNederlandsvlasverwerkt.Nederlandsvlas,datminder fijnis
danFransvlas,maarwel sterker, isuitermate geschikt voorhet
vervaardigen vangrovere,drooggesponnengarens.
DegrootsteBelgische spinnerijen zijnspinnerijVanRo,
StanislasCock,Lys-LieveenBentex.
Spinnerij VanRo iseentypischvoorbeeld vaneenBelgische
droogspinnerij.Deproduktie vandit bedrijf bedraagt 250ton
vlasgarens permaand,waarvan 200tondrooggesponnen. Degeproduceerde garennummers lopenvanNm 2,5 totNm 12indedroogspinnerij envanNm3,6 totNm 15indenatspinnerij.Het bedrijf
produceert met nameNm 9,6 droog,dat als inslagwordt gebruikt
met eenkatoenen ketting voorhetvervaardigenvansportswear.
Het bedrijf gebruikt voor 70%gesneden langevezeluitOostblokvlasofmindere kwaliteiten EG-vlas.Hetbedrijf beschikt over
eeneigenkaard-enkamlijn.De lageregarennummers wordennaar
Nederland geëxporteerd voorhetvervaardigenvanwandbekleding en
tapijt.
Hetgrondstofverbruik vanspinnerij StanislasCockbedraagt
1500tonperjaar.Hiervan is10%gezwingeld vlas,30Xhekelsnuit, 55%gezwingelde lokken (zoweldauwroot alswarmwaterroot).
Daarnaast verwerktmen5%viscose-,polyester-engekleurdvlaslint.Het bedrijf betaaltvoorgezwingeld vlasƒ2,75totƒ 4,13
perkg,voorhekelsnuit ƒ 2,20totƒ3,03 perkgenvoorgezwingelde lokkenƒ0,83 totƒ 1,38perkg,afhankelijkvandekwaliteit.Deeisendiemenaandegrondstof stelt zijn:fijn,blauw
(voordauwroot),geen zwarevoeten, sterk.De spinnerij koopt
voor80%type staalbijBelgische handelaren.Degeleverde partij
wordt vergelekenmetdestaaldoormiddelvanorganoleptischebeoordeling.Deoverige 20%komtwaarschijnlijkuit hetOostblok.
Dewoordvoerder vanhet bedrijf beweert geen ideetehebbenover
deherkomst vandegrondstof.Tochkanmenwélmeedelen datde
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laatstejaren zeldenNederlandsvlaswordt ingekocht.Alsreden
hiervoorwordtgenoemdvermindering vandesterkte,alsgevolg
vaneentesterkegerichtheid opdezaaizaadwinning vandeNederlandsevlasteelt,waardoordestengel "uitgeput"raakt.Menis
vanmening datNederlandsvlasniettegemoetkomt aandegestelde
eisen,uitzonderingen daargelaten.Hetbedrijf beoordeeltNederlandsvlasalsgrof,onregelmatig enniet sterkgenoeg.
Menhekelt zelfmetMackie-hekelmachines.Daarnaast beschikt
despinnerijovereenkaard-enkamlijn.Devoorbewerkingscapaciteitwordtnietvolledig benut;menschakelt somsovervantwee
ploegennaaréén.Daarnaast doetmen inslechte tijdenspinvoorbereidendewerkzaamheden inloonwerk.Hetbedrijf bezituitsluitendMackie-spinmachines voorgill-spinning.Menheeft echtereen
Schlumberger gill-spinmachine inbestelling omdatmendeMackie's
teduurvindt.
DegarenproduktievanStanislasCockbedraagt 800tot 1000
tonperjaar.Deafzetgebiedenverschillenvanjaar totjaar.Momenteel isItaliëeengrote afnemer,ookhetVerreOostenwordt
een steeds belangrijkere afnemer.Degarenswordenvoor 10%gebruiktvoorhuishoudlinnen,voor40%voormeubelstoffen,eveneens
40%voorkleding en 10%voortechnischdoekenbreigoed.Deze
percentageverdeling isafhankelijk vanontwikkelingen indemode.
Voorraadmanagement iszeerbelangrijkvoorhetbedrijf,de
helftvandewinstwordt gehaald uithetophetjuistemoment
grondstof inkopen.
Men isvanplandekomende tweejaar 1miljoen te investeren
ineenkammachine,1,2miljoen ineennieuwe spinmachine en
ƒ 440.000 inspoelmachines.
Hetbedrijf isvanmening datnaarkwalitatief goede garens
(endusgrondstof)gestreefdmoetwordenomdeconcurrentiemet
hetOostblok aantekunnen.
BijLys-Lieve bedraagthetgrondstofverbruik 1600tonper
jaar.Degrondstof bestaatvoornamelijkuithekelsnuit engezwingelde lokken.De inkoopprijsbedraagtƒ 1,10 (voorgezwingelde lokken)totƒ4,68 (voorhekelsnuit).Deeisendiedespinnerijaandegrondstof stelt,hebben betrekking opdefijnheid,de
sterkte,dekleurendezuiverheid.Ditwordtvoorelke levering
organoleptischvastgesteld.Menkooptuitsluitend inbijhandelarenenheeftgeen ideewaardegrondstofvandaankomt.Menheeft
wélenige ervaringmetNederlandsvlas,datmenbeoordeelt als
ietsgrover en ietsmindergoedgerootdanFransvlas.Voorde
voorbewerking beschiktmenoverFairbairn-kaardmachines en
Schlumberger-kammachines.Menkamptnietmetovercapaciteit inde
voorbewerkingssector.Menbeschikt zowelvoorhetnat-alsdroog
spinnenoverMackie's.Deproduktie-omvang bedraagt 1000tongarenperjaar.Men zetdeproduktievoornamelijk af inBelgië,
Italië,Duitsland enOostenrijk.Circa 70%vande geproduceerde
garenswordt afgezet indekledingsector encirca30%inhuishoudtextiel entechnischdoek.
Bentex isdemodernste droogspinnerij inBelgië.Zijverwerkt lokken (80%)enlangevezel (20%)optypewolringspin164

machines.Het bedrijf verwerkt 3500tongezwingeld vlasperjaar
tot 2000tongaren.DitkomtvoornamelijkuitFrankrijk,Nederland enBelgiëensomsuithetOostblok.Mengeeft devoorkeur
aanNederlandsvlasvanwege zijnsterkte.Het bedrijf beschikt
zelf overeenhekellijn eneenkaard-enkamlijn.Circa 60%van
degeproduceerde garenswordt gebruikt voorhetvervaardigenvan
postzakken.Het bedrijf heeft 50%deelname ineenFranseweverij,
dieuitsluitend postzakkenvervaardigt. Dit bedrijf vervaardigt
postzakkenvooronderandereNederland,Frankrijk,Belgiëen
Tunesië.VoordePTTwordenmomenteel proevengedaanmet hetvervaardigenvanpostzakkenuitpolypropyleen. Deze zijn lichteren
goedkoper,maarhebbeneenkortere levensduur.
Demeest gebruikte vezellengtes bijBentexzijnvoor lokken
20mm envoor langevezel80mm.Naast zuiverevlasgarensproduceertmenmenggarensvoorkleding enwandbekleding. Dit zijn
menggarensmet acryl,rayonofviscose. Indetoekomst wilmende
poot technische vezelsversterken.
Het bedrijf heeftvrijwelvoortdurend prototypes inhetbedrijf staan.Menvolgt deontwikkelingen indesynthetische spinnerij opdevoet.
Volgensdenatspinnerij-sector isBentexdeenige droogspinnerijdie indetoekomst redelijkzalblijvendraaien.
6.2.2.2 Belgischeweverijen
België is,evenalsFrankrijk,na Italië eenbelangrijke linnenproducent inWest-Europamet eenaandeel indeproduktievan
20%. Erbestaangroteverschillen tussenBelgische en Italiaanse
linnenweverijen,quaouttilage enmanagement. Belgische weverijen
werkenmetverouderdmateriaal.Aangezienzijalleen weefgetouwen
bezittenvoorhetwevenvanexentrikeweefsels engeendobby-of
jaquard weefgetouwen, ishetvoorhennietmogelijk flexibel op
vragenuit demarkt tereageren. Italiaanseweverijen daarentegen
bezittenveelal denieuwste weefgetouwen.Beide hebbeneen
"eigen"grondstofaanvoeren "eigen"afzetkanaal.Belgischebedrijven zijnkleinschalig enmeergericht opcontinuïteit dan
expansie. Italiaanseweverijen zijngrootschalig enopereren
wereldwijd.
InBelgië bevindenzicheentwaalftalweverijen,waarvan
tweevolledig linnenwevenendeoverigevooreendeel.Dezeweverijenverbruiken samencirca3700tonvlasgarens.Deproduktie
vanBelgischeweverijen naargebruiksdoel, isweergegeven intabel 6.1.
DeproduktievandeBelgischeweverijen isvrij kleinwaardoor zijnooit grote afnemerskunnen beleveren.Daarnaast ishun
investeringsniveau zeer laag.Deexportvan linnendoorBelgische
weverijen bedroeg in1987 2587ton.Hetmerendeelwerd geëxporteerd naardeV.S. (33%), Frankrijk (20%)ennaardeNederlandse
wandbekledingindustrie (19%). DeexportvanBelgisch linnennaar
Japangroeidevan 18ton in1983tot 43ton in1987.Deafzetvan
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Tabel 6.1 Procentuele verdeling van de produktie
weverijen naar gebruiksdoel,
1987
Gebruiksdoel
Kleding
Interieurstoffen
Huishoudtextiel
Technischdoek

van

Belgische

%
40
30
20
10

Bron:TextileOutlook International,1988

linnenuitBelgiënaarHongkong,dat intoenemendemate grondstof
inkooptenvervolgens afgewerkte produktenafzet opdeJapanse
markt,daaldevan49ton in1983tot7ton in1987.
Demodernste Belgischeweverij isLibeco.Ditbedrijfvervaardigt uitsluitend weefselsdievoormeerdan50%uitvlasbestaan.Hetgarenverbruikvanditbedrijf bedraagt 600tontot
1000tonperjaar.Hetproduktenpakket bestaatvoor 25%uit huishoudtextiel,25%uit linnenvoorwandbekleding, 20%meubelstoffen
en30%technischdoekenkleding.Hetbedrijf exporteert 90%van
deproduktie.Debelangrijkste exportmarkten zijndeVSenCanada.De laatstejaren isJapan inopkomst.Degarenswordeningekochtvan Italiaanse,IerseenBelgische spinnerijen.Recentis
Libecoeensamenwerkingsverband aangegegaanmetdeopéénna
grootste Belgischeweverij Lagae,ommet eenbrederproduktenpakketmeermarktsegmenten tekunnenbedienen.
6.2.2.3 ConclusieBelgië
Deconclusie overdesituatieopdeafzetmarkt inBelgië
luidtalsvolgt:
België concentreert zichmetnameopdrooggesponnengarens;
dedroogspinnerijdraaitde laatstejarenslecht,hetgeen
onder andere heeftgeleid tothetontwikkelenvangarens
voor "hotlinen";
het ismogelijkdatdoorhet "hot linen"deBelgischedroogspinnerijenbetergaandraaien.Zijmoetenechterconcurrerenmetdevlasmenggarens diewordenvervaardigd doormengspinnerijen.
doordehuidigeprodukteigenschappen isNederlandsvlas
juist geschiktvoorhetvervaardigenvangrove garens.Hierdoorwordt inBelgiëveelNederlandsvlasverwerkt.Dezeafhankelijkheid vande slechtdraaiende Belgischedroogspinnerijen iseennadeelvoordeNederlandsevlassector;
inBelgiëbevinden zicheengrootaantalweverijendielinnenvervaardigen,metnameuitdrooggesponnengarens;
België issterk inindustriëleprodukten;
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Doordat dePTTwil overschakelen naarsynthetische postzakken,valt indirect eendeelvandeafzetmarkt voorNederlandsekortevezelsweg;
België iseveneens sterk insportswear, eenmarktwaarmogelijkheden liggen.
6.2.3 BRD
6.2.3.1 Westduitse spinnerijen
InWest-Duitsland bevindt zichéénvlasspinonderneming in
Füssen,waartoe tweevlasspinnerijen behoren. Indeze spinnerijen
wordt zowelnat alsdroog gesponnen.Degeproduceerde drooggesponnengarensuit langevezelshebben eengarennummer tussenNm
2enNm 14,dedrooggesponnen garensuitkortevezels liggen tussenNm 2,5 enNm 12.Het natspinnen levert devolgende garennummers:Nm 2totNm 40uit langevezelsenNm 3,5 totNm 20uit
kortevezels.Deomzetvanhetbedrijf bedraagt ƒ38miljoen.Het
bedrijf beschikt overvierhekelmachines,welke eendeelvande
benodigde hekellint enhekelsnuit leveren.Ookbeschikt menover
eenkaard-enkamlijn.Bijbeide spinvoorbereidingsactiviteiten
heeftmen temakenmet overcapaciteit.Naast gezwingeld vlasen
gezwingelde lokkenwordt echterookhekellint aangekocht,aangezienhet "eigen"hekellint van lagerekwaliteit is (meervariatie
inkwaliteit).Voordegrondstoftoevoerheeftmen langetermijn
leveringscontracten met deBelgische tussenhandel afgesloten.
NaastWesteuropees vlasbetrektmenviahenookvlasuit Polenen
Egypte.Warmwaterrootvlas wordt doorhet bedrijf niet verwerkt,
menacht hetmateriaal te "plakkerig", hetgeenproblemen oplevert
bijdehoge spinsnelheden.Menbeschikt naast spinmachinesvoor
het droogspinnen overvierLinmacks.
Het bedrijfvoert kwaliteitsmetingen uit opdegarens.Men
heeft hiertoe zelfmeetapparatuur ontwikkeld.Menhanteert tien
parameters,waaronder fijnheid, sterkte enregelmatigheid. Bijde
garenswordt eencertificaat aanweverijen geleverd.
Menoverweegt eengehele alternatieve lijnvan rotentoten
met spinnen optezetten insamenwerking met eenonderzoekinstituut inReutlingen.Hiertoe isechter een investering nodigvan
ƒ 13miljoen.
6.2.3.2 Westduitseweverijen
IndeBRDbevinden zichvijftienweverijen die onderandere
linnenvervaardigen. Zijgebruikenvoornamelijk garensdie
uitWestduitsvlas zijnvervaardigd.Waarschijnlijk inhet kader
vanhet opzettenvaneengeïntegreerde vlasverwerkingsketen inde
BRD,gestimuleerd doordeoverheid.Doordezeweverijenworden
uitsluitend tafellakens enservettenvan linnen vervaardigd.
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6.2.3.3 ConclusieBRD
deNederlandsevlasvezel istenopzichtevandeWestduitse
vanbeterekwaliteit.Hetisdanooknietuitgeslotendat
Nederlandsvlashiereenzekermarktaandeelkanverwerven.
6.2.4 Frankrijk
6.2.4.1 Franse spinnerijen
InFrankrijk bevinden zichvijfvlasspinnerijen.De (kleine)
spinnerijenBreuvartenLeclercspinnenalleendroog.De(grotere)spinnerijen SafilinenAgache spinnenzowelnatalsdroogen
LeBlanalleennat.Hetgarennummerbereikvandedoor spinnerij
Breuvart vervaardigde garens ligttussenNm2enNm15voor lange
vezelsentussenNm1,5enNm9,6voorkortevezels.Spinnerij
Leclercverspint alleen langevezelstotgarennummersNm9,5-Nm
18. Safilin spintNm6totNm18uitlangevezelstotdrooggesponnengarensenNm2,5totNm12uitkortevezels.Natspint
zijNm12totNm40uitlangevezelsenNm9,5totNm16,5uit
kortevezels.Agacheverspint alleen lokkendroog (Nm4-Nm15)
enlangevezelsnat(Nm13,5totNm 60). LeBlanverspint alleen
langevezel (Nm9,5totNm40).
DegrootsteFranse spinnerijen zijnAgache (meteenproduktievan4000tonnatgesponnen garens)enLeBlan,meteenproduktievan2500tonnatgesponnengarens.
Agacheheeft onlangsƒ50miljoengestoken indemoderniseringvanhaartweevlasverwerkende bedrijven.Omdegrondstofvoorziening teverbeteren,wilmenmeergrondstof inkopenin
Oost-Europa,BraziliëenChina.Menoverweegtdebouwvaneen
nieuwe spinnerij inBraziliëofAzië.Devlas/linnen-pootvan
Agache isechtereenverliesgevende afdeling.Bovendien isde
Agache-groep zelfeenzeer instabiele onderneming.Delaatste
tijd gaandanookgeruchtendatdevlas/linnen-pootvanAgache
zalworden overgenomendoordeLinificio-groep.Agache gebruikt
geenNederlandsvlas.
SpinnerijLeBlan isdeopéénnagrootste spinnerijin
Frankrijk.Hetbedrijf beschikt zelf overhekelcapaciteit,naar
eigen zeggenomdekwaliteitvanhetgehekeldeprodukttekunnen
verzekeren.Ofhetbedrijf indetoekomstzalblijvenhekelenis
onzeker.MengebruiktdeoudeMackie-hekelmachines.DeBorelli
hekelmachine vindtmenslechtekwaliteitafleveren.Menverbruikt
300tonlangevezelpermaand enverwerkt dezetot160tongarens.Menstreefternaarvoorraad aantehouden,voldoendevoor
deproduktievanenkelemaanden.Menverspintvoornamelijkvlas
vanFranse orgine.Hetmaandverbruikvanlangevezel doorspinnerijLeBlan isweergegeven intabel6.2.
MenheefteenkleinaantalLinmacksenwerktvoorhetmerendeelmetdriecilinderspinmachines.Ditvloeitvoortuithetfeit
datmennietzotevreden isoverdeLinmacks.Menisdanookaan
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Tabel 6.2

Verbruik lange vezel LeBlan naar garennummer, 1988

Garennummer (Nm)

Maandverbruik
ton

18
24
40

130
160
24

%
41
51
8

Bron:LeBlan.

het experimenterenmet eenSONOMAB-spinmachine.Menheeftnog
geen indrukoverdewerking vandezemachine.Hetvoordeelvan
dezemachine tenopzichtevandeLinmack isvolgensLeBlandat
hij ietsgoedkoper is,dathijvanFranse orgine isendathij
technischminder ingewikkeld is,waardoorhet onderhoudmakkelijker is.ProblemendiemenmetdeLinmackheeft zijnroestvorming
(naéénjaar)enhet feitdathetvervangenvandespoelen (auto
doffing)langzaamgaat.
Menheeft belangstelling voorenzymatisch gerootvlas.
LeBlanheeft in1986eenpartijproefgesponnen.Het oordeel over
dezepartijwasdatdekwaliteit vandevezelnietvoldoendewas
omdaadwerkelijk teverspinnen.Menachttedevezel niet sterk
genoeg,doordat hetmateriaal overrootwas.
DeprijzendieLeBlan rekentvoor zijnnatgesponnen garens
bedragenƒ 20,-perkgvooreenNm9,6-garentotƒ50,-vooreen
Nm 40-garen.
Spinnerij LeBlan ishalverwege 1989overgenomen doorde
Linificio/Marzottogroep,nadat zij failliet isverklaard. Defabriek istegelijkertijd verhuisd naarhet zuidenvanFrankrijk.
Aagenomenwordtdatdeovernameenverhuizing zijnaangegrepenom
een reorganisatie vanhet bedrijf doortevoeren.Ookspinnerij
LeBlangebruikt geenNederlandsvlas.
Spinnerij Breuvart verspint 1700tonvezelsperjaarwaarvan
70Zkortevezelen30%langevezel.Degarenproduktiebedraagt
1000tonperjaar.Het bedrijf hekeltmomenteel zelfmaar isvan
plandit indetoekomst tegaanafstoten.Het bedrijf doetook
aangill-spinning,hiermeewordende langevezelsgesponnen.Men
heeft hiervooronlangs eennieuwe Schlumpfhorst machineaangeschaft.Dit iseenvoorvlasbijgesteldewolspinmachine.Hiermee
worden dehogeregarennummersgeproduceerd (Nm 12totNm15).
Binnendemarktvoordrooggesponnen garens ishiervoor eengroeiendemarkt.Breuvart heeft zijngrondstofgebruikgewijzigd naar
aanleiding vandevervuiling vande lokken.Vroegergebruiktemen
1000ton ruwe lokkenperjaar.Momenteel 200ton ruwe lokkenen
daarnaast 800tonhekelsnuit.Bijdit bedrijf liggenkansenvoor
Nederlandsvlas,echterdandienenkwalitatief goede ruwe lokken
ofhekelsnuit teworden geleverd.
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De fijneregarennummerszijnbestemdvoordekledingmarkt
(50%vandeproduktie),deoverigegarens zijnbestemd voorindustriële Produkten zoalstenten enpostzakken.Hiervoorworden
ruwe lokkengebruikt.
Breuvart heeftervaringmet "lintotal"produkten (ophet
lintotalproceswordtnader ingegaan inhoofdstuk 8). Menkoopt
ditprodukt alleenwanneerdeprijs lager isdandievanhekelsnuit.Hetproduktwordt opdezelfdewijzegesponnen enlevert
eenvergelijkbaar eindprodukt alshekelsnuit.
Het bedrijf isvanmening dat inFrankrijkmeermoetworden
gedaan aanhetveredelen opfijnheid ennietopopbrengst.De
prijsvoor garens stijgennamelijk exponentieel bijhogerefijnheid.Deverwerkende sectormistcontactmetveredelingsinstituten.
Breuvart verwacht,evenalseenaantal andereFransespinnerijen,datereentrend zalonstaannaarhethekelen bijcoöperaties.Dit levertgeenfinancieelvoordeel opvoorspinnerijen.
Deze trend kanzichechter inzettenomdathet investerenin
(nieuwe)hekelmachines tekostbaar isvoor spinnerijen.Hetbetrekkenvangezwingeld vlas rechtsstreeksvancoöperatieswordt
voor spinnerijenpas interessantwanneer zijmeerdan 100tontot
200tonvandejuistekwaliteit aangeleverd kunnenkrijgen.
Erbestaanplannenomeennieuwe natspinnerij tebouwenin
Sotteville surmer (KantonFontaine leDun).Deze spinnerij dient
in1990gereed tezijn.Degeplandeproduktiecapaciteitvande
spinnerij bedraagt 1000tongaren.Hetgrondstofverbruik bedraagt
dan 1400tonhekellint (erwordtnietgeïnvesteerd inhekelcapaciteit). Hetopzettenvandeze spinnerijvereist een investering
van44miljoen.Denationale enregionale overhedenverlenen
hiervoorsubsidie.
6.2.4.2 Franseweverijen
InFrankrijk bevinden zichvijftigweverijen,die (gedeeltelijk)linnenvervaardigen.Detotaleproduktievandeze bedrijven
bedroeg in1987circa6000tonzuiver linnenenmengingen.De
produktie vanFranseweverijen isvanaf 1984afgenomen,waarschijnlijkvanwege detoennemendeconcurrentievanuitItalië.

Tabel 6.3 Procentuele verdeling van de produktie van linnen door
Franse weverijen naar gebruiksdoel, 1987
Gebruiksdoel
Kleding
Interieurstoffen
Huishoudtextiel
Technischdoek

X
40
20
30
10

Bron:TextileOutlook International,1988.
170

DeproduktievanFranseweverijen naargebruiksdoel isweergegeven intabel6.3.
De laatstejaren iseengroeiend aantalFransekatoen-en
wolwevers linnengaangebruikenvoorhunzomercollecties.Hierdoor isdemarkt inFrankrijkaanzienlijkverbreed. InFrankrijk
istevenshetgebruikvanlinnen inbreigoed enbreigarensgegroeid.
Debelangrijkste exportmarktenvoorFransevlasgarensen
linnen zijn Italië,Japan,deV.S.enCanada.
6.2.4.3 Conclusie Frankrijk
Deconclusie tenaanzienvandeafzetmarkt inFrankrijk
luidt:
inFrankrijk bevinden zichaandeenekantmoderne natspinnerijenenaandeanderekant ouderwetsedroogspinnerijen;
coöperaties zulleneenbelangrijke(re)rolgaan spelen inde
Fransevlasindustrie.Eengroot aantal zalhekelmachines
achterdezwingellijn plaatsen.Franse spinnerijen zullen
danwaarschijnlijk hekelcapactiteit afgaanstoten;
Fransedroogspinnerijenzijnmeermarktgerichtdan
Belgische,zijinvesterenmeer.Bovendien zittenzijinhet
topsegment vandedrooggesponnengarens;
deafzetvanNederlandsvlasnaarFransedroogspinnerijenis
(technisch)mogelijk, evenalshetgebruikvanNederlands
vlasvoordelagenummers natgesponnen garens (totNm24).
6.2.5 Italië
6.2.5.1 Italiaanse spinnerijen
InItalië bevinden zichtweegrotevlasspinnerijen,
Linificio inMilaanenZignago inFossaltadiFortogruaro.Beide
spinnen zoweldroog alsnat.Hetgarennummerbereikvandedrooggesponnen garensvanLinificio ligt tussenNm2,4enNm15voor
langevezelsentussenNm1,8enNm11voorkortevezels.Voor
natgesponnen garens liggendegarennummers tussenNm2,4enNm84
voordelangevezelentussenNm4,8enNm15voorkortevezels.
Devlas/linnen-pootvanLinificio heeft eenomzetvanƒ185
miljoenperjaareneenproduktievan5000tonnatgesponnengarens.Zijisdaarmeedegrootstevlasspinnerij inEuropa.Binnen
deLinificiogroepvallenvijf spinnerijeneneenweverij.51%
vandeaandelenvandeLinificiogroep isinhandenvandeItaliaanseMarzottogroep.DeMarzottogroep isdegrootsteonderneming inEuropaophetgebiedvantextiel.
Detweede grote spinnerij inItalië,Zignago,produceertongeveer 2500tonnatgesponnen garensuitlangevezels (Nm12tot
Nm 60). Daarnaastwordendoorditbedrijf kortevezelsversponnen
tot 1000tongarens,300tondroog (Nm3,5totNm8)en700ton
nat (Nm6totNm15).
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Devlasspinnerij Zignago isonderdeelvandeZignagogroep,
datbedrijvenvoordeproduktievanglas,wijn,zuivel,vlasgarensenkatoengarens omvat.70%vandeaandelenvandeZignago
groep isinhandenvandeMarzottogroep.
Devlasspinnerij Zignagoheeftdevolgende activiteitenonderhaardakgevestigd:hekelen,kaardenenkammen,droog-natengill-spinnen,blekenenhetvervenvangarens (300tonper
jaar). Hetmerendeelvanhetbijditbedrijf gekaard engekamd
vlaswordtdoorverkocht,derestwordtdoorhetbedrijf zelfversponnen.VoorhethekelenbeschiktmenovervieroudehekelmachinesentweenieuweBorellihekelmachines.BijZignago ismentevredenoverdekwaliteitvanhetgehekeld vlasvandeBorellimachine.Men isnietvanplan indetoekomst hekelcapaciteit af
te stotenaangezienmenmet eigenhekelcapaciteit kanwerkenop
kwaliteit ennietopkwantiteit.
Voorhet spinnenbeschiktmenover 23Linmacks. Daarnaast
heeftmenviercilinderspinmachinesvoorhetdroogspinnenenvier
voor hetnatspinnen.Deze laatstemachinesworden aangehouden om
dehelegarenrange innatgesponnengarenstekunnenproduceren.
Linmackskunnen slechtsgarensspinnenvanafNm 16.Cilinderspinmachinesnemendeonderkantvandegarenrangevoorhunrekening
(Nm3totNm16).
Hetbedrijf zet56%vandeproduktie af inItalië.Deoverigeproduktiewordtvrijwel geheelafgezet inBelgië enJapan.
Hetbedrijfvervaardigtuitsluitend 100%vlasgarens.
Menondervindt problemenmetdeafzetvandrooggesponnengarens.Dit isvolgenshetbedrijf hetgevolgvanhetfeitdatin
Belgiëvervuilde lokkenwordengebruiktvoordeproduktievan
drooggesponnen garens,waardoorhet imagovandezegarens sterk
achteruit isgegaan.Zelfgebruikt hetbedrijf alleen hekelsnuit
voordeproduktievandrooggesponnengarens.
Naastdezetweegrotespinnerijenbestaat sindskorteen
nieuwe spinnerij inItalië,Styfil.Hetbedrijf issindsbegin
1989 inproduktie.Momenteel isdeproduktie-omvang 500toni600
tongarens.Eind 1990wilmendeproduktieverdubbeld hebbenen
in19922500tonproduceren.Hetbedrijf ismomenteel inhetbezitvanvijfLinmacks.
Dedirecteurvanhetbedrijf iseenWestduitser dieachtereenvolgens bijLinificio enZignagoheeftgewerkt.Hij heeft in
samenwerking metMackiedeLinmackontwikkeld.Het bedrijf is
voor 60%gefinancieerdvanuitdeBRD.Indetoekomst ismenvan
planWestduitsenOostenrijksvlastegaanverwerken.DekwaliteitvanhetDuitsevlaswordtdoorStyfilniet zogoedgeacht,
datvanhetOostenrijksebeter.
Hetvergrotenvanhetareaal inNederlandwordt doorditbedrijf toegejuicht,mitszwingelbedrijvenmeeraandacht gaanbestedenaandekwaliteitenminderzijngerichtopkwantiteit.Men
beweertdatkwaliteitsvlas circa 30%meeroplevertvooreen
zwingelbedrijfdanvlasvanslechterekwaliteit.MenachtNederlandsvlasvangoedekwaliteit,zeergeschiktvoordemiddelga-
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rens (Nra24-Nm 26).MenbeoordeeltNederlandsvlasalsnietzo
fijnmaarwel sterk.Styfilheeft in1987eenpartij enzymatisch
geroot vlasversponnen,dezewerd zeerslecht genoemd.
Styfilkooptalleenhekellint in,menvindt hettekostbaar
om zelf tehekelen.Daarnaast kanhet bedrijf dehekelsnuit niet
zelfverwerken.Het bedrijfkoopt degrondstof inviadeBelgische tussenhandel.Rechtsstreeksbijvlasser/hekelbedrijfkopen
achtmen terisicovol.Eentussenfase indevormvandeBelgische
handel blijft nodig omdeverantwoordelijkheidvoordekwaliteit
vaneenpartij tedragen.
Het bedrijf isvanmening datdedroogspinnerij zekereen
goede toekomst heeft,mendient allen tedurven investeren. Styfilheeft eeneigendroogspinmachine ontworpen,waarmeemen inde
toekomstmenggarensgaatverspinnen,met namevoordebreierij.
Men isvanmening datdaargrotemogelijkheden zitten.Dezemachine,diegepatenteerd wordt, isafstelbaar enkandaardooralle
typenvezelsverwerken;wol,zijde,katoen,gesneden langevlasvezel,hekelsnuit endergelijke.Hetmetdezemachine vervaardigdegarenvoor "hot linen" isnureedsuitverkocht. Het bedrijf
heeft hiermee eenvoorsprong opdeBelgische "hot linen"spinnerijen.Daarnaast heeft het bedrijf zelf indevoorspinnerij enige
aanpassingen gepleegd zoalshetverhogenvandesnelheid enmeer
spoelenpermachine.
Styfilachtdekwaliteitvanheteindprodukt uitdeBorelli
hekelmachine niet zogoed.Dit bedrijf gaat spinproeven doenmet
het eerstemateriaal vandenieuweMackie-hekelmachine.Men
bleekt 802vandegarensengaat inde toekomst zelfgarensverven.
Styfil staat inprincipe openvoorhet rechtsstreeks zaken
doenmet eenhypothetische combinatie Nederlands zwingelbedrijf/hekelbedrijf,mitsdekwaliteit goed isenhomogeen.Deminimale
omvang vaneendergelijk bedrijf zoudan3000hectaremoetenbedragen.Overigensheeftmendevoorkeurvooreensamenwerking van
dergelijk bedrijf eneenhandelaar.
Het bedrijf zietgeenheil inalternatieve toepassingenvoor
devlasvezel,dezeachtmenalletekostbaar.Menstelt datvlas,
wanneermenopdekwaliteit let,uitermate goed isaftezetten
inhettextielkanaal.
Hoewelhet bedrijf ophet tijdstipvan interview slechts
driemaanden inbedrijfwas,werd dekwaliteit vandealdaargeproduceerde garensdoordeafnemersvergelekenmet dievan
LinificioenZignago.
6.2.5.2 Italiaanseweverijen
InItalië zijncirca 300weverijen,dievoor eendeel linnen
produceren.Circadehelftvandezeweverijen levert aantop-designers.
Delinnenproduktievan Italiaanseweverijen naargebruiksdoel isweergegeven intabel 6.4.
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Tabel 6.4 Procentuele
Italiaanse
Gebruiksdoel
Kleding
Interieurstoffen
Huishoudtextiel
Technischdoek

verdeling van de produktie van linnen door
weverijen naar gebruiksdoel,
1987
%
55
11
25
9

Bron:TextileOutlook International,1988.

Detotale produktievan linnenvoorkleding door Italiaanse
weverijenwordtgeschatopcirca 9000ton.DebijhetCILCaangesloten Italiaanseweverijen (16)produceerden in1987 17.000
ton linnen.Circa 50%vanhetgeproduceerde linnenwordt afgezet
opdethuismarkt,deoverige 501wordtgeëxporteerd, evenals15%
vande inItaliëgeproduceerde linnenkleding.De exportvan zuiver linnenuit Italiëbedroeg in19874350ton,zuiver linnentafelkledenenservetten 247tonenlinnen lakens 26ton.
De ItaliaanseweverijTelene produceert 750tontot800ton
linnenperjaar.Circa 80%hiervan iszuiver linnen,derest
mengingenmetkatoenofviscose.Heteindproduktwordtvoor70%
afgezet indekledingsector,voor20%alshuishoudlinnenenvoor
10% inwandbekleding.Erwordt alleen linnenvoorkledinggeëxporteerd,60%hiervangaat (involgordevanbelangrijkheid)naar
Japan,deBRD,deVS,SpanjeenCanada.Hetbedrijf bezittwee
weverijenwaarin respectievelijk 60en120weefgetouwenstaan.
Hetbedrijf gebruiktmetnamegarennummerNm 24totNm36.
Monstersvan spinnerijenwordengetestopsterkte,homogeniteit,
breeksterkte envochtigheidsgraad.
Hetbedrijf bezit rapierweefgetouwen(gefabriceerdin
Italië).Hetwevenvanjaquardpatronenwordtuitbesteed.
VolgensTelene iseenuitbreiding vanhetvlasareaaleen
goede zaak,aangezien erbijweverijenveelvraag naarvlasgarens
is.
Detweedegroteweverij inItalië isSolbiati.Solbiativerbruikt 1300tonvlasgarensperjaar,waarvan 60%gebleekt en40%
ongebleekt.Degrootsteproblemenbijhetwevenvan linnenzijn,
volgenshetbedrijf,defluctuerendeprijzenvandevlasgarens,
demode-afhankelijkheid endevereiste deskundigheid voorhet
vervenvan linnen.Slechtsweinig bedrijvenkunnenopdejuiste
manier linnenverven.
Quakwaliteitvandegeleverde garensbeoordeeltmenHerdmansalsbeste,gevolgd doorZignagnoentenslotteLinificio.Ook
nieuwkomer Styfilwordthoog gewaardeerd.
DeproduktievanSolbiati bedraagt 6miljoenm2100%-linnen
perjaar.Daarnaastwordt3miljoenm2 100%katoen,wol enzijde
geproduceerd. Deafzetbinnen Italië isvrijstabiel omdat in
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Italie linneneenbasisweefsel isvoordevoorjaars-enzomercollectie.Menproduceert voor 70%plainweefselenvoor30%fancy
(dobbyenjaquard).Menproduceert 50%weefselsvoordameskleding
en50%voorherenkleding. Solbiativerwacht datdemarkt voor
linnen zalgroeien.Deverwachting isdatvolgend jaar 10%tot
20%meer linnenafkanwordengezet danditjaar.Men isbezig
nieuwemarkten teontwikkelen inSingapore,Taiwan,Finland en
Noorwegen, Portugal enGriekenland.MetnameZuid-Amerika iseen
groeimarkt voor linnen,vervaardigd uitkortevezels.Momenteel
koopt Solbiatiweefsels (vervaardigd uit kortevezel)vanLibeco,
verft ze inItalië enverkoopt ze inZuid-Amerika.
Solbiati beschikt over300weefgetouwen vanDornio,een
Duitsbedrijf.Menvindt Italiaanseweefgetouwen van slechtekwaliteit.
Italiaanseweverijen ondervinden groteproblemenmet hetbeleidvandegrootste spinnerij Linificio.DeLinificio-groep
heeft naast spinnerijen eveneens eenweverij inZuid-Italië.
Naast leveranciervoordezebedrijven, isLinificio dustevens
concurrent. Bovendien kandeLinificio-weverijgoedkoperproducerendande inNoord-Italiëgelegen bedrijvenTelene enSolbiati,
doordat de lonen inZuid-Italië lager liggendan inNoord-Italië.
Dit beleid vanLinificio heeft geleid tot eennieuwe ontwikkeling
bij Italiaanseweverijen (totvoorkortdegrootste afnemersvan
deLinificio-spinnerij).Detweegrootste Italiaanseweverijen,
Solbiati enTelene,zijnbeideeenjoint venture aangegaanmet
een spinnerij.Telene heeft 60%vandebelangenvaneenHongaarse
spinnerij.Detechnische knowhowwordt doorhen zelfverzorgd.
Solbiatiheeft onlangs 6,4miljoen liregeïnvesteerd ineen
Braziliaanse spinnerij.Naast het tegengaanvanconcurrentievervalsing, levert dezeconstructievoorde Italiaanse weverijen
tevensdemogelijkheid minder afhankelijk tewordenvanprijsschommelingen opdemarktvoorvlasgarens.
InItalië ondervindtmenconcurrentievan ramieopdemarkt
voor linnen. Ingevoerde garensvan ramiewordendoor Italiaanse
weverijenmeegeweven inlinnen.Daarnaastwordenweefsels,vervaardigd uit ramie,geïmporteerd. HetL-label isinItaliëniet
bekend genoeg omdeconcurrentievan ramietegen tegaan.De
schattingen overde ingevoerde hoeveelheden ramie lopenuiteen
van 200tontot 2000tonweefsel perjaarencirca 700tongaren.
Het prijsverschiltussen ramieen linnen isaanzienlijk.EenNm
26garenuit ramiekostƒ 22,40perkg,eenzelfde garenuitvlas
ƒ 33,-.Het prijsverschilwordt groter bijhogere garennummers.
EenNm36garenuit ramiekostƒ 27,20perkgenuitvlas
ƒ68,80.
6.2.5.3 Conclusie Italië
Deconclusie overde situatie opdeafzetmarkt inItalië
luidt:
inItalië bevinden zichzeermoderne spinnerijen enweverijen;
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menmaaktgebruikvanmiddelfijne enfijnevlasvezels,geschiktvoordemiddel-enhogeregarennummers.DatwilzeggendatNederlandsvlas (endanvoornamelijkdehogerekwaliteiten)slechtsgeschikt isvooreenkleindeelvande
produktle;
Italiaanse spinnerijenenweverijenhebbeneensterkeexportpositie entevenseensterkepositie opdebinnenlandse
markt;
Italiaans linnenondervindtweinig concurrentie opde
Japansemarkt;
Italiaanse spinnerijenkopen inbijdeBelgische handel,zij
hebbengeen ideewatdeoriginevanditvlasis;
deprijzenvanvlasgarens,metnamevoordehogere garennummers,fluctuerensterk.Italiaanseweverijen ondervinden
hierveelhindervan;
bijItaliaanseweverijenvindteenontwikkeling richting
verticale integratieplaats (participatie inspinnerijen in
OostblokofZuid-Amerika).Degevolgendaarvan zullenmerkbaarwordenvoorWesteuropesenatspinnerljen;
Italiaanseweverijen zijntrendsetters ophetgebiedvan
designenmengingen.
6.2.6 Noord-Ierland
6.2.6.1 Noordierse spinnerijen
InNoord-Ierland bevinden zicheenzeventalvlasspinnerijen,
dievoornamelijknatspinnen.Eenaantal spinnerijenhekeltzelf,
eenaantalkoopt inBelgiëgehekeld vlas in.DeNoordierse spinnerijen zijnde laatstejarenbehoorlijkuitgebreid. Deproduktie
vandenatgesponnen garens ishierdoorgestegenmet ruim30%.De
capaciteitsuitbreiding betreftmetname investeringen inLinmacks. Ierland exporteert zijngarensvooral naarFrankrijk,
Italië enJapan.DeexportvanvlasgarensnaarJapan steegvan
ƒ 25miljoen in1986totƒ44miljoen in1987.In 1987werd 1500
tonnatgesponnengarendoorNoordierse spinnerijennaarJapangeëxporteerd.Dezegarenswerdengebruiktvoorhetvervaardigenvan
kleding.
VanoudsherwordthetmerendeelvandeproduktievanNoordiersenatspinnerijen naarItaliaanseweverijengeëxporteerd. Ook
deze exportstroom groeide,vanƒ30miljoen in1986totƒ42miljoen in1987.Daarnaastwerd in1987500tonnatgesponnen garen
geëxporteerd naarweverijen inZuid-Korea.Ditjaar isdezemarkt
stilgevallen,waarschijnlijk doordeproduktievan natgesponnen
garens inZuid-Koreazelf.
Spanje iseenafnemer inopkomstvoorNoordierse spinnerijen.Deexportnaardat landgroeidevanƒ 1miljoen in 1986tot
ƒ 8miljoen in1987.
DegrootsteNoordierse spinnerij isHerdmans,die zijnproduktiecapaciteit ditjaarhoopttevergroten tot2500tonnatge-
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sponnengarens.Het aandeelvandeverschillende garennummers in
deproduktie, isweergegeven intabel 6.5.Herdmans exporteert
90Zvandeproduktie.Hetgrondstofverbruikbedraagt circa 100
tongezwingeld vlasperweek.Dehelft hiervanwordt inhetbedrijf zelfgehekeld (menbeschikt overtwaalfhekelmachines).De
restwordt gehekeld dooreenBelgische handelaar.Met decapaciteitsuitbreiding iseen investering gemoeidvanƒ55miljoen.
De linnenindustrie isbelangrijkvoordeNoordierse economie.Circa 14Zvandearbeidsplaatsen inNoord-Ierland heeftte
makenmetdetextielindustrie endehelft daarvanmet delinnenindustrie. Indit lichtgezienvalt teverwachtendatdeoverheid
medefinancier isgeweest bijdeuitbreiding vanHerdmans.

Tabel 6.5

Procentuele
verdeling
nummer, 1988

Garennummer (Nm)
<24
<40
>40

produktie

Herdmans naar

garen-

Xproduktie
14
65
21

Bron:Herdmans.

Detweedegrote Ierse spinnerij isonderdeelvandeLinfield
group.Dit bedrijf iseenverticaal geïntegreerd bedrijf.Totdezegroep behoort eveneens eenweverijmet eenproduktievan
70.000meterperweek.Ditbedrijfweeftvoornamelijkhuishoudtextiel,datvoorhetgrootstedeelwordt afgezet opdebinnenlandsemarkt.
Daarnaast iserCampbell yarns.Campbell yarns isonderdeel
vanBarbourThreads,dat eveneenskatoenensynthetische garens
vervaardigt. Zijbeschikkengezamelijkovereenverkoopapparaat,
verf-enbleekbedrijf.Hetgrondstofverbruikbedraagt 45tot50
tonperweek.Menkoopt inviaeenBelgische handelaar,menkoopt
geenNederlandsvlas.Het bedrijf hekelt zelf,men beschikt hiervoorover 12hekelmachines.Menkamptmet eenovercapaciteit in
dehekelafdeling vancirca 33Z.Hekelsnuit wordt verwerkt door
middelvangill-spinnen.Dezegarenswordenafgezet op specifieke
markten (garensvoorhet stikkenvanschoenen)met name inde
VS.Circa 60%vandeproduktiewordt geëxporteerd, 30Znaarhet
verreOosten.Mengebruikt alsgrondstof 75Zdauwroot vlasen25Z
warmwaterroot uitHongarije.Menachtdekwaliteit vanwarmwaterrootvlas zeerslecht.
Deoverige Ierse spinnerijen zijnzeerklein.
Noordierseweverijenverbruiken samencirca 3500tonvlasgaren.
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InNoord-Ierland zijn32bedrijvenuitdelinnenindustrie
verenigd inhet"IrishLinenGuild".Dezeorganisatie isonafhankelijkvanhetCILC.HetIrishLinenGuild brengt tafellinnenen
linnenkleding onderhaareigenmerkopdemarkt.
Deze organisatie onderneemt (onafhankelijkvandeCILC)veel
promotieactiviteten.Echtervrijweluitsluitend inhetVK.Deze
organisatie isdaarbijprofessionele gebruikersvanlinnendan
ookgoed bekend.Hunstandsenpromotiewordtechterals"ouderwets"omschreven.
6.2.6.2 ConclusieNoord-Ierland
De conclusie overdesituatieopdeafzetmarkt inNoordIerland luidt:
inIerland bevindt zichééngrotemoderne spinnerij,die
zichkanmetenmetdeItaliaanse spinnerijen;
bijdekleinere Iersespinnerijen iserinteresse ineendirectcontactmeteenNederlands zwingelbedrijf.Ditspruit
voortuiteenaversietegendeafhankelijkheid vandeBelgischehandelvoorwatbetreftdegrondstoftoevoer.Deze
spinnerijen hekelenzelf.
6.2.7 Schotland
De linnenindustrie inSchotland iszeerklein.Vanafdejarenveertig iszijalleenmaar inomvang afgenomen.Hetgrootste
deelvandeapparatuur isdaarbijverkochtaanhetVerreOosten.
Tegenwoordig bevinden zichtweevlasspinnerijeninSchotland.Ditzijnbeidedroogspinnerijen.Deproduktievandrooggesponnengarensdoordezebedrijvenbedroeg in1988/'89 1680ton.
Eénvandeze spinnerijen isonderdeelvaneenverticaalgeïntegreerd bedrijf,datgespecialiseerd isinhetvervaardigenvan
canvas.Daarnaast zijnervierandereweverijen inSchotland.
Schotse spinnerijen zijngoedvergelijkbaarmetBelgische.Zij
zijnzeerouderwets.
6.2.8 Oostenrijk
InOostenrijk iséénzuiverevlasspinnerij,LambacherHitiag
LeinenAG.Hetbedrijf bezit tweevestigingen.Dezeverwerkensamencirca4.000tonvlasvezelperjaar.Erwordt alleendrooggesponnenmeteengarennummerbereikvanNm0,3totNm12voor lange
vezelsenvanNm0,15totNm0,3voorkortevezels.
In1987bedroegdeproduktievandeze spinnerij 2154ton
vlasgaren.Despinnerij betrekthaargrondstofvoornamelijkuit
Frankrijk,BelgiëenOost-Europa.Hetstreven isechterdebenodigde hoeveelheid grondstofvollediguiteigenlandtelatenkomen.
Tabel6.6geeftdeafzetmogelijkhedenvanNederlandsvlas
bijdehiervoor behandelde spinnerijenweer.Tevens isindeze
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tabelhetvlasverbruik endepositievandebetreffende spinnerij
opgenomen.Daarnaast zijndeeisendieaanvlasgesteld worden
doordeze spinnerijenweergegeven.

6.3 Alternatieve afzetmarkten
6.3.1 Inleiding
Onderalternatieve afzetmarktenworden indit rapport alle
marktenverstaandieniet behoren totdemarktvoorgeweventextielprodukten enzaaizaad. Sommige vandezemarkten zijnalkort
tersprake gekomen, zoalsdievoor schevenenvoor lijnolie.Deze
worden indit hoofdstuknaderuitgewerkt.Verder zaleenoverzichtwordengegevenvanzeeruiteenlopende toepassingsmogelijkhedenvoorvlasvezels, lokken, scheven, lijnolieendaaruit
voortkomende Produkten.
Debeschikbare informatie isvrij technischvanaard.Waar
mogelijk zijngegevens overpotentiëlemarkten ofmarktsegmenten
aangegevenmet eengrove indicatievanhunomvang. Invelegevallenzijnhierbij nogalvergaande vooronderstellingen gemaakt.Benadruktmoetwordendat dezegegevensopzichnietszeggenover
de technische eneconomische haalbaarheid vandebetreffendetoepassing enooknietsoverdetijdwaarin zo'ntoepassing toteen
commercieel succeszoukunnen leiden.Hiervoor zijnaparteen
grondige haalbaarheidsstudies noodzakelijk.
Bijdeweergavevanalternatieve toepassingsmogelijkheden
voorvlasprodukten zijneenaantalmoeilijkheden:
erzijntotnutoeweinig toepassingenvanvlasvezelsen
bijprodukten buitendetextielsector.Alleende toepassing
vanvezels inpapier enafdichttouw,van scheven inspaanplatenenvan lijnolie inalkydverven en inlinoleumzijn
commercieel succesvolle activiteitenvanenige omvang;
erzijntalvanalternatieve afzetmogelijkhedenontwikkeld
envervolgensgepatenteerd.Van slechtsenkele produkten is
bekend dat zebinnenkort opdemarkt zullenworden gebracht.
Detoegankelijke informatie iszeersummier endeuitkomsten
van bedrijfsonderzoekdrageneenvertrouwelijkkarakter.
Voorandere toepassingsmogelijkheden isuit literatuurstudie
enuitgesprekkenmet debetrokken firma'sniet duidelijk
geworden ofhet produktvoldoende toekomstmogelijkhedenwerdentoegedacht omverderontwikkeld teworden. Ineenaantal
gevallen kanookgebruikwordengemaakt vananderenatuurlijkevezelsen isvlasslechtseen (duur)alternatief;
andere toepassingen dandebehandelde zijngesuggereerd in
publicaties enverdienen eennaderonderzoek.Meestal zijn
zetechnischechternognietvoldoende uitgekristalliseerd
en iservrijwel geen zicht opdetechnische-eneconomische
haalbaarheid;
zonderkennisvandeprocessenwaarmeehetprodukt gemaakt

179

Tabel 6.6 Afzetperspeetieven
spinnerijen
LandNaam
spinnerij

NI

B

Fr

I

NI

Type
spinnerij

Nederland

meng/katoen

Geldrop
Artofil

wol
meng/katoen

Nederlands vlas bij
Vlasge- Positie a)
bruik
(ton/jr) spinnerij
150

5
6-7

Westeuropese

Afzetka ris b )
NL vlas

++

+++

++
++

+++

VanRo

droog

5.500

—

+

Stanislas
LysLieve
Bentex

droog
gill
droog

1.500
1.600
3.500

++++

-

6.500
4.000
1.700
.

—

8.000
5.500
750

+++
+++
+++

+

5.000
2.500

+++
++

++
+-

4.000

+

+

+-

+

Agache
LeBlan
Breuvart
Safilin
Leclerc
Linificio
Zignago
Styfil
Herdmans
Campbell
Linfield

Aus Lambag
BRD Füssen

nat/droog
nat
droog/gill
nat/droog
droog
nat
nat
nat
nat
nat/gill
droog
droog
nat/droog

+++

32mm,gehekeld/gecottoniseerd
lintvorm
wit,gecottoniseerd/
kamlint
40mm
polypropyleenvrij
sterkte
lokken
sterkte
fijnheid
fijnheid

c)
+
+
+

Eisen
grondstof

+
++-

fijnheid
fijnheid

fijnheid

a)Debeoordeling vandepositievandespinnerij isgebaseerd op
demarktpositie endefinanciële situatie;b)Debeoordeling van
deafzetkansvoorNederlandsvlasbijdebetreffende spinnerij is
gebaseerd opeen inschatting vandeafzetperspectievenvangemiddeldekwaliteiten opmiddellange termijn;c)Onduidelijk ishoe
depositievanLeBlan isnaovernamedoorLinificio.
+++zeergoed;++goed;+redelijk;+-matig;
— slecht;
zeerslecht.
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matig totslecht;

wordt enzonderkennisvandemarktsegmenten waarophet
eindprodukt endevlasgrondstoffenmoeten concurreren,valt
erweinig temeldenoverdeproduktiekolom,dedeelnemersop
demarkt ende logistiekvanopslag entransport, etcetera.
Dezeparagraaf bestaatuiteenaantaldelen.De indeling is
niet gebaseerd opdeaard ofdekwaliteit vandegrondstof omdat
somsmeerderevlasprodukten alsgrondstof bruikbaar zijnofomdat
debenodigde kwaliteit niet bekend is.De indeling isgebaseerd
opdeaardvandetoepassing; bijvoorbeeld papierofbepaalde
bouwmaterialen. Binneneentoepassingsgebied blijkenvaakmeerderemogelijkheden tebestaan.Natuurlijkevezelskunnen bijvoorbeeld gebruiktwordenterversteviging vancementplaten, terwijl
poedervannatuurlijkevezels inzulkeplaten alsgoedkoopvulmiddel kandienen.
Tot slotdient nog opgemerkt tewordendatnaar aanleiding
vandiscussies indeStuurgroepAgrificatiedeNederlandse Raad
voor landbouwkundig Onderzoek (NRLO)aanChemSystemsInternational eenopdracht heeftverstrekt omeenhaalbaarheidsstudie te
verrichtennaarhetgebruikvannatuurlijkevezels incomposiet
materialen.Velevandehierondervermelde toepassingen zullen
waarschijnlijkveeluitgebreider indat onderzoekwordenbesproken.
6.3.2 Celluloseuitvlas
In 1988werd ongeveer3,3miljoen tonkunstvezel geproduceerd uit cellulose.Binnendekunstvezels zijntweegroepente
onderscheiden:
geregenereerde
celluloses
(rayon/viscose).Deafzetperspectievenvandezetochalnietkleinemarkt zijnde laatste
jarenweer enigszinsverbeterd doordat erbetere kwaliteiten
rayonopdemarkt zijngekomen.Voordeproduktie vanrayon
wordtmetnamesulfietpulpgebruikt,dieaaneenaantalhoge
eisenmoet voldoen.Slechtsenkeleproducentenvanpulpin
dewereld brengencelluloseplaten opdemarkt die aande
eisenvoldoen.Depulpproducerende industrie isechter inde
eersteplaatsgericht oppulpproduktie voorpapier.Dekostendiegemaaktmoetenworden ompulpmet rayonkwaliteitte
vervaardigen zijnhoog.Grondstoffen,diemet andereprocessenwordenvoortgebracht endieminder afhankelijk zijnvan
deconcurrentie opdepapiermarkt, zijndaarom zeerwelkom.
InNederland isAKZOdegroteproducent van rayon. IndejarenzestigwasAKZOgeïnteresseerd inhetgebruikvanvlas
alsgrondstofvoor rayon.Dekwaliteit vanhetvlasbleek
echterzovariabel dat ergeenconsistente grondstofvoor
rayonuit temakenwas.Omdatdebovenstaande problematiek
nog steedsbestaat, isernog steedsbelangstelling voor
vlasdatwelaandehogeeisenvoordebereiding vaneen
goede grondstof kanvoldoen.Hetverdient daarom aanbeveling

181

inoverlegmetAKZOtekomentoteenpreciese definiëring
vandeeisenwaaraandevlasvezelmoetvoldoen.Alsblijkt
dataandezeeisenvoldaan zoukunnenwordenenalsdevezel
zichzelf niet bijvoorbaatuitdemarktprijst,zougestreefd kunnenwordennaareenonderzoeksprogramma waarin
landbouwen industriegezamenlijk participeren.Hiervoor
zoudengegadigden zichbijvoorbeeld totdeStuurgroepAgrificatievandeNRLOkunnenrichten;
gemodificeerde
celluloses,
zoalscellulose-acetaat,CMCen
nitrocellulosen. Ookvoordezeproduktenbestaanvele toepassingsmogelijkheden. Cellulose-acetaatwordt onderandere
gemaaktuitkatoen.Waarschijnlijkbestaanookmogelijkheden
voorcelluloseuitvlas,mitsaanbepaaldekwaliteitscriteriaenprijs/prestatieverhoudingenkanwordenvoldaan.Er
zijnechtergeenpublikaties overonderzoekenopditterrein.Eenteamvandeskundigen zouzichookoverdezemogelijkhedenkunnenbuigen.Degrondstofprijsvanƒ 200,-à
ƒ 600,-pertonvoorkortevezelshoeftnietbijvoorbaat
eennadere studie zinloostemaken.
6.3.3 Versteviging vanplastics
Thermoplastische plastics zijnplasticsdiebijhogeretemperatuurvloeibaar zijn.Daaromkunnen zegoedengemakkelijk
wordenverwerktmet bijvoorbeeld extrudersofmet blow-eninjectionmold technieken.Bij lagere temperaturenharden zeuit.
Naastvelevoordelen bezittendezeplastics ookenkelenadelen,
zoalseengeringe stevigheid envormvastheid eneengrotere
stootgevoeligheid. Voorvele toepassingenvormtditgeenprobleem,maarvoortoepassing alsvoorgevormde plasticdelen in
auto's,vliegtuigen enelectronicawel.Alsdezezwakkekanten
verbeterd zoudenkunnenworden,danzoudendeduurdere plastics
zoalsABSenplastics opbasisvanacrylonitril vervangen kunnen
worden.
Gebleken isdatthermoplastische plastics zoalspolypropyleenkunnenwordenverstevigd metnatuurlijkevezelsvanhennep
envlas. Ooknylon-vezels krijgen eengrotere buigsterkte door
versteviging metvlasvezels.Waarschijnlijk wordenhiervoorkorte
vezelsgebruikt.De laatstejaren zijnermetname inJapanverscheidene patentenvoor zulkecomposietenverworven.Hetextra
voordeel isdatharde entaaieplastics zoalspolypropyleenveel
lichterwordendoorhetgebruikvannatuurlijke vezels.Zulkemet
natuurlijke vezelsversterkte composieten latenzichverwerken
metdeveelgebruikte injectionmolding techniek.Erzijnechter
aanwijzingendatbijgebruikvandezetechniekdevezelsgedeeltelijkwordenafgebroken. InJapanwordtditverderonderzocht.
Ookspeciale hitteresistente plastics,zoalspolyurethanen
enlaminatenvanmetaal-polypropyleen composieten,blijkenvoldoende hitteresistentie tehebbenalsnatuurlijkevezels alsverstevigingwordentoegevoegd.Eenanderevoorbeeld vansoortgelij-
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ketoepassingen iseenmetmalonzuuranhydride gemodificeerde
blokcopolymeer vanethyleen enpropyleen, diemet natuurlijkevezels (katoen,vlas,jute)isversterkt.Dit type composieten
blijkt stijf,vormvast enhitteresistent tezijn.
Hetgebruikvanvezelsterversterking vanplastics isniet
nieuw. Invele toepassingengaathet omdevervanging vande
duurdere glas-,koolstofvezel ofhetgevaarlijke asbest dooreen
natuurlijkevezel.Ookkanerminderplastic nodig zijnomeen
kwalitatief gelijkwaardig produkt temaken.Bijdure grondstoffen
zoalsacrylonitril levert dataanzienlijke besparingenop.
Welke natuurlijkevezelhetmeest geschikt ishangt vande
plastic afenvandegewensteprijs/prestatieverhouding.Inhet
algemeen kangesteldwordendat natuurlijke vezelsvoldoende
sterkte eigenschappen hebben,gemakkelijk binden aanplastics,
kunnenworden gespoten onderhogedruk enweinig kosten.Hetgrotenadeel isdat natuurlijkevezelswateropnemen endaardoor
zwellen.Hierdoor neemt niet alleende sterktevandevezelaf,
maar laat devezel ook losvandeplasticmatrix.Onder anderein
hetVerenigd Koninkrijk iseenbehandeling vannatuurlijkevezels
gepatenteerd, waardoor dezegeenvochtmeerkanopnemen enniet
zwellen, terwijl zegoed blijvenbindenaandeplastic enniet
gevoeligerwordenvoor spuiten onderhogedruk.
Belangrijke toepassingsgebieden voordezemet natuurlijke
vezelsversterkte composieten zouden interieur-enandere panelen
inauto'senvliegtuigen zijn.IndeBRDwordt perjaar 21.000
tonvezelgebruikt ingeperstepanelen.Afhankelijkvande
prijs/prestatierelatieeneenvoortdurende beschikbaarheid zou
ongeveer eenderdedeel hiervannatuurlijke vezels (kortevlasvezels)kunnenzijn.Opditmomentwordt slechts 2000tonjute
voordit doel gebruikt.Eenvoorwaarde voorhetgebruikvanvlas
isdatdevezelsvolledig vrijmoeten zijnvanscheven.
Er isinNederland inelkgevaléénbedrijf dat eenpatentaanvragevoorhetgebruikvannatuurlijke vezels (jute)indit
type plasticsheeft lopen. Inhoeverrevoordezetoepassingen in
Nederland reedsmet natuurlijkevezelsversterkte composieten
worden gebruikt, isonbekend.
Eenanderebijzondere toepassing iseencomposiet vanacrylaatofpolyestermetvlas-englasvezels,diegoed tegebruiken
isalsfiltreerpapiervoorelectrischevacuumcleaners.
Ongetwijfeld zullendekomendejarenvele nieuwe toepassingengevondenwordenvoor composieten.Opeenaantal industriële
beursen zijnveelonverwachtemogelijkheden voor composietengepresenteerd. De betrokken chemische industriën zijnechterniet
gericht ophetgebruikvannatuurlijke vezels,maarveelmeerop
bijzondere synthetischevezels,diezezelfvoortbrengen.Kwaliteit,prijsenbeschikbaarheid wordenookvaakgenoemd als
bottleneckvoorgebruik.De landbouw zaldaarom inditgevalgeen
afwachtende houding aanmoetennemen.
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6.3.4 Vulmiddel inplastics
Poedersen (korte)vezelfractiesvannatuurlijke vezels
(vlas,hout,jute,katoen,etcetera)wordenmetsuccesgebruikt
alsgoedkoopvulmiddel inthermoplastische plastics,zoalspolypropyleen.Hoeweldeplastic ietsvanhaargoede eigenschappen
verliest,weegthetkostenvoordeel ineenaantalgevallenzwaarderdanhetkwaliteitsverlies. InJapanheeftmengeëxperimenteerdmetkatoen-,glas-envlasvezel incombinatiemetPolyurethanen,acrylaten,PMMA-ofpolyvinylidinefluoridemengingen.
Dergelijke composietenbleken redelijkweerbestendig, flexibelen
krasbestendig tezijn.
Ook ingepersteproduktenwaarin fenolenalsbinderworden
gebruikt blijktkatoenafval ofvlasafval eenuitstekend vulmiddel
tezijn.Dehieruitgeperste platen,dieonderandere indebouw
wordengebruikt,zijnaanzienlijkgoedkoper.
Het isonmogelijkopvoorhand eenschatting temakenwelk
deelvandehierbovengenoemdeproduktenwordtgebruikt voor toepassingenwaarbijeenvulmiddel geenbezwaar is.Nader onderzoek
zaleveneensmoetenuitwijzenofdittypetoepassingen relevant
isvoordeafzetvanafvalproduktenvannatuurlijkevezels,in
hetbijzondervlas.
6.3.5 Composietenmetrubber
Voortoepassingen inautobandenkanhetgebruikvancomposietenbestaandeuitsynthetische rubbersenvezelmateriaal interessant zijn.UiteenJapanspatent isgeblekendatgebleekte
cellulosevezelsdieverkregenwarenviaeenzogenaamd Kraftpulp
proces,hetslijtenvan rubberverminderen.Waarschijnlijk ishet
ookmogelijkvoordezetoepassing bepaaldekwaliteiten zuivere
vlasvezel tegebruiken.Ofdithetgeval isenofhetomsubstantiëlehoeveelhedenvlasvezel gaatdientnaderonderzocht teworden.
Daarnaast bleekhetmogelijkgoedkopere isopreen-rubbercomposietentemakendoorrayontoetevoegenalsvulmiddel.Inhoeverrevlashiervooralsgrondstof tegebruiken is,isbesproken
inparagraaf 6.3.2.
6.3.6 Biologisch afbreekbareplastics
Eenargument omnatuurlijkevezelstegebruiken inplastics
isgebaseerd opdegedachtedat zulkeplastics beter afbreekbaar
zouden zijn.Plasticwegwerpverpakkingen binnenenbuitendevoedingsmiddelensfeer blijkenaanzienlijk bijtedragentotvervuiling.Ditsoortafval isbovendien langdurig aanwezig invuilnisbeltenenveroorzaaktbijverbranding milieuproblemen.
Erzijneenaantalmogelijkheden omditprobleemopte lossen.De industrie inNederland isgeneigd deoplossing tezoeken
ininzameling enhergebruikvanbestaandeplastics ofhet(foto-
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chemisch)afbreekbaarmakenvandezepolymeren enniet inhet
ontwikkelenvanalternatieven opbasisvanagrarische grondstoffen.OokChemSystemsInternational komt totdeconclusie dateen
op agrarische grondstoffen gebaseerde oplossing voorhetafvalprobleemvanplasticsnogverweg ligt enooksterk afhankelijk
isvanwet-enregelgeving dooroverheden.
Tochzijnerde laatstejarenenkele typen biologischafbreekbare polymeren ontwikkeld opbasisvanagrarische grondstoffen,die zoudenkunnen bijdragen aaneenvermindering vandemilieuschade doorplastics,zoals:
plasticswaarvoorkoolhydraten (zetmeel,cellulose)als
grondstof dienen (polylactaat, polyhydroxyboterzuur).Polylactaat kentvooralmedische toepassingen enFHB iseenalternatiefvoorpolypropyleenflessen.Voordemeestetoepassingen isdeprijsvandezeplastics echtertehoog.Bovendien zalcelluloseuitvlasvoorfermentatie-processenwaarmee lactaat enPHBgemaaktworden,nooit de goedkoopste
koolstofbron zijn;
gemodificeerdecellulosen enzetmelen.Hetgrote nadeelvan
polymeren opbasisvancellulose enanderekoolhydraten is
dat zenietmetdegoedkope technieken dievoorthermoplastengebruikt worden (extrusie, injectionmolding), kunnen
wordenverwerkt.Detoepassingsmogelijkheden zijndaarom
zeerbeperkt.Hetmeerthermoplastischmakenvandezepolymerenvermindert echterweerdeafbreekbaarheid. Deprocessingvanopcellulose gebaseerde plasticsgaatuitvangeregenereerde cellulose (viscose, rayon);
menging vanthermopastenenkoolhydraten.Ferruzzi heeftrecent eenpolymeer ontwikkeld dievoorongeveerdehelftbestaat uit zetmeel.Decomposiet gedraagt zichalsthermoplast en is"afbreekbaar".Voor zoverbekend zijngeen combinatiesmet cellulose ontwikkeld andersdande enkeleparagrafeneerdergenoemde combinaties vanthermoplastenmet
kortevezelmengsels. Inhoeverredeze laatste beterafbreken
ofgewoon snellervoorhet oogverdwijnen, isniet bekend,
zogenaamde graft-polymeren,waarbij aandecelluloseketen
thermoplastische zijketenswordengehangen (acrylaten,
methacrylaten, styreen).Dezepolymeren zijnafbreekbaaren
kunnen incombinatie met andere thermoplasten zorgenvoor
het snelleruiteenvallenvandeplastic;
thermoplastenmet cellulose alsvulmiddel.Ook inditgeval
ishet zeertwijfelachtig ofbijgedragenwordt aanhet beter
afbreekbaarmakenvandeplastic.Demogelijkheden voorvlas
zijnhiervoor reedsbeschreven.
6.3.7 Graftpolymeren
Graftpolymeren,waarbij aandecelluloseketen zijketensmet
bijzondere eigenschappen gehangenworden, zijn indevorigeparagraaf reedstersprakegekomen.Gebleken isdatgraftpolymeren
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vancellulosemet acrylonitril eenerggrootwaterabsorberend
vermogenhebben.Verderonderzoekmoetookuitwijzenofzulke
copolymeren commercieel interessant zijnenofcellulose uitvlas
geschikt is,respectievelijk kanconcurrerenmetanderecelluloses,diealsbasisketen gebruiktkunnenworden.
6.3.8 Verlijmde plaatmaterialen
Gedurende eenaantaldecenniawordenallerlei afvalprodukten
vanhoutgebruikt inplaatmaterialen.Grofweg staanhiervoortwee
wegenterbeschikking.Enerzijdskunnen spanenvanhout onderhogedrukwordenverlijmd totspaanplaten.Anderzijdskunnenhoutafvallenwordenvervilt totvezels,dievervolgensverlijmdwordentotvezelplaten ofboards.Hettoepassingsbereik vandeze
platen iszeerbreed.
De zwakkeplekkenvanplaatmaterialen liggenvooral inhet
vochtopnemend vermogen,deslechteweerbestendigheid, dematige
bestendigheid tegenbiologische invloeden,hetvrijkomenvanformaldehyde uitdegebruikte lijmeneneenslechtere bewerkbaarheid.
Detraditionele Produkten,gezaagd hout entriplex,zijn
veelduurder,maarnemennog altijd eenvooraanstaande plaatsin
opdemarkt (tabel 6.7).Demarktaandelenvoorgezaagd hout,triplex,vezelplaten enspaanplaten opdeNederlandsemarkt zijn
respectievelijk 72%,11%,5,5%en11%.
Inde loopdertijd zijnechterverbeteringen indezeplaten
aangebracht,waardoor zevocht-,weersbestendig enminderbrandbaarwerden.Ookzijnernieuwetypenmateriaal opdemarktgekomendiekunnen concurrerenmet triplexenhout.Hetmilieuprobleem isnietopgelost,maardoorhetaanbrengenvancoatingskan
deafgiftevanformaldehyde tochbinnendeperkengehoudenworden. Detoepassingsmogelijkheden vanplaatmaterialen zijndoor
dezeontwikkelingenaanzienlijkuitgebreid.
Afhankelijkvaneenaantal factorenenafhankelijkvande
prijs/prestatieverhoudingenkunnenverschillende materialenvoor

Tabel 6.7

Produktie,
Nederland

Verbruik

'66-

70

handel en verbruik van houtprodukten
(* l.OOOm3),
1966-1984
71-'75 '76-'80 '81-'83

in

1984

ver br.prod.importexport
Gezaagd hout 3
Triplex
Vezelplaten
Spaanplaten

136
154
286
343

3.144
210
202
402

3.547
440
130
580

Bron:Stichting Bosenhout,1986.
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2.725 2 .814 335 2.762 283
424
434 17
447 32
150
213 39
192 18
457
421 30
416 25

hetzelfde doelgebruiktworden.HetLEIzal Inhetkadervanhaar
agrificatieprojeetuitgebreid aandacht besteden aandezeproblematiek enhet daarmee samenhangende grondstoffenverbruik.

Vezelplaten
Inprincipe zijnalle lignocellulose bevattendematerialen
geschikt voorhetmakenvanvezelplaten.Totnutoewordt echter
hoofdzakelijk houtgebruikt, dat alsafval bijandere processen
enbewerkingenvrijkomt.Het goedkoopst isomallerlei soorten
hout doorelkaar tegebruiken. Zoweldeplaat zelf alsdeoppervlaktekan,afhankelijkvanhetdoel,bewerktworden.Deplaten
worden inklassen ingedeeld opgrond vanhunsoortelijk gewicht.
Hoehogerhet soortelijkgewicht hoeharderdeplaat is.Dehardere soorten zijn zeerduurzaam enslijtvast.Van zachtboard is
degoedegeluidsisolatie eenbelangrijke eigenschap.
Sindshetmiddenvandejaren zeventig zithetgebruikvan
vezelplatenweer inde lift.Dit isonderanderededanken aande
ontwikkeling vanMediumDensity Fiberboards (MDF's), die inde
meubelindustrie eensuperieuralternatief vormenvoormeubelplaat
enhout.Deverwachting isdaaromdathetgebruikvanMDF'sde
komendejarenverder zaltoenemen.Het isniet bekend oferook
MDF-boards ontwikkeld zijnopbasisvanvezelsuit eenjarigevezelgewassen zoalsvlas.Demogelijkhedenvanhet gebruikvan
vlasvezelsvoorditdoel lijkengoed.
Een andervoordeelvanvezelplaten isdat zij zoweltot
vlakkeplatenals invoorgevormdemallengeperst kunnenworden.
Hierdoor ishetmateriaal bruikbaar inbijvoorbeeld het interieur
van auto's.Er iséén industrie inNederland die zichbezighoudt
met toepassingen vanvlasvezelsvoordit laatstedoel.Het grote
voordeelvanvlasbovenhoutvezels isdathetmateriaal tweeà
driemaal zolichtwordt,terwijldebuig-entreksterkte vande
plaat hoog is.Ook iser industriële belangstelling voorhetgebruikvangroenvlasstro invlakke lichtgewicht platen,diekunnenworden toegepast indeurenenalswandpanelenvoorpermanente
entijdelijke afscheidingen.Totnutoewerd hiervoorjutegebruikt,maardegrondstofprijsenhet aanbod vanjute zijnaan
grote fluctuatiesonderhevig.Het isgeblekendatkorte stukjes
vlasstro eengoed alternatief vormenvoorjute.Naast eenbeter
gegarandeerde grondstofvoorziening ishetde industrie ookhier
tedoenomdecombinatie vaneensterkteeneen laag soortelijk
gewicht.Debetrokken industrieverwacht dat zichsnelnieuwe
toepassingen zullenaandienen. IndeBRD iseen lichtgewicht
bouwplaat ontwikkeld uitkortevlasvezels,die 2tot 4kgvlas/m2
bevat.Bij eenmarktaandeel van IX indeB.R.D.zoudit betekenen
dat er 29.000tot 58.000tonvlasvezel nodig is.
Inhoeverre anderevezelgewassen zoalshennep alsgrondstof
kunnendienenvoorvezelplaten isonbekend.Eenverdere studie
naardevoor-ennadelenvanhetgebruikvanvlasenhennep ende
teelt vanbeidegewassenmoethieruitsluitsel overbrengen.
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Spaanplaten
Spaanplaten bestaanuitkleinehoutspanendieonderdruk
wordenverlijmd.Hetgebruikvancement als lijmwordt apartbeschreven indevolgende paragraaf.Dekwaliteitvanhethoutafval
isvanweinig belang.Hethoutafvalmag bijvoorbeeld schorsbevatten.Omdat spaanplaat zeervochtgevoelig is,wordt hetvooral
binnenshuistoegepast.Dit laatsteprobleemkanoverigensopgevangenwordenmetcoatings.
Spaanplaatwordtgeproduceerd inverschillende diktesvariërendvan 2tot 70mm.Hoedikkerhetmateriaal,hoe lagerhet
soortelijkgewicht.Degrilligevormvandespanenmaakt hetonmogelijkdikke spaanplatenuithouttevervaardigen.
Ookdespaanplaattechnologie heeft zichdelaatstejaren
snelontwikkeld.Nieuwe soorten spaanplaatkunnenuit speciale
typen spanen bestaan (waferboards)ofkunnen zijnopgebouwd uit
meerdere lagen,waarindespanenverschillend zijngeordend (OSBplaten).Eigenschappen zoalsbuigsterkte,treksterkte enelasticiteit kunnenhierdooraanmerkelijkverbeterd worden.OSB ishedentendagegoedkoperdantriplexenkanvoordezelfdetoepassingengebruiktworden,terwijldeoorspronkelijke spaanplaat
duidelijkvanminderekwaliteitwas.Desectorverwacht danook
datOSBhetgebruikvantriplexmet30%kanverdringen.
Ookvlasschevenplatenwordengerekend totdespaanplaten.
Hetgrotevoordeelvanvlasschevenplaten isdatzeveel lichter
zijnvanovereenkomstige houtspaanplaten.
InNederland bestaat nog éénbedrijf dat schevenverwerkt
totvlasschevenplaten (zieparagraaf 3.8)dievariëren indikte
van 12tot50mmeninsoortelijk gewichtvan300tot 700kg/m3.
Houtspaanplaten zijnaltijd zwaarderdan500kg/m3.Vlasschevenplaten zijn ietsbrosserenvochtgevoeliger danhoutspaanplaten.
Deplaten latenzichmet standaardmethoden goedvocht-,brand-en
schimmelwerendmakenendoenwatdatbetreftniet ondervoor
houtspaanplaten.
Hetgrotevoordeelvanhet "dampfpressverfahren"-procesdat
deNederlandse schevenverwerkerwilgaan invoeren isdathetgeschikt isomzowelMDF-boardsalsOSB-spaanplatentemaken.Bovendienbestaat demogelijkheid omjuistuitvlasscheven dikke
platen tot 100mmtemaken.Deeerdere opmerkingen overdemarktmogelijkheden voorMDF-boards enOSB-platenende specifieke
voordelen diehetgebruikvanvlasalsgrondstof biedt,illusterenhetbelangvanhetbehoud endemodernisering vanhetbedrijf
voor zoweldeNederlandse landbouw,dieervezels enschevenkan
afzettenalsvoordeNederlandse bouwmaterialenindustie,dienu
vrijwelvolledig van importenafhankelijk is.InNederland werd
in1984circa98%vanallespaanplaten en90%vanallevezelplatengeïmporteerd. Deplaatmaterialensector heeft bovendieneen
vrij smalle industriële basis inNederland. Indeonsomringende
landen isde situatiegunstiger,metuitzondering vanhetVerenigdKoninkrijkdatvolledig afhankelijk isvan import.Hoewel
de industriële basis inonzebuurlandenveel breder is(tabel
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6.8), isdeEGeennetto-importeurvan zowelvezelplaten als
spaanplaten.
Bovenstaande datageven aanleiding totdeconclusie dateen
ontwikkeling vandezebedrijfstak opbasisvaneenbinnenlandse
grondstof voorziening niet eenvoudig zalzijn.Er lijken ineerste instantie echtervoldoendemarktperspectieven tebestaanom
verdere ontwikkeling ervantestimuleren.

Tabel 6.8
Land
Nederland
BRD
België
Frankrijk
VK

Spaanplaatproducenten
Totaal
1
20
9
8
-

Waarvan schevenverwerkers
1
4
4
-

Bron:Linex.

6.3.9 Cementen plaatmaterialen
Ookcement kanwordengebruikt omvezelsbij elkaar tehouden.Het afgelopendecenium iserveel onderzoek naar composieten
vanvezelsencement gedaan,omdat ervele interessantetoepassingenvoordergelijke platenbestaan. Ineenaantal toepassingen
gaat hetomdevervanging vanasbestvezel,die zeer schadelijk
voordegezondheid is.Eenbijkomend voordeelvanvlasvezels is
dat slechtsdehelft tot eenderdevanhet gewicht aanasbestvezelnodig isomdezelfde stevigheid tebereiken.
Debelangrijkste voordelenvandezecomposiet zijndateen
laag soortelijkgewicht eneenredelijke sterkte gecombineerd
wordenmet eengoedehittebestendigheid. Composieten vanvezels
met silicate-perlite-cement zijn zelfsvuurbestendig.Met namein
Japan zijneenaantalpatentenmet betrekking totdeze composietmaterialenverworven. Somswordencombinaties vannatuurlijkevezels (vlas,katoen)met deveelduurdereglasvezel gebruikt om
aande benodigde sterkte tekomen.
Dezwakke kantvannatuurlijke vezels isgelegen inhet
vochtopnemende vermogen en indegevoeligheid voor biologische
invloeden.Beide problemen kunnenopgelostwordenmet eenvoorbehandeling.Uit debeschikbare gegevenskanechternietworden
achterhaald inhoeverredeze behandelingen dekostenvandeplatenverhogen.Eenandernadeelvannatuurlijkevezels isdebeperkte elasticiteit. Inhoeverre ditproblemen oplevert incementplaten isonbekend.
IndeBRD iseenruwe schatting gemaakt vandepotentiële
markt.Alsalleasbest indeBRDvervangen zouwordendoorna-
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tuurlijkevezeldanzouhiervoorcirca 25.000tonschevenvrije
kortevlasvezel nodig zijn.Hiervanzoucirca 12.000tongebruikt
worden incementplaten,diecirca3,5%vlasvezelbevatten.
Het lijkt zeerwaarschijnlijkdatookinNederland voordeze
toepassing goedemogelijkhedenbestaan.
6.3.10 Vezels inbeton
Hetgebruikvanvezels inbetonwordtvooral gedaanombeton
teversterkenenlichtertemaken.Metname inontwikkelingslandendiekunnenbeschikken overaanzienlijke hoeveelheden inlandse
vezel,wordthetgebruikvannatuurlijke vezels inplaatsvananderematerialen inclusief staal interessant geacht.Devoor-en
nadelenzijnindevorigeparagraaf reedstersprakegekomen.Uit
het summiere onderzoek,datmeestalnogineenaanvangsfaseverkeert,komt naarvorendatdebuig-entreksterktevanbetonenkele tientallenprocentenwordenvergroot.Optimale concentraties
vannatuurlijke vezelshebbenechteraanzienlijkmindereffect
dan lagere concentraties synthetischevezels,zoalsnylon.De
stootbestendigheid vanmetnatuurlijkevezelsgewapend beton
neemt echter sterktoe.Verder bleekdathettoevoegenvannatuurlijkevezelsvoorkomtdatbeton,dataanhevige trillingen
wordt blootgesteld,uitelkaarvalt.Ditismetname inregio's
met aardbevingenvanbelang.
De resultatenvandetestszijnsterkafhankelijkvande
wijzewaaropdevezelsgeprepareerd zijnendeconcentraties
waarinzegebruiktworden.
Hetgebruikvannatuurlijkevezels inbeton lijktonderde
Nederlandse omstandigheden nietergaantrekkelijk.Alleenalser
behoefte isaanlichtgewicht beton isdezeoptie zinvol.Indit
gevalmoeternogwelonderzoekverrichtwordennaardekwaliteit
endemeest geschikte preparatievandevezels.
6.3.11 Andere bouwmaterialen
IndeBRDiseendrogemortel ontwikkelddiemachinaalop
murenkanworden aangebracht.Deze stuc-methodewordt echternog
niet toegepast.Zijisalleengeschiktvoornieuwbouwomdatde
droogtijd voordoe-het-zelfenrenovatiestelang is.Dedroge
mortel bevat 3%kortevlasvezel.Perjaarzouhethieromeen
marktvan90.000tonkunnengaan indeBRD.Nadere studiezal
echtermoetenuitwijzenofdezemethodekanconcurrerenmetbestaandemethodenenwerkwijzen.
Vlas iseenidealeversterkervanhetlicht-zuregips,omdat
anderenatuurlijkevezelsveelgevoeliger zijnvoor zuur.De
marktomvang isechterveelgeringerdanvandevoorgaandetoepassing.VoordeBRDzouhetkunnengaanom2000tonkortevezels.
Ookhierontbreektverdere informatie.
Indebouwwordtveelgebruikgemaaktvanholle stenen,die
zorgdragenvooreengoedewarmte-isolatie.Deholle ruimtesin
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stenen zoudenverkregenkunnenwordendoorscheventemengenmet
deklei.Tijdenshetbakken zorgendehogetemperaturen ervoor
datdeschevenvergassen.Erblijvendanholle ruimtesachter.Of
zo'nmethode commercieel interessant is,isniet bekend.
Eenandere toepassing ishetgebruikvaneenmengselvan
klei,pigment, papierpulp enzandalsdecoratieve wandafdekker.
InJapan ishieropeenpatent verworven,maarofhetprocédéook
wordt toegepast, isonbekend.
6.3.12 Hitte-envuurbestendige materialen
Uit enkeleJapansepatenten isgeblekendatkortevezelsvan
vlasgebruikt kunnenwordenterversteviging vanmagnesiumklinkersenanderematerialen,diegebruiktworden indewandenvan
ovens.Indeklinkers zitongeveer0,5Ztot1%natuurlijkevezel.
Opgrondvandeprijs/prestatieverhoudingwordt gekozenvoorhet
gebruikvanhennep,maarvlaszouevengoedgebruikt kunnenworden.Eénvandeanderematerialendiewordengebruikt omovenste
bekledenmetvuurbestendig materiaal,bestaatuiteenverspuitbaresuspensie,waarinnaastmagnesiumoxideookIXà2%natuurlijke
vezelszitomhetwegzakkenvandeopgespoten coating tevoorkomen.Ookhiervoorwordt opditmoment hennepgebruikt.Alstweede
vezelwordt indittype toepassing glasvezel gebruikt.Hetgrote
voordeelvannatuurlijke vezelsvoordezetoepassing ishunwateropnemendvermogen.Dewaterafgifte tijdenshetdrogenveroorzaakt eenoptimalehechtingvandecoating opdeondergrond.Andere belangrijke eigenschappen zijndegrote flexibiliteitvande
vezelsbijextreemhogetemperaturen enhetlage soortelijkgewicht.Tehogeconcentraties natuurlijke vezelshebben echtereen
snellere slijtagevandecoating totgevolg.
Perjaarwordt erslechtscirca 12tonhennep gebruikt voor
dezehoogwaardige coatings.
Ookwordennatuurlijkevezelsgebruikt inpakkingendiegebruiktworden tussen stenendieaanhogetemperaturen blootgesteld zijn.Ditisbijvoorbeeld hetgeval inijzergieterijen,
waardezepakkingenhetweglekkenvanvloeibaar ijzervoorkomen.
Ookworden natuurlijke vezelresten toegevoegd aanvloeibaar
ijzeromdewarmte inhetijzervasttehouden.Omwelkehoeveelhedenhethiergaat isniet bekend.
6.3.13 Remvoeringen enkoppelingsplaten
EenDuitsbedrijf produceert sindskort remvoeringen enkoppelingsplatenuitnatuurlijkevezels,dieasbest vervangen.Of
dezeproduktenookbijdegebruikers aanslaan isnogniet bekend.
Waarschijnlijk zalditniet alleenvandekwaliteit endeprijs
vanhetprodukt afhangen,maarookvanwetgeving diehetgebruik
vanasbest aanbanden legt.
PerjaarwordtopdeDuitsemarkt 48.000tonremvoeringenen
koppelingsplatenafgezet.Alsindezeproduktenvlasgebruiktzou
worden, zouermaximaal 2400tonkortevezel nodig zijn.
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6.3.14 Asfalt
IndeBRDwordenproevengedaanmethettoevoegenvankorte
vlasvezelsaanasfalt.Voorlopige resultaten latenziendatde
eigenschappenvandezeasfalt-vezelcombinatie beter zijndandie
vanasfalt zondervezels.Hetisechternogtevroegomhieruit
conclusiestetrekken.
6.3.15 Geotextiel
Ondergeotextielwordentextiele-ennon-wovenprodukten
verstaandieinbouwkundige objectenwordengebruikt incontact
metdebodem.Delaatstegeneratie geotextielen hebbeneengerichtestructuur (DSF-weefsel:Directionally Structured Filamentweefsel)enzijnaangepastaandespecifieke eisendievoordeze
toepassingwordengesteld. Inderegelbetrefthetmaterialenvan
polypropyleen,polyester,aramidesenglasvezels.Zewordenvooralgebruiktomgrondvasttehoudenofomgrondwerkenteverstevigen.Natuurlijkevezelszijnalleen relevantalsgrondstofals
hetomtoepassingengaatwaarbij:
deduurzaamheid beperktblijfttotenkelejaren;
deafbreekbaarheidvanhetgeotextieleenpluspuntis;
hetgeotextiel toegankelijkmoet zijnvoorwortelsvanplanten;
hetgeotextiel gassen,waterenvoedingsstoffenmoetdoorlatenomplantengroeimogelijktemaken.
InZwitserland isonlangseenDSF-weefselbestaandeuiteen
combinatievanpolypropyleenenramieontwikkeld onderdenaam
Terranet type 50226.Ditprodukt ismetsuccestoegepast inde
verstevigingvanrivieroevers,dieandersdoorerosie bedreigd
werdenennietbegroeiden.
Ook inNederland lijkthetgebruikvanditprodukt induinen
enopafslaggevoeligeplaatsen langshetwatermogelijkhedente
bieden.Ookzoudenergoedemogelijkheden indeNederlandse tuinbouwkunnenbestaanvoorsoortgelijke produkten.Voor zoverwij
weten, isernoggeenonderzoekgedaannaarzulke toepassingen.
Ook isonbekend ofderachel-machinesdiegebruiktwordenomdeze
textielentemaken,geschikt zijnvoordeverwerking vanvlas.
Onderzoekopditterrein lijkt zeergewenst.
6.3.16 Andere non-wovens
Onderdetermnon-wovenswordenalleweefselsverstaandie
gebruikmakenvanmatten/vliezenvanvezelsoffilamenten (continuevezelsvankunststof).

VIaszakken
Indebeginjarenzeventig isinNederland eenvlaszakgemaaktuitvlasvliezen,diewerdenbehandeldmetspecifieke
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coatings.Dedroge sterktevandezakkenwasgoed.Denatte
sterkte bleekechteronvoldoende,maar zougeweten kunnenworden
aanhet gebruikvaneenonjuiste coating.Zekerwasweldatde
prijsvandevlaszakaanzienlijkuitstakbovendievandetoendertijd gebruikte huisvuilzakken. Ditwerd onder andereveroorzaakt doordat perm^driemaal zoveelgrondstof nodigwas.Ook
voordebewaring vanaardappelen bleekdezak65%duurderdande
gebruikelijke plastic zakken.
Blijdenstein-Willink heeft enkelejaren terug nog eensonderzochtwat demogelijkhedenvoorhetvlasvlieswaren.Deconclusieswarendevolgende:
dekwaliteit vandegrondstof bleektevariabel enteslecht
omgoedevliezentekunnenmaken;
er isinde regioonvoldoende grondstof beschikbaar;
deprijsvandegrondstof (houtvrije, schone lokken)islagerdanvanpolyesters.Bijeenvoldoende dunvlies isde
grondstofprijsgeenprobleem.Dit isonderandere sterkafhankelijkvande grondstofkwaliteit;
degeringenattetreksterktewerdveroorzaakt doordegrote
hoeveelheid pectine.Verwijderen ofmaskerenvandepectine
isnodig.
De slotconclusiewasdatdeproduktielijn niet opkortetermijndatprodukt kon leverendatBlijdensteinwilde.
De industriedie indejaren zeventig betrokkenwasbijhet
testenvandecoatings isvanmening dat erheden tendagevoldoende coatings zijndiedevochtgevoeligheid vanvlasvliezen
kunnenopheffen.Zijheeft belangstelling voorverdere experimenten.

Absorberende matten van natuurlijke

vezels

InJapan zijn indejarentachtig enkele patenten gevestigd
voormattenvanvlasenkapokofvlasenpolybuteen diegoedolie
absorberen.Mattenvanvlas,jute,rayonenkapokkunnenookgebruiktwordenomwaterteabsorberen.Voorbeide gebruiksdoelen
ishet onbekend omwelktypematten ofvliezen hetgaat.Het
zelfdegeldtvoorhetgebruikvannatuurlijke enandere grondstoffenvoordezematten.Evenmin isbekend ofzulkemattenook
worden toegepast.

Huishoudelijke

en hygiënische

produkten

Ons inzienszouden ervoorvlasmattentoepassingsmogelijkhedenkunnenbestaan inde sectorvanhuishoudelijke enhygiënische
produkten,waarinveelvuldig non-wovensvanrayon ofpapierwordentoegepast.Omdatdeze bedrijfstak inNederland enkele sterke
vertegenwoordigers heeft, lijkt eennaderonderzoekhiersnel
uitsluitsel overtekunnengeven.

Andere

toepassingen

Andere toepassingenvoornon-wovenskunnengevondenworden
inbekleding vanmeubels enauto's,inruggenvanvloerbedekking
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en inbehang.Naderonderzoek zalmoetenuitwijzen ofenonder
welkevoorwaardenvlasvoor zulke toepassingengebruikt kanworden.
Uitvlasvlies isindeBRDeenafdekmateriaal ontwikkeld dat
zeer lichtvangewicht is.Hetprodukt lijktonderanderegeschikt tezijnalsonderdeelvandakbedekking.
Vlasvliezen blijkengoedgeluid tedempen.Erzijngeentoepassingen indeze sfeerbekend.
Deconclusie isdaterveletoepassingen zijnvoorvlasvliezen.Geziendebelangstelling dieerookbijdiverse industrieën isofgeweest is,zouhetdemoeitewaard zijnonderzoeksactiviteiten testartennaarhetgebruikvanvlasvliezen
voortoepassingen inplaatmaterialen,plastics enzakken.
6.3.17 Papier
Ineenaantal landenwordtdekortevezelvanvlasvoorpapiergebruikt.Vlaspapier isduurenwordtvooral toegepast als
bijbel-,sigaretten-enbankpapier.Demarktenvoordeze sterke
endunnepapiersoorten zijnklein,maarerzijntalvaninteressanteontwikkelingen gaande indezemarkten.
Enkelevoorbeeldenzijn:
vuurresistente,metguanidine-HCl-geimpregneerdepapieren
die ineendunne laag opmurenenvloerenkunnenwordenaangebracht;
waterresistente papieren,gemaaktuitcombinatiesmetcopolymerenvanbutadieen,methacrylaat ofrubber;
electroforesemembranen,diebestaanuitvlaspapierdatgecoat ismet acrylaat-melaninecoating;
waterbestendig en insectbestendig papierdatgecoat ismet
cellulosexanthate;
papierwaarinvlasenpolyethyleen gecombineerd zijn.Dit
papierwordt gebruikt omolieteverwijderenvanbijvoorbeeld hetgezicht;
lichtgewicht gecoatpapiervoorglanzendemeerkleurenoffsetdruk;
lichtgewicht drukpapierdatergduurzaam isengoedbedrukbaar;
speciaal papierwaarvangecalligrafeerde lettersverdwijnen
bijdrogen;
speciaal papierdatdusdanig geïmpregneerd isdathetroestvorming vanmetalenvoorkomt;
carbonpapier.
InJapanwordendezepapiersoortendoorenkele specialtyfabrikanten opdemarktgebracht.Zijgebruikenvoorveelvandeze
papierenookmengselsvanvlasenhoutpulp.Men isinstaatuit
vlaspapiertemakenvan 15à21g/m .Hetdunste houtpapierdat
gemaaktwordtweegt 24g/m .Voorvele toepassingen zoumenook
hennepkunnengebruiken.Kenaffvoldoetniet.Perjaarwordenin
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Japan 9000tonlokkengebruikt voorhetmakenvansigarettepapier.DelokkenkomenuitChina.Zezijnergvuilendeprijsis
hoog (circaƒ1.000,-per ton).
Ook inFrankrijkwordt jaarlijks zo'n3000hectarevlasgeteeld voordepapierindustie.
Voorhetgebruikvanvlas inpapierbestaan inNederland
weinig mogelijkheden.Depapierproducent dient zelf instaatte
zijngoedepulptemakenuitvlas.Daarbij komtdatdegrondstof
vooralsnog duur is.Beidepuntenmakenhetgebruikvanvlasalleen interessant inspecialtyProdukten.Vlaspapier isvanzo'n
goedekwaliteit datervooreengoedkoperprodukt zekereengroteremarkt zalzijn.
Hetmoge duidelijk zijndatbijdehuidigegrondstofprijzen
engegevenhetfeitdatdepapierfabriekzelf overeenpulpinstallatiemoet beschikkenomvlasteverpulpen,hetgebruikvan
vlasvezels indepapierindustrie opditmoment niet haalbaar
lijkt.
6.3.18 Touwenbindgarens
Inhoofdstuk3isreedstersprakegekomendathetachterlatenvanplasticsenhetgebruikvansynthetischematerialenop
hetveld funest isvoordekwaliteitvandelokkenvanvlas.Ook
uitmilieu-overwegingen ishetzinvol zoveelmogelijkgebruikte
makenvanafbreekbarematerialen.Omdat zelfs sisalendergelijke
dekwaliteitvanvlasproduktenkanaantasten,verdient hetaanbeveling vlastegebruikenalsbindgarenentouw.
Experts indeBRDhebben berekenddatinDuitsland circa
40.000tonbindgarenwordtgebruikt.Hiervoor zouden50.000ton
kortevezelsvanvlaskunnenwordengebruikt.
6.3.19 Vlasprodukten enenergie
Inhetverledenwerden schevenvaakgebruikt alsbrandstof.
Deverbrandingswaarde van2kgscheven isgelijkaandievan1
liter stookolie.Ofdeze toepassing rendabeler isdanhetgebruik
van scheven inspaanplaten isvanveel factoren afhankelijk.Naderonderzoek zouditmoetenuitwijzen.
Erzijnnogenkele bijzondere toepassingenvanvlasvezelsin
energiedragers.In1982heeft eenJapansbedrijf eenpatentverworvenopdetoevoegingvannatuurlijkevezels (vlas,wol,zijde)
aanbrandstoffen voorbepaalde toepassingen.Helaashebbenwij
geen inzage gehad inhetpatent zodatergeen inschatting gemaakt
kanwordenvandegrondstofkwaliteit, detoepassingsgebiedenen
de importantievandezeoptie.
6.3.20 Pharmaceutischeprodukten
Er iseenJapanspatentvoordetoepassingvannatuurlijke
vezelsvankatoen,vlas,zijdeenwolinzetpillen.Hetbetreft
hiereenweinig omvangrijke toepassing.
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6.3.21 Lijnzaad-produkten

Lijnzaad in

voedingsmiddelen

Hetgebruikvanlijnzaad invoedingsmiddelen neemtdelaatstejarenaanzienlijk toe.Meestalwordt eenberoepgedaanomgezondheidsargumenten omhetprodukt aandemantebrengen.Metname indeVSwordendegunstige effectenvanomega-3-vetzuren op
hethartenvaatstelsel enhetspijsverteringssysteembenadrukt.
Ook zit lijnolie ineenaantal anti-allergene enlaxerendemiddelen enhaarlakken.
Als spijsolie islijnolieniet zondermeergeschikt omdater
linoleenzuur inzit.Doorhardenkanechterhetbestanddeelonverzadigdevetzurenwordenverminderd.Ofditook interessant is
hangt afvandebeschikbaarheid enprijsvandeandere oliënen
hunbijprodukten. InAustralië ismener ingeslaagd omolievlas
geschikter temakenvoormenselijke consumptie doorhetpercentage linoleenzuurteverlagentotminderdan3%.Voorvezelvlas
isditnietonderzocht.

Lijnolie

in

coatings

Inhetverledenwerdenaanzienlijke hoeveelheden lijnolie
gebruikt inverven.Vervenopbasisvan lijnolie zijnechter
steedsmeerverdrongendoorvervenopbasisvanorganischeoplosmiddelen endoorwaterverdunbare latices (zieookparagraaf3.3).
Verwachtwordtdat latices inkwaliteit snelbeterwordenen
daardooreengroterdeelvandemarkt zullenveroveren.Alsuit
milieuoverwegingen echter strengemaatregelengenomenwordenom
hetgebruikvanallerleioplosmiddelen entoevoegingen tebeperken,ontstaanernieuwemogelijkhedenvoornatuurlijke oliën.
Deverfproducerende industriemaaktgebruikvaneenmengselvan
verschillende oliën,waarbijmentrachtdeprestatiesnietalte
veel te latenlijdenonderhetkostenaspect.Lijnolie bevatteveel linoleenzuur.De industrie zougraag beschikken overeen
lijnolie,waarinweinig linoleenzuurvoor zoukomen.Evenalsbij
hetvoorgaande puntkangeconstateerd wordendateralleenvoor
olievlas zo'nvariëteitbestaat.

Lijnolie

in

linoleum

Lijnolie iseenbasisgrondstof voor linoleum.Voordeze toepassing iseenhoog linoleenzuurgehalte indeolievangrootbelang,waardoor substitutie doorandere oliënsterkbeperktwordt.
Forbo lijktgeïnteresseerd inhetgebruikvanNederlands lijnolie
c.q Nederlands lijnzaad.Momenteelwordtvrijwel allegebruikte
lijnzaad c.q. lijnoliegeïmporteerd. Omtekunnen leverenaande
linomleumindustrie inNederland zalaanzienlijkmeervezelvlas
en/of olievlasverbouwd kunnenworden.Het isechterdevraagof
hetvoorde linoleumindustrie interessant iszelfde distributie
enverwerking vanslagzaad terhand tenemen inplaatsteimporteren.Verderonderzoek zalditmoetenuitwijzen.
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6.3.22 Conclusie

Vezels
Langevezelsworden slechtsbijuitzondering gebruikt voor
alternatieve toepassingen, omdat deprijsvandezevezel tehoog
ligt.Vrijwel alletoepassingen vandevlasvezelbuitendetextielindustrie zijngebaseerd opkortevezels.Insommige gevallen
wordenaandezekortevezelshogeeisengesteld (bijvoorbeeld als
grondstof voor rayon). Inanderegevallenkanmentoemetgezwingelde lokkenofzelfsmet ruwelokken.Ineenenkelgevalkan
men toemet groenvlasstro ofscheven.Voorsommige toepassingen
isonbekend welkeeisenaandegrondstofgesteldworden.Daarom
ishetvangroot belang deafzetmarkt voorkortevezels precies
tekennen.Reeds ineenvroegverwerkingsstadium moet rekening
worden gehoudenmethetmarktsegment waaropmendekortevezel
denkt aftezetten.Het bulkprodukt ruwe lokken, zoalsdat inhet
algemeen inNederlandvoortgebracht wordt,voldoet niet.Teelt,
oogst enbewerking zullenmoetenworden aangepast aandeeisen
vandegebruiker.Deopdezewijzevoortgebrachte kortevezels
zullenduurder zijndanhet bijprodukt lokken.Deduurderekorte
vezels zullenopvoorwaarde dat zeookvanbeterekwaliteit zijn,
derhalve alleengebruikt worden inproduktenwaareenhogere
grondstofkwaliteit vereistis.
Nieuwe
mogelijkheden
Opkortetermijnzoudennieuweafzetmogelijkhedengerealiseerd kunnenwordendoorvlasprodukten tegebruiken alsgrondstoffenvoorplastics,vezel-,spaan-encementplaten engeotextiel.Voordeze toepassingen zoudenaparte haalbaarheidsstudies
moetenuitwijzen inhoeverredezeopties indeNederlandse situatiehaalbaar zijnenpassen binnenbestaande structuren ofaansluitenbijbepaalde activiteiten inNederland. Slechts inhet
gevalvanvezelplaten bestaat erreedseenorganisatorisch kader
waarin het éénenanderzijnbeslag kankrijgen.Ons inziensis
devlassector zelfooknogteweinig opdezenieuwe afzetmogelijkheden gericht.
Onderzoek
Naast bovenstaandemogelijkheden zijnereenaantal opties
diekansrijk lijken,maardiezichnogmeer indeonderzoeksfase
bevinden.Hetgaathiermet nameomhetgebruikvancelluloseuit
vlasvoor rayonengemodificeerdecellulosen.Er isindustriële
belangstelling ener isinNederland veelwetenschappelijkekennisopditterrein.
Eenanderterreindatverderaandacht behoeft betreft allerleitoepassingenvanvlasvliezen (hygiënischeenhuishoudelijke
produkten, zakken,etcetera).
Hetverdient deaanbeveling voordezetoepassingenvanvlas
eenonderzoeksprogramma teontwikkelen,datmeekandingennaar
degeldendievooragrificatiedoeleindenbeschikbaarwordenge-
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steld.De StuurgroepAgrificatie zoukunnenwordenverzocht hier
hetvoortouw tenemen.

Olie
Ditonderzoek laatniettoeommetbetrekking tot lijnolie
uitsprakentedoenomtrenteentoe-ofafnamevandeafzetmogelijkheden.Duidelijk isweldatvoortoepassingen indevoedingsmiddelensfeerenvoortoepassingen invervenhetnodig isvlaste
veredelenoplageconcentraties linoleenzuur.Eenonderzoeksprojectdathieropgericht isvanbelang.

198

7. Concurrentiepositie en afzetperspectieven Nederland

7.1 Inleiding
t

Bijhetbenuttenvanafzetmogelijkheden enhet inspelenop
nieuweontwikkelingen indemarkt, isdesituatie inconcurrerende landenvanbelang. Indithoofdstukwordtdesituatie indeze
landengeschetst.

7.2 Concurrentiepositie Nederland
7.2.1 Situatie inWest-Europa

België
Hetvlasareaal inBelgië bedraagtmomenteel ruim 11.000hectare. Intabel 7.1 isde locatievandevlasteelt inBelgiëweergegeven.

Tabel 7.1 Locatie vlasareaal

België,

1988

Streek

Areaal
hectare

Leemstreek
Polders
Zandleemstreek
Condroz
Overig
Totaal

%

4.444
2.292
1.873
1.079
740

43%
22%
18%
10%
7%

10.428

100%

Bron:ABV,1989.

Deteeltmethoden inBelgiëverschillen nauwelijksvandiein
Nederland.Ookderendementen zijnvrijwel gelijk.Hierbijdient
wél opgemerkt tewordendatdevezelkwaliteit inBelgië inhet
algemeenhoger isdan inNederland. Dezaailijnzaadkwaliteit is
inhetalgemeen inBelgiëaanzienlijk lagerdan inNederland.
InBelgiëneemt,evenals inNederland, decontractteelt een
steedsgrotere omvang aan.In 1975werd slechts 19%vanhetvlasareaal ondercontract geteeld, in1988wasditgestegen tot67%.
Deomvang vandezaaizaadproduktie inBelgië isgroterdan
die inNederland. DeNederlandse rassenRegina,Belinkaen
Natasjavoeren, samenhethetFranse rasAriane,deboventoon.
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Devezelbewerking wordtgedaandoor 139bedrijven;gemiddeld
zwingelen zij 146hectare.Eenaantalbedrijvenbezit zelfgeen
zwingelturbine,maar laten incommissie zwingelen.Hettotaal
aantal zwingelturbines bedraagt 104enhetaantal lokkenbewerkingsmachines 73.Eenaantalhiervan zijnniet ingebruik.
De zwingelbedrijven zijnvaak familiebedrijven.Op 23%van
debedrijvenwordtnog (deels)warmwatergeroot.Ditaantal is
echteraanhetafnemen.
Geconcludeerd kanwordendat inBelgiëhet zwingeleneen
zeerkleinschalige bezigheid is.Er isweleentrend naarschaalvergroting bijdeBelgische zwingelbedrijven.Tenopzichtevan
schaalvergrotingstendenzen inNederland enmetname inFrankrijk
ismenechter eenachterstand aanhetoplopen.
Intotaalwerd in1988 19.512hectarevlasstroverwerkt bij
Belgische zwingelbedrijven.Circa 2000hectarehiervanwasafkomstiguitNederland en7000hectareuitFrankrijk.
Zoalsvermeld inparagraaf 3.13 isinBelgië éénberoepsvereniging,hetABV,waarinvlassersverenigd zijn.Daarnaast is
ereenvereniging voorBelgische spinnerijen,Fibelin,waarbij
vrijwel alleBelgische vlasspinnerijen zijnaangesloten.
In 1985 isdeBelgische vlas-enlinnenindustrie gestartmet
promotie-activiteiten opnationaalniveau.Hetdoelhiervan isde
afzetvandrooggesponnen garens inhettraditionele kanaalte
vergroten.Voorhetvergrotenvanafzetvan linnen indekledingsector ishet "BelgianLinenFund"opgericht.Ookvalt ondernationale activiteiten hetonderzoeknaar "hot linen".Denationale
promotiewordtvoor 60%gefinancieerd doordeoverheid envoor
40%doordenationale vlasindustrie endehandel.Hetbudgetvoor
1989bedraagtƒ200.000,-.
Concurrentiekracht:
Het sterkepuntvanBelgië isdehandels-en
spinvoorbereidingsfunctie.Opdevezelmarktvormt zijeengeduchteconcurrentvoorNederland vanwegedevergelijkbare envaakbeterekwaliteitenvlasvezel die inBelgiëwordengeproduceerd en
haarvoorkeurspositie tenopzichtevanNederland bijdetussenhandel.Daarnaast ishetvoordeelvandeBelgische vlassectordat
doordeoverheid endenationalevlasindustrie invergelijking
totNederland meer inspanningen en investeringengedaanwordenom
heteigenprodukt tepromoten.Bovendien ishetABV instaatmeer
ondersteuning tegevendandeNederlandse Commissie voorVlas.
Belgiëbezit eenrelatief grootmarktaandeel voorzaailijnzaad inFrankrijk.DekwaliteitvanBelgisch zaaizaad kanechter
niet concurrerend wordengenoemd.
Frankrijk
Hetvlasareaal inFrankrijk bedraagtmomenteel bijna 60.000
hectare.Devlasteelt isgeconcentreerd inNormandie (zietabel
7.2).
DeAssociationGénéraledesProducteursdeLin (AGPL),de
organisatievanFransevlastelers,verwacht dathetvlasareaal in
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Tabel 7.2

Locatie

vlasareaal

Frankrijk,

1989

Departement

Areaal
hectare

Seine-Maritime
Eure
Fas-de-Calais
Nord
Calvados
Somme
Overig

16.968
11.146
7.210
6.545
6.145
4.153
7.156

29%
19%
12Z
HZ
10*
7Z
22Z

Totaal

59.323

100%

Bron: ABV, 1989.

Frankrijkvoorlopig met ééntotvijfprocent perjaar zalblijven
groeien.
Het opbrengstniveau ligt inhet algemeen iets lagerdanin
België enNederland.Dekwaliteit vandevezel isgemiddeld genomenhogerdan inNederland. InFrankrijkwordt, evenals inNederland,vrijweluitsluitend gedauwroot.Krwordt pasgerepeld op
het zwingelbedrijf,metuitzondering vanhetvlasdat bedoeld is
voordezaaizaadproduktie.
VroegerwasFrankrijkvolledig aangewezen opde import van
zaailijnzaad. SindsdeopkomstvandeFranse rassenArianeen
Viking isditveranderd. De zelfvoorzieningsgraad voor zaailijnzaad bedraagt tegenwoordig 50% (detotale zaailijnzaadbehoefte
bedraagt circa 8000tonperjaar). Nederland enBelgië hebbenals
gevolg hiervaneendeelvanhunexportmarkt voor zaailijnzaad
verloren ziengaan.Dezetrend zalzich indetoekomst voortzetten, in 1989warenernamelijkcirca 80ontzadingsmachinesin
Frankrijk, in1990zullendat 100zijn.Hierbij dient opgemerkt
tewordendat dehectare-opbrengst aan zaailijnzaad dehelft is
vandie inNederland.
InFrankrijk bevinden zich51 zwingelbedrijven; 34particulierebedrijven encirca 17grote coöperaties,die 1000tot3600
hectare zwingelen.De laatstejarenhebbendeFranse coöperaties
circaƒ 100miljoen geïnvesteerd inoogst-en zwingelapparatuur.
Deze trend zet zichdekomendejarenvoort.DeFranse coöperaties
groeien insneltempo, tenkostevandeparticuliere bedrijven.
Departiculiere bedrijven zittenmet problemen als erfopvolging
endergelijke.Daarnaast krijgen coöperaties eenvoorkeursbehandeling doormiddelvanbelastingvoordelen engunstiger kredietvoorwaarden.
Hetvoordeelvoordezecoöperaties isdat zijeengeconcentreerd aanbod realiseren,hetgeengunstig isvoordehandel.Co-
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operatieskrijgendanookvaakƒ0,06totƒ0,11 perkggezwingeldvlasmeeruitbetaald dannietgeorganiseerde bedrijven.Daarnaast is,doorhunomvang,deonderhandelingspositie tenopzichte
vandetussenhandel gunstiger.Bovendien staatdekwaliteitsbewaking bijFranse coöperatiesophoogniveau.Ook onderscheiden
Fransebedrijventienkwaliteitsklassen,tegenovervierin
Nederland.
Degrootstevlascoöperatie Fontaine leDun isreedsverregaand geïntegreerd. Zijdoetmet succesaanveredeling,hetgeen
heeftgeresulteerd inderassenAriane enViking.Bovendien is
men inhetbezitvantweehekelmachines (decontinue-hekelvan
Borelli).Daarnaast staatdebouwvaneennatspinnerij inderegioFontaine leDunopstapel.Deverwachting isdat indetoekomstmeer coöperatiesverticaal zullen integreren (ineersteinstantiedooreenhekelmachine achterde zwingellijn plaatsen).
Franse spinnerijen zullendanhekelcapaciteit gaanafstoten.
InFrankrijk bestaaneendrietalberoepsorganisatiesmet
betrekking totvlas:
1'AssociationGénéraledesProdukteursdeLin (AGPL);
laFédération SyndicaleduTeillageAgricoleduLin
(FESTAL);
l'UniondesRoussieurs-Teilleurs deLindeFrance (USRTL).
Dezedrieorganisatieshebben in1970het InstituteTechniqueagricoleduLin (ITL)opgericht enhetCIPALin (zievoortakenCIPALinparagraaf 3.13).
Daarnaast bestaathetComitéLiniere.Dit iseengroepvan
verenigingenuitdeproduktie,bewerking,spinnerij,weverijen
finishing inFrankrijk.
InFrankrijkvindtdevlasteeltplaats indrieorganisatievormen:
coöperaties,47%vanhetvlasareaal inFrankrijk isinhandenvancoöperaties.Meerdan50%vande strovlasproduktie
wordtverwerkt door 17coöperaties;
vrije teelt (29%vanhet areaal);
opdoorzwingelbedrijven gehuurd land (20%vanhetareaal is
inhandenvanFransevlassers,4%vanBelgische vlassers).
Hetareaaldat inhanden isvanvlascoöperaties isdelaatstejarentoegenomen,tenkostevanhetareaal ondervrije
teelt.
Concurrentiekracht:
Ophetgebiedvandevlasvezel zeergroot.
Franse coöperaties bezitteneenschaalgroottevoordeel metalle
genoemde gevolgen.Fransvlasheeftdaarnaasthet "natuurlijke"
voordeeldatheteerder inhetjaaropdemarktkomtdanNederlandsvlasenvaak fijnerevezelsgeeft.Ditalleskomttot
uiting ineenhogereprijsvoorFransgezwingeld vlas.
Ophetgebiedvanzaailijnzaad isdestijgendezelfvoorzieningsgraad vanFrankrijk eenbedreiging voorNederland.
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Intabel 7.3 iseenoverzicht gegevenvande situatiein
Nederland, België enFrankrijkmet betrekking totdeprimaire
sector.

Tabel 7.3 Overzicht situatie
1987/'88
Kengetallen
Teelt:
Personen
Omzet (1.000Ecu)
Zwingelen:
Bedrijven
Personen
Omzet (1.000Ecu)
Investeringen (1.000Ecu)

Nederland, België en
Nederland

542
6.124

België

Frankrijk

7.674
90.528

1.850
14.000a)

10
51
6.193
1.328 b)

Frankrijk,

139
499
44.135
4.689

51
1.345
100.873
14.548

a)Schatting; b)Alleen investeringen inkaderOEGFL.
Bron:CILC,1989.

BRD

Hetvlasareaal indeBRDbedraagt circa 2000hectare.De
vlasteelt isgelocaliseerd inBeieren,NiederSachsen,Westfalen
enHessen.Devlasteelt envlasverwerking isgrotendeelsmet
overheidsgeld opgezet.HetdoelvandeDuitse overheid isde
zelfvoorzieningsgraad voorvlasprodukten tevergroten eneenproduktie-alternatief tekunnenbiedenaanakkerbouwers.Vooreen
100%zelfvoorzieningsgraad wat betreft devlasvezel isvolgens
het Duitse onderzoeksinstituut inReutlingen, eenvlasareaalnodigvancirca 40.000hectare.Volgensdit instituut kanhet
marktaandeel indeBRDvoorvlas inkleding eninterieurstoffen
zelfsstijgenvan 1,8%naar3Xà5%,waarvoor eenvlasareaalnodig isvancirca 90.000hectare.Een 100%zelfvoorzieningsgraad
voor slagzaadvoordeBRD (degrootste importeurvan lijnzaad ter
wereld)vereist eenjaarlijkse produktievancirca 350.000ton.
Daarnaast wordt indeBRDlijnzaad gebruikt voormenselijke consumptie envoorcosmetische enmedicinale toepassingen.Het is
echterniet bekend omwelkehoeveelheden hethierbij gaat.Ook
importeert West-Duitsland voorcirca 7,5miljoen aanvlasspaanplaat.Het ligtvoordehand datdeDuitse spaanplaatindustrie in
detoekomst scheven,diebijDuitse zwingelbedrijven vrijkomen,
gaanverwerken.HetDuitseFlachsverband beweert dat alsergeen
nieuwe afzetmogelijkheden wordengevonden,hetvlasareaal inde
BRDbeperkt zalblijventot circa3500tot 4000hectare.
DeDuitse overheid stelt zichmet betrekking totdevlasteeltvierdoelen:
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hetvergrotenvanhetcontact tussende industrie envlastelersomdeafzet teverruimen;
hetontwikkelenvannieuwemethodenvoorhetverwerkenvan
vlas;
hetzoekennaarnieuwe toepassingenvoorvlasvezels enanderevlasprodukten;
hetopstellenvaneentotaalconcept voorhetvlasonderzoek.
HethuidigeWestduitsevlasareaalwordtgezwingeld doordrie
zwingelbedrijven.
Concurrentiekracht:
DeBRDmoetniet zozeeralsconcurrentworden
gezienmaarmeeralspartner bijonderzoekactiviteiten enals
voorbeeld vooreengeïntegreerde aanpakvandeorganisatie vande
vlassector enhetvlasonderzoek.Daarnaast isdeBRDeenafnemer
vanNederlands zaailijnzaad. Concurrentie kanalleenverwacht
wordenwanneer zonderenigevormvansamenwerking gemiktwordtop
dezelfde afzetmarkten binnendealternatieve toepassingen.

Oostenrijk
Indejarenzestig isinOostenrijkevenals inandereWesteuropese landendeteelt enverwerking vanvlasvolledigverdwenen. Sinds 1987wordt echterweeropcommerciële schaalvlasverbouwd inOostenrijkmetalsdoel eenalternatief gewas tebieden
aanakkerbouwers. Indatjaarbedroeg hetareaal circa 20hectare. In1988bedroeg hetareaal 214hectare en in1989 is450hectarevlasuitgezaaid.Menwil opmiddellange termijn eenuitzaai
van 1000hectarebereiken.
Omdevlasteelt testimulerenverleent deOostenrijkse overheid eenhectaresteunvanƒ650,-eneenpremievanƒ0,13 perkg
gedauwroot vlasstro. IndiendeprijzenvoordeOostenrijkse vlasprodukten benedendestreefprijsvanƒ3,55 perkg gezwingeld
vlasvangoede kwaliteit enƒ 1,77 voorgezwingelde lokken
blijft,wordtdoorhetministerievan landbouwaanvullende financiering verleend.
InOostenrijk iséénzwingelbedrijfmeteencapaciteit van
500hectare.Ditbedrijf issinds 1988operationeel.Metdebouw
vanhetzwingelbedrijfwaseen investering gemoeid vanƒ2,5 miljoen.Daarnaast iseentweedebedrijf inopbouw inNiederösterreich,dat in1990werkzaam zalzijn.
HetOostenrijkse zwingelbedrijf leverthaareindprodukt aan
deenigeOostenrijkse vlasspinnerij.Opmiddellange termijngaat
menook leverenaanandereWesteuropese vlasspinnerijen (onder
andere Styfil).
De schevenwordengebruikt alsenergiebron ofalscompost.
BinnendeOostenrijksevlassector iseenbelangengroeperingopgeopgericht het "ÖsterreichischeArbeitsgemeinschaft furFlachs"
(OAF).Hierin zijn,naastdebovengenoemde zwingelbedrijven en
spinnerij,vertegenwoordigd hetOostenrijkseministerievanlandbouw,hetOostenrijks textielinstituut,de landbouwkamersvande
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deelstatenwaarvlasgeteeldwordt, eenzaaizaadhandelaar entwee
weverijen.Hetdoelvandezegroepering Ishetuitwisselenvan
ervaringen enhet behartigenvandebelangenvandeOostenrijkse
vlassector.
Dezwingelbedrijven, devlasspinnerij endeweverijen zijn
verderaangesloten bijhet textielpatroonsverbond.
Concurrentiekracht:
OokvoorOostenrijkgeldt dat zijniet zozeer
alsconcurrentmoetwordengezien.Wél iszijeen (potentiële)
afnemervanNederlands zaailijnzaad.
7.2.2 Situatie inOost-Europa
Roemenië
Hetvlasareaal inRoemeniëbedraagt circa 80.000hectareen
deproduktie vangezwingeld vlas32.000ton.InRoemeniewordt
voornamelijkvlasgeteeld omdeeigentextielindustrietebeleveren.Daarnaast exporteert Roemenie ongebleekt linnen entafellinnennaardeVSenItalië.
Concurrentiekracht:
Loopt quaefficiëntievandeteelt enverwerking sterkachterbij andereOostbloklanden.Concurrentie voorde
Westeuropese linnensector inhet algemeenkanveroorzaakt worden
doorhet exporterenvangoedkoop linnenhuishoudtextiel.
Polen
Het Poolsevlasareaal bedraagt circa 45.000hectare.De
teelt isgeconcentreerd ronddezwingelbedrijven. Inhet algemeen
zijnde zwingelbedrijven sterkverouderd.Menheeft problemenmet
hetvoorzien indearbeidsbehoefte.InPolenwordtveelonderzoekswerkverricht naardevlasteelt envlasverwerking, ditheeft
alsdoeldebinnenlandse grondstoffenvoorziening teverruimen,de
teelt envezelverwerking temoderniseren ende rentabiliteit van
devlasteelt teverhogen.Menwildehectare-opbrengst verhogen
tot 4,5 à5ton,doorkwalitatief hoogwaardige rassenenmoderne
landbouwtechnieken tegebruiken endemechanisatiegraadbij
teeltbedrijven tevergroten.Met namedit laatste levertproblemenopomdatvlas inhet algemeengeteeldwordt oppercelenvan
circa 1hectare.Sindsdejaren zeventig ismener ingeslaagd
vrijgoedevlasrassen tekweken.Polenexporteert zaaizaad naar
Roemenië enBulgarije.Menverricht veel teelttechnischonderzoek. InPoznan bevindt zichverdereenonderzoeksinstituutdat
zichbezighoudt met onderzoeknaarnatuurlijkevezels.
Polenexporteerde in19873184tonbewerktvlasnaardeEG.
Ditwerdvooreendeelgebruikt inBelgischedroogspinnerijen.
Daarnaast exporteert Polen tafellinnen naardeVS.Alsgevolgvan
handelsovereenkomsten concurreert zijopdezemarktmet produkten
uitBelgië.
Doordeoverkoepelende organisatievoor linnen inPolen,
PolskiLen, iseenherstructureringsprogramma voordevlassector
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inPolenopgezet.Hetprogrammadient in1995verwezenlijkt te
zijn.Hiertoe zalvoorƒ33miljoenaanvlasverwerkende apparatuuruithetWestenwordengeïmporteerd. Daarnaast zullentwee
vlasspinnerijengemoderniseerd wordenenwordthunproduktenpakketuitgebreidmeteennieuwkatoen/vlasmenggaren,waarvooreen
nieuwe spintechnologie ontwikkeld isdoorhettextielinstituut
uitLodz.Menverwachtdoordeherstrukturering de linnenproduktietekunnenopvoerentot9miljoenmeter in1990en95miljoen
meter in1995.In1985werd inPolennog eenproduktiegerealiseerd van 123miljoenmeter,in1987wasdatteruggelopentot
86.000meter.Aangezienonbekend ismethoeveelm2dit overeen
komt,evenalsmetwelkgewicht,isnietduidelijkhoeveel linnen
exactgeproduceerd gaatworden.Evenmin zijndecijfers tevergelijkenmetdievananderelanden.
Concurrentiekracht:
Polenvoorziet hetOostblokvanzaaizaad.Mogelijkmaarnietwaarschijnlijk isdeafzetvanPoolse rassenop
deWesteuropesemarkt.

Tsjechoslowakije
InTsjechoslowakijewordteveneens aljarenvlasverbouwd.
Hetareaal bedraagt circa 25.000hectare.Vanaf debeginjaren
tachtigwordtdevlasteelt steedsmeergeconcentreerd, in1981
waren ercirca 220bedrijven.Hetgemiddeld areaalperakkerbouwbedrijf bedraagt 100hectare.Erwordt alleengedauwroot,sinds
1983 isditvolledig gemechaniseerd. Deproduktie isgrootschalig.Men streeftnaareenefficiëntere aanpakvanteelt enoogst.
Erzijntweehandelaren instrovlas (staatsbedrijven),dieeen
contract afsluitenmettelersvoorde leveringvangedauwroot
vlas (zonder lijnzaad).Destaatsbedrijven geveneveneensteeltvoorlichting. Perbedrijf zijncirca 22zwingelbedrijvenaangesloten.Elkzwingelbedrijfkrijgteengebied toegewezen,waarbinnenhetverantwoordelijk isvoordeteelt,hetafsluitenvancontracten,deaankoopvangrondstof endeorganisatievan levering
enopslag.Eénstaatsbedrijfwerktnauwsamenmet eenonderzoeksinstituut,hetgeen resulteert inhandleidingenvoor telers.Men
gebruiktvier rassen;Regina endrieeigenrassen. In1987werd
34tongeïmporteerd uitNederland tegenƒ3,90 perkg.Hetgeen
inhoudtdatheteenhoog stadium indevermeerdering betrof.Dit
duidteropdathetomeenvroege generatie ging.Mogelijk isdit
bedoeld omhetuitgangsmateriaal teupgraden.Oostenrijkheeft
(alsgevolgvaneentekortaanWesteuropees zaaizaad)haarbenodigde zaaizaad inTsjechoslowakijegekocht.Het isnietonwaarschijnlijk datdezehandelcontacten blijvenbestaan.
Concurrentiekracht:
Vrijgroot.Doorde snelle ontwikkeling op
hetgebiedvanefficiënterproduceren zaldeexportvanvlasuit
Tsjechoslowakije indetoekomst kunnentoenemen.Ditzalvooral
(prijs)concurrentieopleverenvoordelagereWesteuropesekwaliteitsklassen.
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Hongarije
Hongarije is,samenmet Tsjechoslowakije,voorloper ophet
gebied vaneenmeerwetenschappelijkebenadering vankweken,telen,oogsten enverwerkenvanvlas.Zijwerkennieuwe technieken
uit entoetsendezeaandepraktijk.Het areaal inHongarije
schommelt tussen 5000en6000hectare.De laatstejarenneemthet
areaal af.Deteelt issterkgeconcentreerd, erzijn30à40akkerbouwbedrijven, diegemiddeld zo'n 150hectareverbouwen.De
leidingvandeteelt,deverwerking endeexportvan afgewerkte
Produkten isinhandenvanéénbedrijf.Jaarlijkswordt circa
5000tonvlasgarengeproduceerd, 30miljoenm2weefsel en 20.000
m3vlasspaanplaat.Verderproduceertmententen,bindtouw, irrigatie-enbrandslangen.
Mengebruikt vooralde rassenNatasja enRegina, aangezien
dezehet bestgeschikt zijnvoordevlasteelt inHongarije.Al
hetgeproduceerde vlasstrowordt gerootviahet warmwaterrootprocédé.Men isbezigmet onderzoeknaarenzymatisch rotenvanvlasstro.
Concurrentiekracht:
Concurrentie ismogelijkvoorde lagerekwaliteitenWesteuropese langevezel,wanneerHongarijeer inslaagt
dekwaliteit vande langevezelteupgradendoorbijhetwarmwaterrootproces gebruiktemakenvanenzymen.
Bulgarije
InBulgarijewordt zo'n6000hectarevlasgeteeld.Erbevinden zichachtverwerkingsbedrijven.Menmaakt gebruikvanmeer
dan30rassen.Alhet zaaizaadwordt ingevoerd. Deoogst is
slechtsvooreendeelgemechaniseerd. Ontsluitengebeurt door
warmwaterroten. Circa83Zvandegarenswordt droog gesponnen,
voor80Zuitkortevezel envoor 20Xuit langevezel.Vanhetgeproduceerde linnen is65%tot 70%bestemd voortechnischedoeleinden,de restwordt gebruikt alshuishoudlinnenententdoek.
Concurrentiekracht:

Gering.

DDR
IndeDDR ismeneenaantaljarengeledenopnieuwgestart
met het telenvanvlas.Wanneerde resultatenvanhet onderzoek
naardegeschiktheid vandegebruikte rassenvoorverwerking in
detextielindustrie positiefuitvalt, streeftmennaareenvergrotingvanhetareaaltot 1.000 hectare in1990.
Concurrentiekracht:
onzeker.

Gering.Hetvoortbestaanvandevlasteelt is

Gevolgen recente ontwikkelingen
in Oostblok
De recentepolitieke-,economische-enorganisatorische ontwikkelingen inhetOostblok zullenhun invloed hebbenopde landbouw indeze landen.Debelangrijkste gevolgen hiervanvoorde
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vlas- en linnenindustrie inWest-Europa zijn (voorzover zijop
ditmoment kunnenworden overzien):
1. Stijgende behoefte aanWesterse valuta en-produkten,waardoordeexportvanmetnameniet-voedselprodukten zaltoenemen.Voordevlasindustrie betekent ditdat vergelijkbare
produkten (Nederlandsvlasstro enBelgische garensenhuishoudtextiel)beconcurreerd zullenworden;
2. Verminderenvan importbelemmeringen doorWest-Europa als
vormvan "ontwikkelingshulp".Produktendiequakostenniveau
sterkconcurrerend zijn (zoalsvlasprodukten)kunnenhierdoor ingroterehoeveelheden opdeWesteuropese marktkomen.
3. Stijging vanhetproduktieniveauvande landbouwalsgevolg
vaneengrotere importvankennisenmachinesuitWestEuropa.Gecombineerd metde (nog steeds)lager arbeidskosten
kandit leidentoteensterkere concurrentiemet landbouwproduktenuitWest-Europa;
4. (Gedeeltelijke)verschuiving vande linnenindustrie naar
Oost-Europa.Metde invoervanWesteuropese know-howen
techniek, ishetmeerkostenefficiëntomlinnenproduktenin
Oost-Europa teproduceren.
7.2.3 Situatie inoverigevlasproducerende landen
USSR

DeUSSR isdegrootste telervanvezelvlas terwereld.Het
areaal bedraagt 983.000hectare,devezelproduktie 350.000ton.
HetaandeelvandeUSSR indewereldproduktie iscirca 60%.De
vlasoogst isgemechaniseerd. DemetUSSR-vlasvervaardigde produkten,wordenvrijweluitsluitend afgezet opdethuismarkt,met
name alsservetten,tafelkleden,theedoeken,canvas enuniformen.
DeexportvanvlasproduktenuitdeUSSR isrelatief gering.De
verwachting isdat,metdestijgende exportenuitdeUSSR,als
gevolgvandeeconomische hervormingen,ookdeexportvanvlasprodukten zalstijgen.
Concurrentiekracht:
Nietgroot,hetOostblok zaleerdermetvlasprodukten opdeWesteuropesemarktkomen.
China
HetChinesevlasareaal bedraagt circa 132.000hectare.China
isindejarentachtig sterkopgekomenalsvlasvezelproducent
(hetareaal endeproduktie zijn indezeperiodemet enfactor33
toegenomen). InChina zijnakkerbouwersverplicht eendeelvan
hunproduktie tegeneenvastgestelde prijsteverkopen aande
staat.De restmagverkochtwordenopdevrijemarkt.De laatste
jarenwordtdoordestaatveelgeïnvesteerd indetextielindustrie.Hetzaadwordtverwerkt tot lijnolie.Destro-opbrengst is
circa 2,5 tot3,5 tonperhectare.Deverwerking isgeconcentreerd inéénprovincie,Heilongjiang.Hier bevinden zichzes
vlasverwerkende bedrijven,met eentotale capaciteitvan47.700
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spillen. In1990dient despincapaciteit uitgebreid tezijntot
150.000 spillen.Dezesvlasverwerkendebedrijven produceren
jaarlijks 23miljoenra2linnen en2000tongaren.Deexport door
deze bedrijven bedroeg in 1987 20miljoenra2linnen,hetgeen
overeenkomtmet 80%vandetotale exportvan linnenuitChina.
Degezwingelde lokkenworden'geëxporteerd naarJapan.Gezienhet
klimaat ishetmoeilijkkwalitatief goedvlasstro teverbouwenin
China.Wat betreft debewerking streeftmennaarmodernisatie en
schaalvergroting.Modernemachinesentechnologiënwordenaangekocht inEuropa.Hetdoel istekomen tot eenexportvantextielproduktenvangoedekwaliteit naarhetWesten. Intotaalworden
48nieuwe projecten voorbereid.
Naast vlaswordt inChinacirca 280.000hectare ramieverbouwd.Deverwerkingscapaciteit voor ramie inChina bedraagt circa 250.000spillen.
Concurrentiekracht:
Concurrentmet nameopJapanse-,Zuidkoreaanseen (viaTaiwanenHongkong)opdeAmerikaanse markt.Metbetrekking tot linnen isdeconcurrentie nietgroot,met betrekking
tot ramiewél.Insamenwerking met derde landenkandekwaliteit
vanhet aanbod geupgraded worden.
Egypte
Hetvlasareaal inEgypte iscirca 17.000hectare.Dekwaliteitvande langevezel isslechter (harderengrover)danin
West-Europa, ondanksdegunstigeklimatologische omstandigheden.
Dedikteenlengtevandestengelsvariërensterkenvaakzijnde
stengels aangetast.Dit isvoornamelijk hetgevolg vanhet feit
dat akkerbouwers nietnaarkwaliteitwordenuitbetaald.Men zaait
breedwerpig enoogst laat,hetgeengrovere stengelsmetmeervertakkingen oplevert.Het trekkengebeurtmetdehand.Menteelt
voornamelijk opkleine percelen.Vlaswordtvooreendeelgeteeld
voorde zaaizaadvermeerdering. Het zaad isechtervan slechte
kwaliteit.Naast deeigenvariëteit,wordendeNederlandse rassen
Hera enNatasjagebruikt.
Inhet algemeenwordt het strowarmwatergeroot.Het stro
wordt deelsmachinaal,deelsmetdehandgezwingeld. Praktijkgericht onderzoek inEgypte ontbreekt,waardoor telersweinig informatie hebbenoverteelttechnische zaken.
Concurrentiekracht:

Gering.

Canada en de VS
InCanada endeVSwordenvoornamelijk olievlasrassengeteeld.Hetvezelgehalte daarvan iscirca 12%tot 15%.Dezevezels
worden gebruikt voorhetvervaardigenvan sigarettepapier. Inde
toekomst wilmendeteelt intensievermaken,onderanderedoor
eerder zaaieneneenbetere onkruidbestrijding enzichmeer richtenopdevezelwinning.MengaathiervooroudeEgyptische rassen
gebruiken,dievoorolie-énvezelwinning geteeld werden.Het
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vlaswordtgeoogstmet zwadmaaien encorabinen.Vroegerwerd een
deelvanhetstroverbrand,tegenwoordig wordthetveelalgeperst
enverkocht.Menverwerkthetwarstro op lokkenbewerkingsmachines.Hetbewerkte strowordtafgezetopdepapiergrondstoffen
markt.Voorhetverwerkenvanvlasstro totpapier iseenspeciale
verwerkingslijnnoodzakelijk.Vanwegede schaalgrootte vandevezelmassa-produktie inCanada endeVS ishetvoordepapierindustrieechter rendabeldezemachines aanteschaffen.
Concurrentiekracht:
DoordegroeivaneeneigenvlasvezelmassaproduktieverdwijntdezemarktvoorWesteuropese papierlokken.
Voorde (eventuele)afzetvanslagzaadvormtCanadees lijnzaad
eenconcurrent,vanwegehetlageprijsniveau.

Brazilië
Hetvlasareaal inBrazilië bedraagt circa 26.000hectare.De
produktie aanvlasvezelsbedraagt 26.000ton.Deopbrengstper
hectare isechter sterkgedaald.Hetafgelopendecennium ishet
areaal bijnaverdubbeld,terwijldeopbrengst gelijk isgebleven.
Brazilië importeert circa4000tonvlasvezel (langevezelen
lokken),hoofdzakelijkuitdeEG.Daarnaast iszijeengroeiende
afnemervanWesteuropees linnen,metnamedatvervaardigd uit
drooggesponnengarens.
Tevens isBrazilië eengroteproducentvanramie.InÎ988
bedroeg debinnenlandseproduktievanramie 15.500ton.Hetafgelopendecennium isdeproduktievanramie inBrazilië bijnaverdubbeld.
InBrazilië bevindt zicheenomvangrijke textielindustrie,
waar zowel ramiealslinnenwordtverwerkt.
Concurrentiekracht:
Concurrent opdeJapansemarkt,metnamemet
betrekking totramie.Braziliëkan indetoekomst eenbelangrijk
vlasverwerkend landworden.
7.2.4 Concurrentiepositie opdevlasvezelmarkt
Nederlandsvlasondervindt reedssterke concurrentievan
Fransvlas,datdooreenaantal factorenbetervankwaliteitis.
MetdeopkomstensnellegroeivandeFranse "cooperatives"komt
hiertenvoordelevandeFransevlasteelt nog bij:schaalvergroting,hoge investeringen inefficiëntereproduktie enkwaliteitsbewaking (overigensgeldthetschaalgroottevoordeel ookvoorde
groteparticulierevlasbedrijven).DegroeivanFransecoöperatieswordt daarbij ondersteund doordeoverheid.Met betrekking
totdevezel zaldeafstand tussenNederlandsenFransvlasdus
steedsgroterworden.
GroeivandeconcurrentieuitBelgiëvaltnauwelijks teverwachten.Zowel bijteelt enzwingelenalsbijspinnenwordtweiniggeïnvesteerd enraaktmenachteropFrankrijk enNederland.
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DekrachtvandeBelgischevlassector ligtechter indesterke
positievandehandel.
Vanuit hetOostblokvalt echter indetoekomstwel concurrentie teverwachten. Samenvattend valt desituatie inhetOostblokalsvolgtweertegeven:
Sterkepunten: 1.eigenrassen;
2.grootschalige teelt;
3.concentratie teelt;
4. integratieteelt-verwerking;
5. lagearbeidskosten;
6.ontbreken strengemilieuwetgeving;
7.veelvlasonderzoek.
Zwakke punten: 1.inefficiënte produktie enverwerking;
2. laagorganisatorischniveau;
3.grovevezel.
Desituatie inhetOostblokverschilt echter sterkvanland
tot land.Eenbedreiging vormtmet nameTsechoslowakije,waarde
zwakkepunten 1en2snelverbeteren.Daarnaast isinhet Oostblokveel interessevoorenzymatisch roten,waarmee devezel
geupgraded kanworden enzijndecontactenmetWesteuropeselandengelegd voorde leveringvanzaailijnzaad (gestimuleerd door
eentekortsituatie opdeWesteuropese markt).Een anderebedreiging vormt dumping vanvlasvezels oflinnenhuishoudtextielom
Westersevaluta teverkrijgen.
Brazilië enChina concurrerenmet garensentextielmet
West-Europa opdeJapansemarkt.Kwalitatief isvlasuit deze
landenechterminder.Wéleenbedreiging vormt ramieenramie/1innendat indeze landenwordt geproduceerd.
7.2.5 Concurrentiepositieopde lijnzaadmarkt
Demarkt voor lijnzaad bestaatuittweeverschillende produktstromen, dievoorzaailijnzaad endievoor slagzaad.Nederland isalleenactief opdezaailijnzaadmarkt. Ook inBelgiëen
Frankrijkwordt eendeelvanhetgeproduceerde lijnzaad afgezet
alszaaizaad. InNederland ishet areaaldat is ingeschrevenvoor
zaaizaadvermeerdering bijna4500hectareendat inBelgië ruim
8000hectare.InFrankrijk iseveneens circa8000hectare bestemt
voorde zaaizaadvermeerdering.
Deexportvanzaailijnzaad uitNederland isweergegeven in
tabel 7.4.
De intabel 7.4weergeven cijfersvoordeexport hebben,indienomgerekend naarhectare,betrekking optweederdevanhet
areaaldat isingeschrevenvoorzaaizaadvermeerdering. Eénderde
vandeopbrengstwordt namelijk indevormvanongerepeld stro
naarBelgië geëxporteerd.
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Tabel 7.4 Export zaailijnzaad
Seizoen

Nederland

Hoeveelheid (ton)

1985/'86
1986/*87
1987/'88
1988/'89

Waarde (gulden/kg)

2.426
1.726
2.052
2.017

2,92
2,72
3,18
3,16

Bron:Produktschapvoor landbouwzaaizaden.

De import enexportvanzaailijnzaad doorBelgië isweergegeven intabel 7.5.
DeBelgische importvanzaailijnzaad isvrijwelvolledigafkomstig uitNederland.

Tabel 7.5

Import en export zaailijnzaad

Jaar

Import
ton

1986
1987
1988

België

1.412
1.333
1.034

Export

gulden/kg
1,82
1,80
1,82

ton

3.792
4.342

gulden/kg

1,43
2,15

Bron:ABV,1989.

Frankrijk ismet circa4000tondegrootste importeurvan
zaailijnzaad inWest-Europa.Metbetrekking tot zaailijnzaad
wordtdeconcurrentieuitFrankrijk steedsgroter.MomenteelbeslaanNederlandse rassennog 50%vanhetFransevlasareaal.De
investeringen inontzadingsmachines groeien echter snelendaarmeede zelfvoorzieningsgraad. Bovendienwordenveel inspanningen
verricht opkweekgebied,waardoor indetoekomstmogelijkde
noodzaak omNederlandse rassenteverbouwen (vanwege intrinsieke
eigenschappen)afzalnemen.Daarentegenworden inNederland
steedsminderkweekactiviteitenmetbetrekking totvlasondernomen.Deze ontwikkelingen brengendeafzetvanNederlands zaailijnzaad naarFrankrijk ingevaar.
België enNederland zijn 100%zelfvoorzienend met betrekking
totzaailijnzaad,met eenjaarlijkse zaailijnzaadbehoeftevan
respectievelijk circa 1500tonen750ton.DeBRDdiebijna300
tonzaailijnzaad nodig heeft,betrektdituitNederland.
DeOostbloklanden bezitteneeneigen,vrijwelgeslotencircuit,met betrekking totdezaailijnzaadvoorziening. Metnamede
Poolse rassenspelenhierbij eendominante rol.Opkleine schaal
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wordenNederlandse rassenverbouwd indeze landen (metname
Regina enNatasja). IncidenteelwordtNederlands zaaizaad ingekocht, inhetOostblokvermeerderd envervolgens naarWesteuropese landenafgezet.De schatting isdathet hierbij gaat omcirca
100tonzaailijnzaad perjaar.Dezaailijnzaadbehoeftevande
Oosteuropese landen bedraagt overigens circa 24.000ton.
Tabel 7.6 geeft eenoverzicht vandezaailijnzaadbehoefte,
de zelfvoorzieningsgraad endekansenvoorNederlandse zaailijnzaad pervezelvlasproducerend land.
Lijnzaad, datnietdient alszaaizaad,verdwijnt indiverse
kanalen zoalsdeolie-industrie,deveevoederindustrie,menselijkeconsumptie, cosmetische-enmedicinale toepassingen. InWestEuropawordt hetmerendeelvanhet lijnzaad afgezet naardeolieindustrie (circa50.000tot 60.000hectare).
Nederland en inminderemateBelgiënemen inWest-Europa een
uitzonderingspositie in.
Inlanden alsCanada,deVSenArgentiniëwordt vrijweluitsluitend olievlasgeteeld.Hierwordt devezelproduktie als bijzaakbeschouwd. Devezels zijnookalleengeschikt omteverwerken indepapierindustrie.Opmerkelijk isdatdelijnzaadopbrengsten inCanada systematisch hogerzijndandievandeopéénna
grootste lijnzaadproducentArgentinië.
Demarkt voor zaad, bestemt voorhet persenvan lijnolie,is
ditjaarerg krap.Deproduktie isin1987tenopzichtevan 1986
met 14%gedaald en in 1988,tenopzichtevan 1987nog eensmet
21X (Oilworld, 1989).Dedalingvandeproduktievan lijnzaad
vloeit voortuit eendaling vanhet areaal,samenmet eendaling
vandehectare-opbrengsten,metnamealsgevolgvanklimatologische omstandigheden.Alsgevolg hiervan zijnsinds 1988de
prijzenvoor lijnzaad tenopzichtevanandere oliehoudende zaden
sterkgestegen.Het gevolgwasdat ersubsitutiemet andere zaden
plaatsvond, hetgeen een (structurele?)vermindering vanhetverbruikvan lijnzaad tengevolg heeft gehad,metuitzondering van
toepassingenwaarbij hetnoodzakelijk islijnolie tegebruiken,
zoals linoleum.
IndeBRDzijneenpaarjaargeledenproevengestart methet
verbouwenvanolievlas.Zoalsreedsopgemerkt isdeBRDde
grootste importeurvan lijnzaad en lijnolie terwereld.Methet
verbouwenvanolievlas zouzijvooreendeel zelfvoorzienend kunnenworden endaarnaast zouhetverbouwenvanolievlas eenalternatief zijnvoorakkerbouwers.Aandeproefwerd steunverleent
doordeDuitse overheid van 260DMperhectare.Deconclusiewas
dathettelenvanolievlas zonderdezeextra steunniet rendabel
was.Gesteld wordt dathetmogelijkwel rendabel isolievlaste
telen indiendevezel eveneensverwaard kanworden.
Indienvoordeolie-industrie quaomvang en prijs/kwaliteitverhouding aantrekkelijkepartijen slagzaad geproduceerd kunnen
worden,kan indetoekomst deteeltvanolievlasmogelijk eeninteressant alternatief vormenvoorbepaalde gewassen, zoalsgraan.
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Tabel 7.6 Overzicht
Land

afzetmogelijkheden

Vlas
Zaaizaad Zelfvoor- Afzet
areaal behoefte zienings- kansen
(ha)
(ton)
graad(%)Nederland

Nederland 5.560
België
11.300

750
1.500

400
300

Frankrijk

59.323

7.600

50

2.148

300

BRD
Oostenrijk

450

60

Denemarken

200

30

Roemenië

80.000

12.000

Polen

45.000

6.800

200

Tsjech.

25.000

3.800

90

Hongarije

5.500

800

10

Bulgarije

6.000

900

0

DDR

1.000

150

0

983.000
132.000
17.000

USSR
China
Egypte

zaailijnzaad
Opmerkingen

groeizaaizaadareaal
Fusarium,concurrerende
rassen
geenplannen
voorzaaizaadwinning
concurrentie
uitOostblok
concurrentie
uitOostblok

50

Polenleverancier,valutaprobleem
eigenconcurrerende rassen
valutaprobleem,
Regina reeds
aandeel
valutaprobleem,
ReginaenNatasja aandeel
Polen
leverancier
zetvlasteelt
door?,valutaprobleem

150.000
20.000

100
0

2.600

50

valutaprobleem
transportkosten
tehoog
eigenrassen,
pastnietin
klimaat

+++ zeergoed;++goed;+redelijk;+-matig;
— slecht;
zeerslecht.
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Nederlands

matig totslecht;

7.3 AfzetperspectievenvoorNederlandsvlas
7.3.1 Afzetperspectieven lijnzaad
»
InNederland geproduceerd lijnzaadwordtmomenteel vrijwel
uitsluitend afgezet opdemarktvoorzaailijnzaad.Nederlandse
vlasrassen doenhet internationaal geziengoed.Depositievan
Nederland opdezaailijnzaadmarkt isechter aanhetverzwakken.
Alsoorzaakhiervoor zijndevolgende redenen tenoemen:
Concurrerende rassen.Hierbijwordtmetnamegedacht aande
Franse rassen.Deze bezittenuitstekende intrinsieke eigenschappen, hoewelvaakbeweerdwordtdatde rassenwat
"schraal"zijn.Hetvalt echter teverwachtendat hieraan
doorhetFransekweekbedrijf gewerktwordt,waardoordezeof
"nieuwe"Franserasseneensteedsgroterebedreiging gaan
vormenvoordeNederlandse.Eenmindergrote,hoewel reële
bedreiging vormenderassenuithetOostblok.Poolsevlasrassenbenaderen reedshetkwaliteitsniveau vandeWesteuropese;
Concurrende zaaizaadproducenten. Hierbijwordtmet namegedacht aanhetOostblok.DeWesterse zaaizaadhandel kanbij
tekortennieuwkomersopvlasgebied zoalsOostenrijkenDenemarken nietvanhetgewenste zaaizaadvoorzien.Deze landen
makendaaromgebruikvan inOost-Europa vermeerderd Westers
zaaizaad.Hetgevaarbestaat datdeze situatieniet zosnel
weerteruggedraaidwordt;
Stagnatievandeafzetmogelijkhedenvoor zaailijnzaad.Behalve bovengenoemde ontwikkelingen isertevens sprakevan
stagnerende afzetmogelijkhedenvan lijnzaad inhet zaaizaadkanaal.Het areaal indetraditionelevlaslanden Nederland,
België enFrankrijkgroeit niet zosterk.Ookdegroeivan
hetvlasareaal inniet-traditionelevlaslanden isvrijgering.Frankrijk,degrootste zaaizaadimporteur vanWestEuropawordt intoenemendemate zelfvoorzienend. Ditbetekent datdeexport vanzaailijnzaad naarFrankrijkvanuit
België enNederland dekomendejarenafzalnemen.Gezien
het feitdatdehuidige zaailijnzaadvermeerdering slechts
circa 13ZvanhetFransevlasareaal beslaat,kandezezelfvoorzieningsgraad nogaanzienlijktoenemen.Vooreenzelfvoorzieningsgraad van 100%iseenareaalnodigvancirca
16.000hectare,oftewel 27%vanhetFransevlasareaal (bij
het huidige opbrengstniveau)ofeenstijging vandehectareopbrengst tothetNederlandse niveau.Vanwegeverschil in
intrinsieke eigenschappen zaleendeelvandeFransevlastelersechterdevoorkeur blijvengevenaan inNederland vermeerderd zaaizaad.Geschatwordt datdeondergrens ligtbij
circa 30X.Hetvalt echterteverwachtendathetFranse
kweekbedrijf opmiddellange termijnrassenopdemarkt zal
brengendatvrijwel identieke intrinsieke eigenschappenbezit alsdeNederlandse.Dezelfvoorzieningsgraad vanFrank-
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2.

rijkzaldangroeien tot 100%endaarnaast gaatmenmogelijk
zelfs zaailijnzaad exporteren.Ditonderstreept hetbelang
vankweekactiviteitendoorNederlandse kweekbedrijven.Uitbreiding vandeafzetvanNederlands zaailijnzaad isdaarom
alleenmogelijk indevolgendegevallen:
Vergrotenvanhetmarktaandeel inFrankrijk tenkostevan
hetBelgischmarktaandeel;
Verwervenvaneenmarktaandeel bij "nieuwkomers" indevlasteelt (Denemarken,Oostenrijk eneventueel hetOostblok).

Beide opties zijnhaalbaargezienhet kwaliteitsverschil
tussen inNederland en inandere landenvermeerderd zaailijnzaad.
Vergroting vanhetNederlandsmarktaandeel opdezaailijnzaadmarkt blijft echter,vanwegedebovengenoemde redenenaaneen
maximumverbonden.Ditmaximum ligtbijcirca3500tonperjaar.
Haalbaar lijktcirca 1000tot 2500tonperjaar,overeenkomend
met circa 1000tot 2000hectare.
Figuur 7.1 geeft schematischdeafzetperspectievenvoorNederlands zaailijnzaadweer.
Verruiming vanhetNederlandsvlasareaal bovendegroeidie
mogelijk isgeziendeafzetmogelijkhedenvanzaailijnzaad, leidt
totde conclusie datvoorhet surplusaan lijnzaad afzetmogelijkhedenmoetenwordengevonden inhetslagzaadkanaal.
Deafzetmogelijkhedenvanslagzaad naardeNederlandse olieindustrie zijnmomenteel gering.Oméénolieslager 50%vanzijn
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capaciteit te latenvullenmet lijnzaad iseenareaalvancirca
75.000hectare olievlasnodig (encirca 125.000hectarevezelvlas). ExporterenvanNederlands slagzaad naarBelgische-of
Westduitseolieslagerijen iseenmogelijkheid,die echterwaarschijnlijk (vanwege transportkosten)niet rendabel is.Voorhet
surplusaan lijnzaad zullendaaromalternatieve afzetkanalengezochtmoetenworden,zoals indevoedingsmiddelen-,cosmetica-of
geneesmiddelensfeer.
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Dit betekent dat bijeengroeiend vlasareaal inNederland
rekening moetwordengehoudenmet het feitdatvooreendeelvan
het areaal dehoofdinkomstenuitdevlasvezel zalmoetenworden
gehaald.Eenverminderde opbrengst voor lijnzaad gaat weliswaar
gepaard met lagere investeringen invlasoogstapparatuur;eenverlagingvanteeltkosten zalechterniet dedaling vandeopbrengstenvolledig kunnen compenseren. Daarentegen kanwél eenhogere
opbrengst verkregenwordenvoorde langevezel,doordat menzich
(evenals inFrankrijk)volledig kanrichten opdekwaliteit van
devezel.
Het telenvanolievlas inNederland isminder rendabeldan
het telenvanvezelvlas,zelfsalmoet het zaad danwordenafgezet alsslagzaad.Het nadeelvanhetverbouwenvanolievlasis
dat hetgrootschalig en ingrotehoeveelhedenmoetwordengeteeld
omrendabel tezijn.Daarnaast ishet oliegehalte vanhet zaad in
hetNederlandse klimaat lagerdan inCanada.Daarnaastwordthet
olievlasareaal inDenemarken endeBRDafgebouwd.
Aandeanderekantwordt inhetVKcirca 20.000hectare
olievlasverbouwd. Bovendien ishet areaalgroeiende.Kennelijk
ishetdaarwél interessant omolievlasteverbouwen.
Hoewel het opkorte termijn niet aantrekkelijk isomin
Nederland olievlas teverbouwen inplaatsvanvezelvlas, ishet
echtermogelijkwél eenrendabel alternatief vooranderegewassen.ZekerwanneerdeAustralische variant zouwordenverbouwd
diequa samenstelling overeenkomt met safloerolie.HetPAGVexperimenteertmomenteelmetolievlas.
Knelpunten bijhet strevennaarafzetvergrotingvanNederlands lijnzaad zijn:
onvoldoende aandachtvoorvlasbinnenhetgeheel aankweekactiviteiten enbinnenhet veredelingsonderzoek;
onvoldoende samenwerking ophetgebiedvanpromotiedoorde
Nederlandse zaailijnzaadhandel. InFrankrijkwordt ditopgelostdoorgezamelijkeenfolderuittebrengen;
export naarBelgië enOostblok landen,waarhet zaadwordt
vermeerderd envervolgensdoorverkocht wordt;
geenkennisoverdemarktvoor lijnzaad,voor zoverditniet
zaailijnzaad betreft.
7.3.2 Afzetperspectieven vlasvezel inhet traditionele kanaal
7.3.2.1 HetWesteuropeesaanbod
DeafzetmogelijkhedenvoordeNederlandsevlasvezel zijnafhankelijkvandeafzetmogelijkheden ineen ruimerkader,hettotaleWesteuropese aanbod.
VoordeWesteuropese vlassector inhet algemeen zijndeafzetperspectieven voorkortevezelsnegatief envoor langevezels
gematigd positief.
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1okken
Demarktvoor lokken isreedsjaren slecht.Hier iseenverschuiving inhetgrondstofgebruik opgetreden,hetgeeneen ingang
wasvoorOosteuropeesvlas.Er isweinig zichtopverbetering van
desituatie opdekortevezelmarkt.Eengeringeverschuiving van
Oostblokvlas terug naar lokkenbinnendedroogspinnerij zoutot
stand kunnenwordengebrachtdoortezorgenvooreenbeterekwaliteit lokkenendezebovendientezwingelen.
Een reëleafzetmogelijkheidvoorgarensuit ruwe lokkenis
inpostzakken.Opdezemarkt iserechtereentrend naarhet
overschakelen opsynthetica,waardoordeafzetopdezemarkt
kleinerwordt.
InhetVerreOostenzijndeafzetmogelijkhedenvoor lokken
eveneensgering.Menbeschiktdaarovervoldoendevlasvan lagere
kwaliteit enovervoldoendeverwerkingsmachines hiervoor.
Lange
vezels
Deafzetperspectievenvoor langevezels zijnveelgunstiger.
Schommelingen alsgevolgvanmodetrendsdaargelaten, isdeafzet
van langevezelsdeafgelopenjarenalleenmaargestegen.Momenteel isechterhetplafond bereiktbinnenhetgangbareafzetkanaal.Deconclusievanhet recent gehoudenCILC-congresin
Belfast luiddedanookdatdeuitbreiding vanhetWesteuropese
vlasareaal,zoalsdatditjaarheeftplaatsgevonden, ongewenst
is.Onze inschatting isechterdatgroeimetnameplaatskanvindenbuitenhetCILC (metuitzondering vangroeivandeverwerkingscapaciteit van Italiaanse enNoordierse natspinnerijen).Op
korte termijnzitgroei indevolgendemarkten:
1. debreisector;
2. demenggarensector;
3. eenbredereverspreiding vanhetgebruikvanvlas(meng)garensbijniet-linnenweverijen.
Eénenander isechterafhankelijkvandematewaarinde
vlassector i.e.zwingelbedrijven enspinnerijen er inslagenop
adequatewijzevlas(garens)indezemarktente introduceren,deze
marktennaartevredenheid wetentebedienenenze instandte
houden.Daarnaast zijndekansen indezemarkten eveneensafhankelijkvanmodetrends.Opditmoment ishetgebruikvanvlasop
bovengenoemdemarktenechtervrijklein.
InhetVerreOosten lijkendeafzetmogelijkhedenvande
langevezel richting de (meng)spinnerijgoed,aangezien inderegioalleenvlasvezelsvan lagerekwaliteit geproduceerdworden.
7.3.2.2 HetNederlands aanbod
Lokken
VoordeafzetvanNederlandse lokkengeldthetzelfde als
voorWesteuropese lokken inhetalgemeen.
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Lange vezels
Een stagnatievandeafzetmogelijkheden richting CILC-bedrijven (metuitzondering vandezeerfijne langevezelvoornatgesponnen hogegarennummers)heeft ongetwijfeld negatievegevolgenvoordeNederlandsevlassector.AangezienNederlandsvlas
zichaandeonderkant vandekwaliteitsrangebevindt, zaldithet
eerste afvallen.Bovendien zalstagnatie ofzelfsteruggang het
eerst optreden bijdroogspinnerijen,waarhetmerendeel vande
Nederlandse produktieterecht komt.
Inhet ruimere,Westeuropese kadergezien blijkt degroei
vandeafzetmogelijkhedenvoorNederlandsvlasderhalve gering.
De belangrijkste oorzaakhiervoor isdekwaliteit vandeNederlandsevlasvezel.Ditheeft drieaspecten:
1. doordesterkegerichtheid opde zaaizaadwinning isdevezel
van lagerekwaliteit dandeFranse ofdeBelgische;
2. dekwaliteitscontrole bijBelgische-enmet nameFranse
zwingelbedrijven isveelgroterdanbijNederlandse;
3. Nederlandsvlasheeft inhet algemeeneenslecht imago.
Tochzijndevooruitzichten voordeNederlandse langevlasvezel gunstig tenoemen.Nederlandsvlas isnamelijkbijuitstek
geschikt voormenggarens.Zoalshierboven reedsbetoogd, isdit
juist eengroeimarkt.Daarkomt bijdatdeNederlandse textielindustrie geïnteresseerd isinhetverwerkenvanNederlandsvlas.
Met namedemenggarenindustrie iseenpotentiële afnemervanNederlandsvlas.Alshet huidigegebruikvanvlasvezels binnende
Nederlandsemenggarenindustrie volledig uitNederlandsvlaszou
bestaan,gaat hetomeenareaalvan500tot 1000hectare.Op
langere termijnkunnengezamelijke promotie-activiteiten vantextielindustrie envlassector,gericht opdeNederlandse detailhandel enconsumenten, leidentot eenvergroting vandevraag naar
vlas indezemarkt enalsgevolg daarvantot eenvergroting van
devraag naardevlasvezel bijdeNederlandse textielindustrie.
Voorwaardenvoorhet benuttenvanafzetmogelijkhedenbijde
Nederlands textielindustrie zijnechter:
leverenvankwaliteit;
leverenvaneenvoorbewerkt produkt (gesneden,gehekeldof
gecottoniseerd);
gevenvanproduktinformatieentechnische informatie;
hetNederlands linnenbureaumoet zichook inzettenvoor
garensmetminderdan50%vlas.
Vergroting vanafzetmogelijkheden richting devierdegroeimarkt (fijnevezelsvoornatgesponnen garens)isalleenmogelijke
bijproduktie vaneensuperieure kwaliteit.Desituatie opde
vlasmarkt isdusdanig dat ereentekort isaan langevezelsvan
(zeer)goedekwaliteit eneenoverschot aanlangevezelsvan
slechtekwaliteit.Ditheeft ertoegeleid datdoor spinnerijen
het nodigegedaanmoetwordenomtoteenaanvaardbare kwaliteit
tekomen,zoalsbleken.Er isduseenruimemarktvoorvezelsvan
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zeergoedekwaliteit.Mikken opdezemarkt betekent echterdater
aanzienlijkeveranderingenmoetenplaatsvinden indeNederlandse
vlasteelt.Allereerstkaneengrotekwaliteitsverhoging nietsamengaanmet zaaizaadproduktie,tentweedemoet ervoorgezorgd
wordendathet rootprocesminderweersafhankelijkwordt enten
derdemoetgestreefdwordennaarteeltoptimalisatie.Het eerste
punt isopkorte termijn realiseerbaar.Deoverige tweepunten
kostenmeeronderzoek,tijd engeld.
Vergroting vanhetmarktaandeelvoorNederlandsvlasopeen
marktwaarweinig groei inzit,betekent dathetNederlandsprodukteenmeerwaardemoethebbentenopzichtevanvlasuitandere
landen.Momenteel isditniethetgeval.
DeafzetnaarBelgië,degrootsteverwerkervanNederlands
vlas, stagneert enneemt zelfsaf.Inanderevlasverwerkende landenspeeltNederlandsvlasgeen rol,metuitzondering vandegoedekwaliteitendie indeze landen inhetmiddensegment terecht
komen.Bijeenaantalmiddelgrote spinnerijen inNoord-Ierland,
waaronder Campbell yarnsenStyfil inItaliëbestaatbelangstellingvoor rechtsstreeks zakendoenmetNederlandse bedrijven.Men
wilNederlandsgezwingeldvlasgebruikenvoorhetvervaardigen
vangarensuithetmiddenvandegarennummerrange.Deeishierbij
isechterdateenvoldoende grootaanbodvangoedeenhomogene
kwaliteit gegarandeerd moetworden,mendenkthierbij aaneen
zwingelbedrijfvanminstens 1000hectare.Styfil steltdaarbovenopnogdeeisdathetmateriaal indevormvanhekellintaangeleverdmoetworden.
Figuur 7.2 geeftdeafzetperspectievenvandeNederlandse
vlasvezel schematischweer.
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Knelpunten bijhet strevenvanafzetvergrotingvanNederlandsevlasvezelszijn:
deafzetvanNederlandsvlas is,alsonderdeelvandeWesteuropesevlasvezelproduktie,opditmoment afhankelijkvan
deafzetvandeWesteuropese produktie inzijntotaliteit en
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alsgevolg daarvanvanactiesvanhetCILCenhet (overig)
vlasbedrijfsleven;
er iseengoede stategienodigvoorhet introducerenvanNederlandsvlas inNederlandse textielindustrie.Dit betekent
datdeexacte eisendieaanhet produktwordengesteld door
deze bedrijvengeïnventariseerd moetenwordeneneenoptimaleafstemming vanprodukt opdeeindgebruikerdientplaats
tevinden.Datwil zeggendat alleendebestekwaliteit gebruikt dient teworden, ookalzijn indeaanvangsperiodede
opbrengsten lagerdanwanneerdit zoalsgebruikelijk aande
Belgische handelwordtverkocht.DeNederlandse textielindustriemoet nietwordengezienalseenadditionele afnemer
vanovergeschoten partijen,maaralsafnemerdie indetoekomstwel eensdebelangrijkste zoukunnen zijn.Eenverkeerd aangepakte introductie doetderhalvemeerkwaad dan
geen introductie.Bijde introductie-strategie ishetvan
belang technische informatie teverstrekken overdeprodukteigenschappen vanvlas,enhet spinnen enwevenhiervan.
Voortsdient ereenopencommunicatie tezijntussenvlassectorentextielindustrie omervaringenuit tewisselenen
tot eenoptimale afstemming tekomen.Eenprobleem hierbij
kan zijndatdeNederlandse vlassector nochdetextielindustrievoldoende kennisbezit omde introductievanNederlands
vlas indeNederlandse textielindustrie adequaat tebegeleiden;
goede kwaliteit levertmeerop,momenteel isdit somsniet
hetgeval omdat:
1. ergeen objectieve kwaliteitsmetingen bestaan,waardoor
het kwaliteitsniveauvandevezeldoordeverkoper/vlasserniethard gemaakt kanworden;
2. devlasserheeft geenzicht opuiteindelijke bestemming
vande inNederland geproduceerde grondstof;
geenvandeverwerkersvanvlas zegt enig ideetehebben
waardegrondstofvandaankomt;
rechtstreekse verkoopvanzwingelbedrijfnaar spinnerijen
heeft eenaantalhakenenogen,waarvandebelangrijkste is
datdekwaliteit gegarandeerd moet kunnenworden.Ditvereist,naast dezorgvooreenbepaalde omvang enkwaliteit
vandeaangeboden partijen,denodige kennisvandehandel
invlasprodukten. Aangezienmenhier inNederland geenervaring inheeft zouhiervoor eenbemiddelende "instantie"ingeschakeld moetenworden.
7.3.3 Afzetperspectievenvlasvezel inalternatieve toepassingen
Voor hetgebruikvanvlas inalternatieve toepassingenbestaangoedeperspectieven.Voorsommige toepassingen kunnenwaarschijnlijk zowel ruwe lokkenalsgroenvlasgebruikt worden,voor
andere alleengezwingelde lokken.Afzet naaralternatievetoepassingen laat zichderhalvegoed'combinerenmet deafzetvan lange
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vlasvezels inhettraditionele kanaal.Geschatwordt datvoor
dezedoeleinden opmiddellange termijntotcirca5000hectarenodig zalzijn.
Demeestkansrijke alternatieve toepassingen lijkenopdit
moment:
1. vezelplaten enspaanplaten;
2. cementplatenengipsplaten;
3. geotextiel.
Bijheteerstgenoemdemarktsegment lijktvooraldemarkt
voorkwalitatief hoogwaardigevezelplaten (MDF's)en spaanplaten
(OSB)aantrekkelijk.Hetmarktpotentieel voordittypeplaat is
aanzienlijk. Tevenszoudeproduktievandergelijke platenin
Nederland grotendeels importvervangend zijn.Vlasspaanplaten zijn
bovendien reedsopdemarkt.
Hetvoordeelvancementplatenengipsplatenmetvlas isdat
hetsoortelijk gewicht slechtsdehelft toteenderde bedraagt
vanplatenwaarinasbestwordtgebruikt.Bovendienverdraagtvlas
zich,alséénvandeweinigenatuurlijkevezels,goedmethet
zuregips.
Hetgebruikvangeotextiel tegenerosiedoorwater ofwind,
lijkteeninteressante toepassingvoorvlas,aangeziennatuurlijkevezels integenstelling tot synthetische eentijdelijkeafdichting kunnenbewerkstelligen.
Demogelijkhedenvandeoverigebehandelde alternatieve toepassingen zijnopditmomentmoeilijk teoverzien.Hiervoor is
nogveelonderzoeknodig (evenalsonderzoeknaarhetgebruikvan
vlas inplaatmaterialen engeotextiel)endienenhaalbaarheidsstudiesverricht teworden.
Knelpunten bijhet strevennaarafzetvergrotingvanvlasvezels inalternatieve toepassingenzijn:
de relatief hogeprijstenopzichtevansynthetische enanderenatuurlijkevezels zoalsjute enkatoen;
hetaantalvezel-enspaanplaatproducenten inNederland is
klein;
hetproducerenvan lichtgewichtvezel-enspaanplaten in
Nederland vereist investeringendoorhuidige industrie;
bijhetgebruikvanvlasvezels incent-engipsplatenmaakt
hetvochtopnemend vermogencoatingvandevezelsnoodzakelijk.
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8. Onderzoek en ontwikkelingen

8.1 Inleiding
Invrijwel allevlasproducerende en/ofvlasverwerkendelandenwordt onderzoekgedaanmet betrekking totvlasenvlasprodukten.Debelangrijkste onderzoeksinstituten, diezichbezighouden
metvlasonderzoek zijn:
Centexbel inGent enhetProvinciaal Onderzoek-enVoorlichtingsCentrum inRoeselare.Hierwordtmet nameonderzoekgedaannaardeeigenschappen van linnen, enzymatisch
roten enhetobjectiefmetenvandekwaliteit vandevlasvezel;
InstituteTextiledeFrance (ITF),het Institute Technique
agricoleduLin (ITL)inParijs,debijhet ITF aangesloten
AssociationTechniquespour laProduktion et l'Utilisation
duLin (ATPUL)inPlessisBelleville enhet InstituteNationalde laRechercheAgronomique (INRA)inVersailles.
Het ITFbezit twee laboratoria, één inVilleneuve d'Ascq,
waaronderzoekwordt gedaanophetgebied van spinnenen
verdereverwerking vanvlas,enéén inBoulonge,waaronderzoeknaardevlasvezelstructuur plaatsvindt.
Het ITL iseencoördinerende instantie,diehet onderzoek
met betrekking totvlas inFrankrijk coördineert. DeATPUL
houdt zichmet namebezigmet deontsluiting vandevlasvezel.Het INRAhoudt zichbezigmetveredeling',
Lambeg Industrial ResearchAssociation (LIRA)teLisburnen
hetAgricultural Research Institute (ARI)inHillsborough,
Noord-Ierland.Bijdeze institutendoetmenonderzoekover
het heleterreinvandevlasverwerking, van teelt totweverij;
FHfurTechnikundWirtschaft inReutlingen,BRD.Hierhoudt
menzichmet namebezigmet onderzoeknaaralternatieve ontsluitingsmethoden en-toepassingen voorvlas;
Stichting VoorPlantenveredeling (SVP),hetCentrumvoor
AgrobiologischOnderzoek (CABO),enhet Instituut voorBewaring enVerwerking vanakkerbouwprodukten (IBVL)inWageningen,hetProefstationvoordeAkkerbouw endeGroenteteelt
indeVollegrond (PAGV)teLelystad enhetRijks Instituut
VoorRassenOnderzoek (RIVRO).Opgemerkt dient tewordendat
door reorganisaties bijdeDienst Landbouwkundig Onderzoek
(DLO)eenaantal instituten,diezichbezighoudenmetvlasonderzoek, zijnopgegaan ineengrotergeheel.Zo ishetSVP
opgegaan inhetCentrumvoor PlantenveredelingsOnderzoek
(CPO)enhet IBVL inhet Instituutvoor AgroTechnologisch
Onderzoek (ATO).Vooralleduidelijkheid wordt indit hoofdstukgesprokenvanSVP-onderzoek enIBVL-onderzoek.
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Naastdegenoemde institutenwordt bijeenaantaluniversiteitenenbedrijveneveneens onderzoekgedaanmetbetrekking tot
vlas.
Indithoofdstukwordt beschreven opwelke terreinenonderzoekmet betrekking totvlasplaatsvindt enwelke institutenzich
daarmee bezig houden.Tevenswordtgetrachtvoordediverseonderzoeken eenoordeel tegevenoverde relevantie endepraktische haalbaarheid.

8.2 Veredelingonderzoek
Naastveredelingsonderzoek bijvlasrassendoorcommerciële
kweekbedrijven,wordt bijhetSVP/CPOeveneensonderzoek gedaan
naarhetveredelenvanvlasrassen.Hierbijwordtuitgegaanvande
volgendeveredelingsdoelen:
synchronisatie vandeafrijpingvanzaad enstengel;
verhoging vandekwaliteit vandevlasvezel;
verhoging vanhetvezelgehalte;
verhoging vanhetoliegehalte vanhetzaad;
verhogenvande resistentie tegenziektes.
Met betrekking tot ziekteresistentie,metname Fusariumresistentie,scorendehuidigeNederlandsevezelvlasrassenal
zeergoed.Ophetgebiedvande synchronisatie vandeafrijping
vanstengel enzaad ismengematigd optimistisch.Er isgenetischevariatie gevonden indematevanverhouting en,zijhetin
minderemate,indezaadafrijpingssnelheid.Devoortgang vanhet
onderzoekverloopt echtermoeizaam.Het ismoeilijk omobjectieve
afrijpingsparameterstevinden,aangezienookbinnen één rasvariatie inafrijping wordtgevonden.Daarnaastvermoedtmendat
ookmilieufactoreneenrol spelenbijdeafrijping.Menhoopt
overeenjaarofvijfeenvervroeging indeafrijpingvanhet
zaadvantiendagentehebbenbereikt.Voor eenzodanig vroege
afrijping vanhet zaad,datergeennadroging vande zaadbollen
meernodig is,iseen langereperiodevanonderzoeknodig.
Voorveredeling naarhogerekwaliteit ishet noodzakelijk
dateerstmethodenwordenontwikkeld omobjectief dekwaliteit
vandevlasvezel tekunnenmeten.HetSVP is,insamenwerkingmet
het IBVL/ATO,hiermee bezig.Hierbij richthetSVPzichopde
kwaliteitvandevezelvóórrotenenhet IBVLopdekwaliteitnâ
roten.Ookwordt gekekennaarderelatie tussenkwaliteitvooren
naroten.HetSVPmisthierbij contactenmetde textielindustrie
voor informatie ophetgebied vankwaliteitseisen.
Hetnadeelvanveredelingsonderzoek isdatveredelingsprogramma'smeestalvelejarenduren.Opkorte termijnkanvoorde
praktijkderhalveweinigwordenverwacht uitditonderzoek.Op
middellange termijnkunnenmogelijk "nieuwe"rassenwordenverwacht,waarbijdeafrijping vanzaad enstengelmeer synchroon
zullenverlopendanbijdehuidigevlasrassenhetgeval is.Bo-
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vendien ismen bezig tezoekennaarmanieren omveredelingsprogramma's teverkorten.
DooreenaantalWesteuropese universiteiten enonderzoeksinsitutenzijn inhet zogenaamdeEclair-programma voorstellengedaanvoor samenwerking inhet onderzoeknaarde (veredeling)van
vlasrassen.HetEclair-programma omvat devolgende voorstellen:
opzetten c.q. reorganiseren genenbank;
toetsengenenbankcollectie opziekteresitentie envezelkwaliteit;
verhoging kwaliteitvlasvezel;
versnellenveredelingsonderzoek.
HetEclair-programma isechternietgehonoreerd doordeEG.
Het isonbekend ofen inwelkevormdevoorgestelde samenwerking
zalplaatsvinden.Eenknelpunt hierbij isde instellingvande
meewerkende instituten.DeFranse instituten zijnnogal nationalistisch ingesteld endaarnaast beschouwen zijelkaaralsconcurrenten enniet alscollega's.Het iswaarschijnlijk dat ditde
samenwerking zalbemoeilijken.

8.3 Onderzoeknaar teeltoptimalisatie
BijhetCABOenhetFAGV isenwordtonderzoekgedaannaar
deeffectenvangroeiremmers ophetverminderenvanhet legeren
vanvlas (platliggen).Deafgelopenjaren zijndeeffectenvan
triapenthenol onderzocht.Dezegroeiremmer lijkt betereeigenschappen tebezittendandehuidige toegepaste groeiremmers, aangezien zijnietdeontwikkeling, bloeienrijping eveneensvertraagd engeenna-effect heeft.Daarnaast doetmen onderzoeknaar
debeïnvloeding vandedauwrootperiode;versnelling viaberegening, suikerenureum enafremming doorfungiciden.Tevenswordt
hetverloopvanvezelverliezen tijdenshetdauwroten enbeïnvloedingvandeafrijpingvanvlasdoormiddel vanglyfosinaat-aramonium (Finale)onderzocht.OokdoenhetCABOenhetPAGV onderzoek
naarde invloedvankneuzen ophetdauwrootproces.Daarnaast onderzoekt mende invloed vandedosering vanverdorringsmiddelen
enonkruidbestrijding. In1990isgestartmethetmakenvaneen
teelthandleiding voorvlaseneenproefmet olievlas.Het CABO
heeft verderonderzoekgedaannaardegroeienontwikkeling van
olie-envezelvlasalsbasiskennisvanveredelings-enteelonderzoek.Daarnaast wordt onderzoekgedaannaarchemische parameters
(metname lignine-enpectinegehalte)voorderelatie tussen
oogsttijdstip, rootbaarheid, rotingsgraad enverwerkbaarheid van
vezelvlas (Meijeretal.,1982).
Het RIVROverricht voortsonderzoeknaarde eigenschappen
vannieuwevlasrassen, inhetkadervanopname inderassenlijst.
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8.4 Onderzoeknaarobjectieve kwaliteitsmeting
Ophetgebiedvanobjectieve kwaliteitsmetingvandevlasvezelwordtbijdemeesteWesteuropese instituten onderzoekverricht.Hetkwaliteitsonderzoek wordt echterniet gecoördineerd.
Ook isdesamenwerking tussende institutendiezichhiermeebezighoudenminimaal.
Het belangvanobjectievemeetmethodenvoordekwaliteitvan
devlasvezelwordtdoorvrijwel iedereenonderkent.Hetvoordeel
vanobjectievekwaliteitsmaatstaven isdaterkwaliteitsstandaardenvoorvlasvezelkunnenwordenvastgesteld.Ditheeftdevolgendevoordelen:
1. duidelijker communicatie tussen zwingelbedrijf-handelen
handel-spinnerij.Uitbetaling voorvlasvezels geschiedt immersnaarkwaliteit.Dekwaliteitwordtmomenteelorganoleptisch (dusopeensubjectievemanier)bepaald.Geziendetegenstrijdige belangenvan inkopersenverkopersvanvlasvezels, isdezesubjectiviteiteenhinderpaalvoordeonderhandelingen;
2. vergemakkelijkenhandelmettextielindustrie. Onzekerheden
overdetekopenkwaliteitvoorde (textiel)industrieverminderen,devergelijkheidbaarheid met anderevezelswordt
grotereneisenvanuitverwerkers richting teeltzijnbeter
teformuleren;
3. vergemakkelijkenonderzoekdatgericht isophetverhogen
vandekwaliteitvandevlasvezel;
4. betereprijsvorming.
Opditmomentkunneneenaantalvezelkarakteristieken worden
gemeten.Standaardisatievandezemethoden isechternietmogelijkgeziendegrote interlaboratoriumvariantie vandemeetresultaten.Hetbetreftdevolgendekarakteristieken (Baetensen
Lecluyse, 1988);
hetmetenvandevezellengtevanzwingellokken enhekelsnuit
(Schlumbergerapparaat);
hetmetenvandevezellengtevangesnedenvlasvezels (digitalfibrographofAL-meter;
verandering vandefijnheid tijdenshetspinvoorbereidingsproces;
de zuiverheidvanlokken(Shirley-analyser);
microscopischonderzoek (lignine-,pectine-encellulosegehalte,aantalvezelbundels endergelijke);
polymerisatiegraad vandecellulose indevezel (uitgedrukt
inDP-getal),erbestaatnamelijkeenverband tussenhet
DP-getalendesterktevanhetmateriaal.
Inpraktijkblijkendemeesteontwikkeldemethoden hetzij
niet betrouwbaar,hetzijnietpraktischtoepasbaar tezijn.
Naastdebovengenoemde laboratoriummethoden zijneropdit
moment eentweetal relatief simpelemethodenvoorhetobjectief
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bepalenvandekwaliteit vandevlasstengel,dieook inpraktijk
worden gebruikt:
hetmetenvandetreksterkte (vanvezel envezelbundel);
hetmetenvanvezelfijnheid;
zuiverheid.
Hetmetenvandetreksterkte (zowelvandevezelbundel als
vandebinding tussendeelementairevezels)gebeurt opeenvezeltrekbank.Hetmetenvandevezelfijnheid gebeurt doormiddel
vande "airflowmethode".Dezemethode isafgeleid vandemethode
diegebruikt wordt omde fijnheidvankatoentemeten.Erwordt
met behulpvan ijkmonsterseen ijklijngemaakt,waardoormonsters
geclassificeerd kunnenworden.Erbestaantweevariantenvandeze
methode,éénhiervan iszeergoed oppraktijkniveau toepasbaar.
Het benodigde apparaatje iskleinendusmakkelijktevervoeren
endekosten zijnrelatief laag (eenpaarduizend gulden).Deze
methodewordt doorsommige spinnerijen toegepast.De resultaten
vandezemethode zijnechterpersoonsafhankelijk enrelatief.Een
andernadeel isdatdezemethodemindernauwkeurig dandeandere.
Hoeweldetweebovengenoemde vezeleigenschappen oppraktijkniveautoepasbaar zijn ishetnadeeldat zijwel enige indicatie
gevenvandekwaliteit vaneenvezelmonster,maarniet maatgevend
zijnhiervoor.Dekwaliteit iseveneens afhankelijkvanandere
factorendie (nog)niet objectiefmeetbaar zijn.Men blijftderhalve afhankelijkvanorganoleptische kwaliteitsbepaling.
Deverwachting isdat binnenafzienbare tijdgeen betrouwbareenpraktisch toepasbaremethode zalworden ontwikkeld omde
kwaliteitsbepalende eigenschappenvandevlasvezel objectiefte
meten.

8.5 Alternatieve rootmethoden
Geziendesterkeweersafhankelijkheid endegeringebeheersbaarheid vanhetdauwroten endeslechtekosten/opbrengsten-verhouding vanwarmwatergerootvlas,wordtveelonderzoekgedaan
naar alternatieve rootmethoden.Hiernaworden eenaantal alternatieven behandeld.
8.5.1 Rotenopstam
HetARI inNoord-Ierland heeftvanaf 1980onderzoekgedaan
naarchemisch roten.Hierbijwordendestengels,wanneer zijrijp
zijn,ophetveld bespotenmet chemicaliën,waardoor de stengels
afsterven enhet stroopstamgerootwordt door schimmels.Vervolgenswordende stengelsopdezelfdemanierverwerkt alsdauwrootvlas.Deze rootmethode isgeensuccesgeworden.Volgensde
onderzoekerswasdit tewijtenaanhet feitdatdeeerstevier
jaarnâ introductievandemethodedezomerszeernat zijngeweest,waardoordechemicaliënwegspoelden.Verder isdetoepas-
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singsperiodetekort (5tot 7dagen),waardoor zowel bijtedroog
alstenatweerproblemen ontstaan.Tenslotte bleekhetonmogelijkde stengelvoldoende regelmatig tebespuiten.
Dezemethode isniet bruikbaarvoorNederlandsevlastelers,
aangezien zijzichvolledig richtopdewinning vanvezel enhet
zaad alsbijproduktwordt beschouwd.Hetgewaswordt bespoten
wanneerdestengels rijp zijn.Het zaad isdannogniet rijpen
krijgt ookgeenkansomafterijpendoordat devoedingsstoffentoevoerwordtgestopt alsgevolgvanhetafstervenvandestengel.Daarnaast staatmen inNederland nietpositief tegenoverhet
gebruikchemicaliën, indienditnietnoodzakelijkis.
8.5.2 Inkuilenenconserveren
Eveneens bijhetARIendeLIRA ismenopditmomentbezig
met onderzoek naarhet roten inzakken.Hiertoemaaktmengrote
balenvanhetvlas,enplaatstdezevervolgens inplasticzakken.
Hierdoor kanhet rootproces onafhankelijkvanweersinvloeden
plaatsvinden. De resultaten lijkentotnutoegunstig.Hetonderzoek spitst zichnutoeopdevraag onderwelke omstandighedende
rotingsbacteriën het bestehunwerkdoen.
Dezemethode lijkt inNederland goed toepasbaar te zijn.De
weersafhankelijk vanhet rotingsproces isvrijwel nihil.De
weersafhankelijkheidvanhetoogstenblijftuiteraard. Indienhet
accent ligtopdezaaizaadwinning kandezemethode alleengehanteerdworden incombinatiemetdetrekrepelmethode.Eennadeel
vandezemethode zijndeextrakosten alsgevolgvande extraarbeid dienodig isomhetvlasnahetoogsten inzakkentedoenen
deaanschafkostenvoordezakken.Eentweedenadeel isdatde
zakkeneenextrabelasting vormenvoorhetmilieu.
8.5.3 Enzymatisch roten
Zowel inNoord-Ierland,België,Frankrijk,Denemarken,
Italië,deBRDenNederland,wordt onderzoekgedaannaarenzymatisch roten.Hetmeestgrootschalige projectvindtplaatsin
Frankrijk.Daar iseenpilotplant opgezetmeteencapaciteit van
10tonperrootbak.Hetonderzoekdaar richtzichvoornamelijkop
hennep.De resultaten zijntotnutoepositief,hetmateriaal is
goedverspinbaar.Hoe zichdit indetoekomstgaatontwikkelen is
onbekend.
InDenemarkenwordtdoordeenzymfabricantNOVO, insamenwerking met deuniversiteit vanGent,onderzoekgedaannaarhet
enzymatisch rotenvanvlasstro.Hierbijwordtuitgegaanvanhet
traditionelewarmwaterrotenwaarbij,doormiddelvanhettoevoegenvanenzymen,het rootprocesversneltwordt.De rootperiode
duurtmaximaal 24uur.Deenzymoplossing kangerecycledworden,
waardoor dekostenendevervuiling vanhetproces relatief laag
zijn, invergelijking totwarmwaterroten.Volgens hetbedrijf is
deopbrengst aan langevezel 16,82.Daarnaast isdekleurvande
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vezel lichter,waardoor blekenvoorhet optischeffect ineenlaterstadiumgeringerkanzijnendegommage achterwege kan blijven. Spinproeven inBelgiëenFrankrijkhebbenuitgewezen dathet
garen,vervaardigd uitenzymatischgeroot stro,soepel enregelmatig isensterkerdanwarmwatergerotevezel.
InOost-Europa ismenmeergeïnteresseerd inditprocesdan
inWest-Europa.Hetproces isvolop inonderzoek inHongarijeen
Tsjechoslowakije.Het bedrijfmeent echterdatmen inHongarije
teweinig valutaheeft omdeenzymen aantekopen.
Sinds 1982bevindt zich inNederland eveneens eenbedrijf
datdevlasvezels ontsluit doormiddelvanenzymatisch roten
(Enzylin).Degrondstofvoordit rootproces isgebraakt stro,in
tegenstelling totdeprocédés inandere landen,waaronbewerkt
vlasstro alsgrondstof dient.Deprocesgang isalsvolgt:groen,
gerepeld vlaswordt gebraakt (dooreenspeciale groenvlas-brakel)
enwordtvervolgens inbakkenmetwarmwatergeplaatst waarinenzymenworden gebracht.Het rotenduurt tweetotdrieuur.Daarna
worden destengelsgedroogd envervolgens gezwingeld.
Debedoeling isindetoekomst devrijgekomen scheven tegebruikenalsenergiebronvoorhetproces.Ookkanhet afvalwater
worden gezuiverd enhethierbijvrijkomend methaan inprincipe
worden gebruikt omhetwater teverwarmen.
Met enkelemonsters enzymatisch geroot vlasuitNederland
zijn in1986en 1987enkele spinproeven gedaan.De resultatenvan
dezeproevenwarennegatief.Men beoordeelde devezelalsoverroot,hard enstug,onregelmatig geroot enhet liet zichoptraditionele hekel-enspinmachinesmoeilijkverwerken.Onlangs is
mengestart met nieuwe spinproeven, nadat eenaantal aanpassingen
zijngepleegd aanhet proces.Eenaantal spinnerijenwaartotnu
toeproevenmet dezevezel zijngedaannoemt de resultatenbevredigend.Zijbeoordelen hetmateriaal alsfijnerensterkerdan
totnutoehet gevalwasmet enzymatischgerootvlas.Wanneerde
resultatenvandeze spinproevenpositief zijn,wilmenvanstart
gaanmet eengrootschaliger opzetvanhetproces.Menverwacht
hierbij nog eenaantal problemen teondervinden.Met namehet
vergrotenvande rootbakkenkan invloed hebben opdehomogeniteit
vande rotingsgraad. Daarnaastmoet nogonderzochtworden inhoeverrehet drogen (datnu ineendroogkast gebeurt en indetoekomstmogelijk ineendroogtunnel)dekwaliteit vandevezelbeïnvloedt.
Hetvoordeelvanenzymatisch rotentenopzichtevandauwrotenenwarmwaterroten isdatde rootperiode aanzienlijkwordt
verkort (dauwroten duurt 28dagen,warmwaterroten 3tot 5dagen).
Het belangrijkste voordeel isechterdathetprocesbeterbeheersbaar is.De investeringen zijnechterveelhogerdanvoor
dauwroten. Indienhet proces inNederland toegepast gaatworden,
zijnde investeringen ookhogerdanvoorwarmwaterroten (zoals
dat inhet buitenland plaatsvindt)alsgevolg vandekostenvoor
een installatie voorwaterzuivering. Dit allesdient totuiting
tekomen ineenmeerprijsvoorenzymatisch geroot vlastenop-
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ziehtevandauwrootenwarmwaterrootvlas. ZowelmethetNOVO-procesalsmethetEnzylin-proceswilmenmetheteindproduktde
marktvoor fijne langevezelsvanhogekwaliteit bedienen.Men
verwachthierdoordezemeerprijstekunnenkrijgen.
Opkorte termijnkannietverwachtwordendat kwalitatief
hoogwaardige enzymatischgerotevezelsopcommerciële schaalgeproduceerd kunnenworden. InHongarije speelthetverkrijgenvan
Westersevaluta eenbelangrijkere roldanhetdoorberekenenvan
degemaakte kosten.Bovendien zijndaardeeisentenaanzienvan
milieuvervuiling minder streng,waardoorwaterzuiveringsinstallatiesnietnodig zijn.Het isderhalvemogelijk dat enzymatisch
gerootHongaarsvlasopdeWesteuropesemarkt zalverschijnen.
Hierdoor zaldekwaliteitvanditvlaswaarschijnlijkverbeteren.
Momenteelwordtwarmwatergeroot vlasuitHongarije alsonzorgvuldiggeroot beoordeeld doorspinnerijen.
8.5.4 Stoomexplosie
BijdeATPULenhet ITF inFrankrijk isin1984eentechniek
ontwikkeld omdevlasvezel teontsluitendoormiddelvaneenfysischemethode.Eind 1986 iseenproeffabriek opgezet inPlessis
Belleville,nadat eersteenstudienaardeeconomischehaalbaarheid isgedaan (doormiddelvancomputersimulatie)met eenpositief resultaat.Hetproceswerktalsvolgt:gedurende eenvastgestelde tijdwordtgroenvlas ineenruimtegebrachtmetwaterdamp
van 200gradencelsius.Hiernawordtdedruk inde ruimteplotselingverlaagd.Hierdoorwordtdepectine tussendeelementaire
vezels opgelost engehydrolyseerd. Vervolgenswordendevezeldeeltjesuitgewassen enhetmateriaal gedroogd.Hetvoordeelvan
hethydrolyse-proces isdathetzeersnelgaat eneeneenvoudig
proces is.Methetproceswordenkortevezelsverkregen.Dezevezels zijnvergelijkbaarmetgecottoniseerde vezels.Zij zijnechterfijner,schonerengeveneenhoger spinrendement dangecottoniseerdevezels.Hetnadeel isdathet rendementvanhethydrolyseprocesvrij laag is(Prunier, z.j.).
In 1988zijnenigeproevengedaanmetheteindprodukt in
mengingenmetkatoenensynthetischevezels.Momenteel ismenbezigmetvervolgonderzoek naardeperformancevanmenggarensmet
meerdan50Îgehydrolyseerd vlas indeweverij,breierij en tijdensvervenenfinishen ennaardeeigenschappenvandeweefsels/brelselsvandezegarens.
Volgens spinnerijen levertdezemethode eenzeergoed eindproduktmaar istevensduur,ƒ 7,-totƒ9,- perkg.Menziet
echterweltoepassingsmogelijkhedenvoorheteindprodukt bijhet
vervaardigenvankant.
Ook inReutlingenwordt onderzoekgedaannaarde "dampfaufschluss"vanvlasvezels.Hetproces isinprincipe hetzelfde als
hierboven beschreven. InReutlingengeeftmenhetgroenevlaseen
voorbehandeling (naverwijdering vande scheven)metchemicaliën.
Vervolgenswordthetvlasgehydrolyseerd met standaard-machines
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dieworden gebruikt indepapierindustrie. InReutlingenwerkt
menopgrotere schaaldan inFrankrijk.Menheeft eenpilotplant
ontworpendiesinds 1989operationeel is.Indepilotplantkan
500tongehydrolyseerd vlasperjaarwordenvervaardigd.Men
heeft eenkostprijsberekingvanhet eindprodukt gemaakt (zietabel 8.1).Dezekostprijsbereking isgebaseerd opeen fabriekdie
1000tonvezelperjaarvervaardigd.

Tabel 8.1 Kostenopbouw

"dampfaufschluss'-vlasvezel

Kostenopbouw
Totaalprijs (gulden/kg)

4,48 - 6,16

Waarvan:
grondstof
arbeid
energie
afschrijving
overig

57Z
13%
11%
11%
8Z

Bron:Transferzentrum fürnachwachsende Faserstoffe FH
Reutlingen, 1989.

Hetverschil inkostprijs tussenhet inFrankrijkenhet in
Duitsland gehydrolyseerd vlas isgelegen inhet feitdat in
Duitsland gezwingelde lokkenwordengebruikt en inFrankrijk
langevezels.
HetDuitseproces levert,evenalshetFranseproces,een
zuivere,fijnevezel.Eenprobleemechterwaarvoormenin
Reutlingen noggeenoplossing heeftgevonden, isde aanwezigheid
vanonoplosbaar gomophet oppervlakvandebehandeldevezel,dat
ervoor zorgt datdevezelniet goed aanvoelt.Het bovengenoemde
proceswordt (nog)nietoppraktijkniveau toegepast.

8.6 Alternatieve verwerkingsmethoden
8.6.1 Methode LaRoche
OnderdealternatieveverwerkingsmethodenwordtvaakdeLa
Roche-methode gerekend.DeLaRochemethode isechternietsandersdanhet cottoniserenvanvlas,waarvoor eenzogenaamde "La
Roche"-machine wordt gebruikt.Overhetcottoniseren vanvlasis
reedshet éénenandergezegd inparagraaf 3.9.
Het cottoniseren ismet nameeenoptievoordeafzet naar
mengspinnerijen. Zoals inhoofdstuk 3reeds isgezegd zijndeafzetmogelijkhedenvangecottoniseerd vlasmomenteelvrij beperkt.
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InWest-Europa iseenstructurele overcapaciteit vanLaRoche
machines.
8.6.2 Lintotal
BijdeATPUL ishetLintotal-procesontwikkeld. Ditproces
is,evenalsGdhierna behandelde IBVL-methodegebaseerd ophet
verwerkenvanwarstro.Momenteel staatéénmachine inEuropa,bij
eenFransecoöperatie.
Tijdens hetLintotal-proceswordtdehelevlasvezelverwerkt totzuiverekortevezels.Hetproceskaneengoedeindresultaat leveren.Als input isdanechtereenzeerhogekwaliteit
vlasnodig.Hetprobleemmetditproces isnamelijkdatdevezels
inheteindprodukt eenzeeronregelmatige lengte-endikteverdeling bezitten.Hetproces isalleeneconomisch rendabelwanneer
deprijsvanhekelsnuit hoog is(meerdanƒ 2,25 totƒ4,20,zie
tabel 3.15), aangezienheteindprodukt vanhetLintotal-proces
opdezelfdemarktenwordt afgezet alshekelsnuit.
Deafzetmogelijkhedenvanhet eindprodukt zijnmatig tot
slechtgebleken. InNemur isrecentelijk echter toch5miljoen
geïnvesteerd inhetLintotal-proces.Kennelijk achtmenhetdaar
zinvol hetLintotal-proces nieuw leven inteblazen. InPlessis
Belleville enbijeenanderFransbedrijf ishetprocesdaarentegenjuist afgeblazen.
8.6.3 IBVL-methode
Bijhet IBVL issinds 1978eenalternatieveverwerkingsmethode inontwikkeling. Degedachtedieachterdezemethodeligt,
iseenvereenvoudiging vandevlasoogst,zodathet bouwplan
flexibeler kanworden.De IBVL-methode combineert eenvereenvoudigde oogstmethodemet eenalternatieve verwerkingsmethode
(Leutscher, 1980:Leutscher enVanHolland, 1985). Overdeoogstmethode isreedsheteenenandergezegd (zieparagraaf 3.4).Samenvattend: hetvlaswordt gemaaid,vervolgensworden stroen
zaad gescheidenmet eencombine.Het zaadwordt beschouwd als
hoofdprodukt,destengel alsbijprodukt.Hetstroblijft alswarstroachterophetveld omtedauwroten.
Deverwerkingslijn bestaatuiteenspeciale "turbo"-balenopener eneen "turbo-cleaner".Prototypesvandezeapparaten zijn
bijhet IBVLaanwezig,echternog nietvolledig ontwikkeld.De
grondstof bestaatuitgerootwarstro,heteindprodukt iseenvezelmassa bestaande uitverkorte langevezelsenkortevezelsen
maximaal 5%verontreiniging (scheven).Daarnaast beschiktmen
overeenapparaat voorhetvervaardigenvaneenvliesuitdevezelmassa.
Eennadeelvandezemethode isdatwanneereen akkerbouwer
niet zelf overeencombine beschikt,dekostenvoor loonwerk
vrijwel evenhoog zijnalsbijvoorbeeld dievoorkeerrepelenof
trekrepelen.Daarnaast brengthetoogsten opdezemanier inpraktijkproblemenmet zichmee (zieparagraaf3.4).
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Eenvoordeelvandezemethode zijndeaanschafkostenvoorde
verwerkingslijn. Deze zijn relatief laag,zo'nƒ 100.000,-tot
ƒ200.000,-.
Het eindprodukt bevatmeerkortevezelsmet eengrotere
lengte dangezwingelde lokkenenkanvolgensdeonderzoekervoor
anderedoeleindenwordengebruikt.Deprijsvoordevezelmassa
zalvolgenseenschatting vanhet IBVLopcircaƒ 1,15 totƒ 1,60
moeten liggen.
In 1988 isinZuid-Oost Drenteeenproefgestart methet
oogstenvanvlasdoormiddelvanmaaienenmaaidorsen.Vorigjaar
bestond devlaskernuitvijf akkerbouwers die samen 18hectare
vlasverbouwden, ditjaarparticiperen 18akkerbouwers diesamen
70hectare telen.Het streven isuiteindelijk 600hectare tetelen.Opditmoment isde zaadopbrengst vrijwel deenige inkomstenbron.Het streven isdatdevezel 50%vandeopbrengst levert.Alsdatniet lukt,kandeuitbreiding niet gerealiseerd
worden.Dekernproduceertwarstro en levert ditvooreendeel
aanhet IBVLwaarhetwordtverwerkt tot eenvezelmassa ofvlies.
Volgensde ledenvandekernwordt ditprodukt gebruikt voorde
versterking vankunststof enkunsthout,voor sponzenenvoorde
verwerking inautomattenmet eengeluiddempende werking.Voorde
restvanhet stroheeftmenmomenteel echtergeenafzetmogelijkheden.Grondbewerking, zaaien,gewasverzorging enmaaien (met
dubbelemessenbalk)doet telerzelf,maaidorsendoet een loonwerker. Het streven iseensaldovanƒ 2.000,-perhectare tehalen.
8.6.4 HetVITNO-systeem
Mediojaren zestig isdoorhetvezelinstituut TNOeenvlasverwerkingslijnontwikkeld.Erwerd eenproeffabriek opgericht in
Rijsoord, dieeentweetaljarengedraaid heeft.Voordiverseonderdelenvanhet systeem zijnpatenten aangevraagd, dieechterin
1980zijnverlopen.HetVITNO-proceszou indevlasverwerkingsfabriek "Dinteloord" ingevoerdworden (Vezelinstituut TNO, 1976).
Halverwege dejaren zeventig,na liquidatievande fabriek,werd
het onderzoekgestaakt.Onderdelenuitdeverwerkingslijn zijn
bijeenaantal bedrijven inwerking.
HetVITNO-proces hield hetvolgende in:groen,gerepeld vlas
werd gebraakt met eenspeciaal daartoe ontwikkelde brakel.Vervolgenswerd hetvlasgezwingeld enmet een (eveneens speciaal
daartoe ontwikkelde)hekelmachinegehekeld.Erwerd eenvoorgaren
vervaardigd, datvervolgenswerd gebleekt entot slot twistloos
gesponnen (Bok,NjoenVanEssen, 1975).
HetprocesvanTNOhoudt eencompleet andereverwerking in
dandetraditionele c.q. huidige.Het gebruikvangroenvlasals
grondstof heeft alsvoordeel datdeweersafhankelijkheid vande
vlasoogst wordt gereduceerd, doordat het rootproceswordt vervangendooreenmechanische/chemische ontsluiting.Het systeemvereist eengrote investering.Deefficiëntievanhet proceswordt
echter sterkverhoogd doordat alle fasen indeverwerking aanelkaargekoppeld zijn.Dit levert eenarbeidsbesparing van50%.
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De resultatenvanhetVITNO-proceswarenzeerpositief.De
onderzoekers geventweeverklaringenvoorhetfeitdathetproces
nooit opcommerciële schaal istoegepast:
doordatdemachinesdooreen (bijvlasverwerkende bedrijven)
onbekendemachinefabriekzijngeconstrueerd,voeldenvlasverwerkende bedrijvenerweinigvoordezemachines aante
schaffen;
hetprocesvereist eenverregaande integratievan bedrijven
(zwingelbedrijf,hekelbedrijf enspinnerij). Ditvereiste
eendusdanigewijziging indebestaandeverhoudingen tussen
deze bedrijven,datheteentegrootobstakelwasvoorde
invoeringvanhetVITNO-proces.
Groen zwingelenenhekelen leverenweinig problemen op.Over
hettwistloos spinnen istentijdevanhetonderzoekveeldiscussiegeweest.Twistloos spinnenverhoogt despinsnelheid meteen
factor 10tot 15.Zondermeertwistloos spinnen isechteronmogelijkomdatdevezelbundels losvanelkaar liggen.BijhetVITNOproceswerd hetvoorgarendanookeerstgebleekt alvorensditnat
teverspinnen.
Twistloosgaren ismindersterkdangetwistgaren.Hetweefseldathieruitwordtvervaardigd isechternaeenwasbeurt vrijwel evensterkalsweefselsvangetwistgaren.Bovendienvoelt
hetweefsel nawassenveel soepelerenzachteraan (Vander
Velden, 1969). DoorTNOzijntevensonderzoeken gedaannaarde
eigenschappenvanweefsel,vervaardigd uittwistloos garen.De
conclusiesdaaruitwarendatwevenmet (uitgroenvlasvervaardigd)twistloosgarenals inslag zeergoedmogelijk is.Deweefselsverschillennietvandievervaardigd uitgetwist garen.De
duurzaamheid bijwassen isvoorweefselsmet als inslagtwistloos,uitgroenvlasvervaardigd garenbeterdanvoorweefsels
met traditionelevlasgarens.Descheurweerstand isietsminder
(VanderVelden, 1970).
Twistlose garens,vervaardigd uit50%vlasen50Zpolyester,
kunnennaspinneneenspeciale finishbehandelingondergaan.Hierdoorkrimpendevlasvezels inhetgaren,terwijl dievanpolyesterhun lengtebehouden.Hierdoorontstaat alshetware eenlaagjepolyester omhetgaren.Hetweefsel dathieruitwordtvervaardigd bezit zeergoede "washenwear"en "easycare"eigenschappen.
De resultatenvanhetVITNO-proceswaren zodanig datdit
procesdeaandachtverdient.Het isbelangrijk tewetenwaarom
eenprocesmet zulkeveelbelovende resultaten tochgeencommercieel succes isgeworden.Ons inziens isdebelangrijkste oorzaak
vanhet falenvanhetVITNO-proces tewijtenaanhet feitdater
destijdsgeenaandacht isbesteed aandeorganisatorischekant.
Deverwerkingslijn isprimairopgezet omdeverwerking vanvlas
technischbeterte latenverlopen.Daarnaast isgekekenofdit
economischhaalbaar is.Beide leverdepositieveuitkomsten.Geziendeorganisatievandevlassectorwaseendergelijk proces
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echterniet haalbaar.Het feitdat indeBRDenhetVerreOosten
VITNO-achtigeprocessenwordengebruikt voordeverwerking van
vlasrespectievelijk ramieendatdeBorelli-hekelmachinegebaseerd isopdeVITNO-hekelmachine, illustreert dathet proces
technischeneconomischgoedwerkt.Kennelijkpast deverregaande
integratie vanzwingelen tot spinnenwel indestructuurvande
vlas/ramieverwerking indeze landen.
Hoewelwijvanmening zijndat eenhernieuwde belangstelling
voorenreëvaluatievanhetVITNO-proceszinvol is,moet ervoor
worden gewaakt datnietdezelfde foutenopnieuwworden gemaakt.
Wijpleitendanookvooreenaanpakwaarbij primairwordtuitgegaanvandeorganisatievandevlassector. Indit licht gezienis
het belangrijktekijkennaardewerkingvandeafzonderlijkeonderdelenvanhetproces.Dit zaltenkostegaanvandeefficiëntievanhetproces,maarbeterpassen indestructuurvandesector.
Het twistloos spinnen iseengeheelnieuwe spintechniekvoor
vlasspinnerijen. Inhetverledenheeft twistloos spinnen eennegatieve bijklankgekregendoordat hetveelalverkeerd toegepast
werd, zonder eerst aftekokenentebleken.Eventuele spinproevenmet twistloosspinnenzullendanookgoed begeleidmoeten
worden.Ookzalnagegaanmoetenwordenoftwistloosgesponnenkan
worden opLinmacks.Daarnaast ishetmogelijkgarenuit groen
vlastespinnenopdetraditionelemanier,dusmet twisten.De
spinsnelheid isdan lager,erhoevenechter inspinnerijen geen
aanpassingen teworden gepleegd.
Het isbelangrijknategaanofgroenonthouten,georganiseerd inafzonderlijke zwingelbedrijven, hekelbedrijven enspinnerijenookdannog rendabelis.
Momenteeldoetmen inReutlingen eveneens onderzoeknaarhet
chemischontsluitenvandevlasvezel,hetgeen sterk overeenkomt
met het ontsluitingsproces uithetVITNO-proces.Hiertoewordtde
vlasvezel tot hetvoorgarenstadiumgroenverwerkt.Het voorgaren
wordt vervolgens behandeldmet oppervlakteactieve stoffen,waardoorhetvoorgaren regelmatiger, fijnerenwitterwordt.

8.7 Onderzoekmet betrekking tot linnen
BijCentexbel endeLIRAwordt onderzoekgedaannaarde
eigenschappenvan linnenweefselsenbreisels,endievanmengingenvanvlasmet anderevezels.Demeest interessantemogelijkheden zijndievoorhetmengenvanvlasmetwol.BijCentexbel is
men, insamenwerking met Belgische spinnerijen, bezigmet onderzoeknaartussenklimaat-kleding.Deachtergrond daarvan islin-,
nenkleding vanhet zomer-imagoaftebrengen.Mengingenmetwol
nemendaarbij eenbelangrijke plaats in.Deze stoffen combineren
dewarmtevasthoudendeeigenschappen vanwolmet hetuiterlijkvan
linnen.
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BijdeLIRA ismeneveneens bezigmetonderzoeknaarvlas/
wol-mengingen.Ditonderzoekheeft echtereenheel anderkarakter
dandatbijCentexbel. InNoord-Ierlandvervaardigtmenuit zuiverevlasgarens enzuiverewolgarens eenweefselwaarindeze beidetypengaren ineenbepaald patroonverwerkt zijn.Deachtergrond vanditonderzoek ishetfeitdatweverijenveelal geruime
tijdvooruitmoetenwerken (circa anderhalf jaar)endatvaakde
modekleurenvoorhetseizoenwaarvoormenproduceert,nogniet
bekend zijn.Menkandaaromwittevlas/wolweefselsvervaardigen,
dezeopslaanzolang nodig isenpaswanneer zijverkochtworden
eenverfbehandelinggeven.Dekleurstof iszogekozendatzij
goed hecht aanwol enslecht aanvlas,ofomgekeerd. Dit isgebaseerd ophetfeitdatvlasbestaatuitcellulose enwoluit
eiwit,welke beide anderekleurhechtende eigenschappenbezitten.
Menkrijgt opdezemaniergeruitteweefsels indegewenstekleur,
metdewarmtevasthoudendeeigenschappenvanwol (Hamilton, 1986).

8.8 Nieuweontwikkelingen
8.8.1 UpdatenVITNO-systeem
In1986 isdooreenbureaueenvoorstel gedaanvooreenonderzoeknaardemogelijkheden omhetVITNO-systeem opcommerciële
schaal toetepassen.Hierbij zouhetVITNO-procesdoorTNOtechnischgeupdated worden enzoudaarnaast eenmarktonderzoek naar
afzetmogelijkhedenvanheteindproduktgedaanworden.Wanneerdezebeide onderzoeken eenpositief resultaat opleverden,zoueen
pilotplantopgezetworden.Desudsidieverlening voorhetproject
isdoorhetMinisterievanLandbouwechterafhankelijk gesteld
vaneenbijdrageuitdevlassector endoordeCommissie voorVlas
opzijnbeurtvansteunuitde industrie (landbouwcoöperaties en
textielindustrie).Deze steun iskennelijknietverkregen,waardoorgeen subsidiekonwordenverleend.Hierdoorheefthetonderzoekgeendoorgang kunnenvinden.
8.8.2 VlaskernFriesland
InFriesland ismengestartmeteenonderzoeknaardemogelijkhedenomvlastetelen indezeprovincie.Hierbijwordtonderzocht ofhetmogelijk isdevlasvezel teverwerken toteenvezelmassaendezeaftezettenvoorhetvervaardigenvanvezelplatenvooronderanderebouwmaterialen.
8.8.3 Nieuwclassificatie-systeem
DoorCIPALin iseennieuwclassificatiesysteemontwikkeld
voorhetbeoordelenvandekwaliteitvanvlasvezels.
VanuitdeNederlandse organisatie isdekritiek ophet
nieuwe systeemdevolgende:
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erwordt geenonderscheid gemaakt tussenobjectief ensubjectief gemeten karakteristieken;
voordeobjectiefmeetbare karakteristiekenwordt geenstandaardmeetmethode aangegeven;
het aantalparameters istegroot;
hetgevenvanééneindclassificatie isonmogelijk.
Het systeem iszonderhetverwerkenvandekritiekvan
Nederlandse-enBelgische collega-instanties ingevoerd.Het
nieuwe systeemblijft daarmee sterkonderhevig aan subjectieve
kwaliteitsmaatstaven enbiedt hetgeen reëeleverbetering vanhet
metenvande vlasvezelkwaliteit.
8.8.4 Nieuwe spintechnieken
Qua (spin)technische ontwikkelingen looptvlasachterop
synthetische vezelsenkatoen.Devoornaamste redenhiervoorde
omvang vande sector,waardoor slechtseengering aantalmachinefabrikanten zichbezig houdenmet het ontwikkelenvan specifieke
vlasspinmachines.Het gevolg hiervan isdat de rationalisatievan
het spinproces inanderebrancheszichveelsnellerheeft ontwikkeld dan indevlasspinnerij.Hetvlasspinnen bevindt zichnogin
het stadiumvan eengerationaliseerd ringspinnen (zie figuur
8.1).

katoenbranche

vlasbranche

ringspinnen

ringspinnen

rationalisatie ringspinnen

rationalisatie ringspinnen

open end spinnen
rationalisatie openend spinnen
airjet spinnen

Figuur 8.1

Spintechnische

ontwikkelingen

katoen- en vlasbranche

Voorlopenophetgebiedvantechnische ontwikkelingenvalt
niet teverwachten.Het isechterwélvanbelangdeontwikkelingen inandere branches tevolgen enteonderzoeken ofzijookgeschikt zijnvoorvlas.Totnutoe isditniet systematischaangepakt.Alleenkatoen-,wol-ofsynthetica spinnerijen diegeïnteresseerd waren invlas(meng)garenshebbenwel eensonderzochtof
hetmogelijk isvlasteverspinnen op indiebranche gangbare
apparatuur.Vaakwasonbekendheid met hetdetechnischeeigen-
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schappenvanvlaseenknelpunt hierbij.Vanuitdevlasspinbranche
zelf zijndergelijke initatieven (opeenenkeleuitzondering na)
vrijwelnooitgenomen.Eenuitzondering isdedoorde Italiaanse
spinnerij Styfilontwikkeldemulti-purpose droogspinmachine.Deze
techniekwordtopditmoment reedsopcommerciële schaaltoegepast.Eenandereuitzondering washetVITNO-twistloosspinnen,
waarover inparagraaf 8.6.4 reeds isgeschreven.
Voorvlasnieuwe spintechnieken zijnhetopenend spinnenen
hetdrefspinnen.Hoewelnooit opcommerciële schaal toegepast,is
erbijdetextielindustriewelonderzoekgedaannaarhetverspinnenvanvlasopdergelijkemachines.Inparagraaf 3.10 ishieroverreedshetéénenandergeschreven. Inpraktijkblijkt,naast
niet-optimaleafstemming opvlasvanwegeonbekendheid methet
produkt,deomvangvandetespinnenhoeveelheid vlasmenggarens
debottlenecktezijn.
Eenanderenieuwe spintechniek ishetoliespinnen,zoalsdat
inhetVerreOostenwordtgehanteerd voor ramie.Hierover isin
paragraaf 5.3 reedshetéénenandervermeld.
Eenrecent ontwikkelde,sterkgerationaliseerde spintechniek
voorkatoenensynthetica ishetairjet spinnendatdooreen
Japansemachinefabricant isontwikkeld. Opairjet-spinmachines
kunnen zowel gewone alsbreigarenswordengesponnen.Deproduktiviteit vandezemachine iscircatienmaal zohoog alsvaneen
ringspinmachine encircatweemaal zohoog alsvaneenopenend
spinmachine.Hetgarennummerbereik bedraagtNm6totNm48.
Tabel 8.2 geefteenvergelijking vandeproceskostenvan
ringspinnen,openend spinnenenairjetspinnen.Deze getallen
geldenvoorJapan,detabel isuitsluitend bedoeld tervergelijkingvandespintechniekenonderling.

Tabel 8. 2 Proceskosten
spinnen

(gulden/kg)

ring-,

open end- en air

Nm12

jet
Nm30

Kostenopbouw

ring openend airjet

ring

Proceskosten

1,60

1,00

0,77

2,60

1,30

8%
14%
78%

24%
26%
50%

8%
30%
62%

10%
24%
66%

12%
38%
50%

Waarvan:
Arbeid
Onderhoud
Energie

airjet

Bron:Murata.

DooreenJapansbedrijf isonderzoekgedaannaarhet spinnen
vanvlasopairjet-spinmachines.Hieruit bleekdatde stugheid
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vandevezel eenprobleemvormtdoordat detorsieweerstand te
hoog is(hetvermogenomdeeigenastedraaien)enhetbuigvermogengering.Wél bestaat demogelijkheid vlastespinnentot
menggarenmet polyesterofacryl.Dit biedt een interessantemogelijkheid omopkostenefficiëntewijzevlasmenggarenstespinnen
voordebreierij envoortoepassingen ininterieurtextiel.

8.9 Conclusie
OmalsWesteuropese vlassector tekunnengroeien endeconcurrentieuit andere landenen/ofvananderevezelshethoofdte
kunnen bieden, ishet zaakdatookhetvlasonderzoek inhet teken
hiervan staat.Dat betekent dathetVesteuropeesvlasonderzoekde
volgende kenmerken zoumoetenhebben:
internationale samenwerking encoördinatie;
onderzoek rond eenbepaald itemmoet gedaanworden indat
landwaarmensterk isindat typeonderzoek;
volgenvan (technische)ontwikkelingenbijanderevezels
(katoen, ramie,synthetica);
volgenvanontwikkelingen buitenWest-Europa,met name in
Japanwordtveelonderzoekgedaannaardevezelverwerking;
betere afstemming onderzoek opdepraktijk;
betere terugvloeiing vanonderzoeksresultaten naardepraktijk.
Overhetvlasonderzoek inNederland kanhetvolgende gezegd
worden:
Bijhetveredelingsonderzoekwordt gezocht naarrassenwaarvandeafrijpingvanzaad enstengelmeer synchroonverloopt.Hetvoordeel isdatdekwaliteitvandeNederlandse
vlasvezel nietmeerhoeft te lijdenonderdekwaliteit van
het zaailijnzaad. Eennadeel isdatandere landen zichnaast
vezelsookopdewinningvan zaailijnzaad kunnengaan richtenendaardoordepositievandeNederlandse vlasteelt kan
verzwakken,met namewanneereendergelijk ras inhetbuitenland zouwordenontwikkeld.Het isderhalve noodzakelijk
datmeergeldwordt gestoken inveredelingsonderzoekbij institutenenkweekbedrijven;
Met name bijhet onderzoeknaarteeltoptimalisatie ontbreekt
het terugkoppelen vanonderzoeksresultaten naartelers.Het
makenvanhet teelthandleiding zoalsgebeurt bijhetPAGVis
eengoed initatief,hierin zoudenechterookresultatenop
hetgebiedvanmachinebouw,veredeling endergelijke inopgenomenmoetenworden;
Ophetgebiedvanobjectieve kwaliteitsmeting zouopkorte
termijn internationale samenwerking tot stand gebrachtmoetenworden omdeconcurrentiemet anderevezels aantekunnen;
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Vandealternatieve rootmethoden inonderzoek biedenhetroten inzakken enhet enzymatisch rotenperspectieven.Beide
zijnnog indeexperimentele fase.Het ismoeilijk inte
schattenwanneer zijopcommerciële schaaltoepasbaarzijn.
Eveneens isopditmomentnognietaantegeven ofhetroten
vanstroofhet rotenvanvezelsmeersuccesvol zalzijn.
Dit isafhankelijkvanwelkprocesuiteindelijkdebesteresultaten zalgeven,heteerst zijnprodukten opdemarkt
brengt,hoe succesvolmen isinhet introducerenvanhet
produktendeacceptatievanhet "nieuwe"produkt bijdepotentiëleafnemers;
Vandealternatieveverwerkingsmethoden,wordtdeLaRochemethode reedsopcommerciële schaaltoegepast.EenreëvaluatievanhetVITNO-systeem lijktzinvol.Watbetreftde
IBVL-methodezijnertwijfels overdeafzetmogelijkhedenvan
devezelmassa (endaardoorvanwarstro).De experimentele
vlaskern drijftnuopde zaadopbrengsten.Mogelijk ishet
warstrovlies een interessante grondstofvoordeindustrie.
Wijhebbenditnietkunnenverifiëren;
Onderzoek naarhet spinnenvanvlasvia eengerationaliseerd
spinproces,zoalsgebruikelijk isindekatoen-ensuntheticabranche, isnoodzakelijk.Teneersteomkostenefficiënter
tekunnenwerken,tentweedeomde introductievanvlasin
demenggarenssector tevergemakkelijken.
Eenbedreiging voorhetvlasonderzoek inNederland wordt
gevormd doordevolgendeontwikkelingen:
DoorreorganisatiebijDLO-instituten isdevoorzetting van
hetvlasonderzoek bijhetATO,hetSVPenhetRIVROonzeker;
De introductie vanthemagericht onderzoek.Geziendepotentiesvanvlas zouheteigenlijk ineenthema ondergebracht
moetenworden.
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9. Conclusies

9.1 Inleiding
Sedoelstelling vanhetmarktonderzoek,waarvan dit rapport
deuitwerking vormt, iseenverruiming vandeafzetvanNederlandsevlasprodukten, hetafstemmen vanhet aanbodop
devraag
en
hetdoenvanaanbevelingenvooreenmeeroptimale structuurvan
deNederlandse vlassector. Indit hoofdstukworden alleendie
conclusiesenaanbevelingenweergegevendiehetmeest bijdragen
aanhet realiserenvanbovengenoemde doelstellingen.

9.2 Conclusies envoorwaarden
Onzebelangrijkste conclusie luidtdateenverruiming vande
afzetvoorvlasproduktenmogelijk is.Demogelijkheden liggen
op
eendrietalverschillende terreinen:
1.

Zaailijnzaad
Nederlands zaailijnzaad neemtopdeWesteuropesemarkt een
belangrijke positieinalsgevolgvandehogekwaliteit.
WanneerdekwaliteitophethuidigeniveaublijftendeNederlandse sectorer
inslaagtomnieuwe,kwalitatief hoogstaande,variëteiten teontwikkelen,kanafzetvergroting
wordengerealiseerdopdevolgendemarkten:
-Frankrijk,door (gedeeltelijke)overnamevanhet Belgisch
marktaandeel;
- "nieuwe"vlasproducerende landenalsdeBRD,Oostenrijk,
Denemarkeneneventueel hetOostblok.
Geschat wordt dathet areaaldat primairbestemd isvoor
de
zaailijnzaadwinning met 1000tot 2000hectarekantoenemen;

2.

Textiel
HoewelNederlandse vlasvezels inhet algemeenniet tot
de
hoogstekwaliteitsklassen gerekend kunnenworden,kunnen
meerc.q. ruimere afzetmogelijkhedenvoorde langevezelgerealiseerdwordendannuhetgeval is.Enerzijdskaneen
verruiming vandeafzetgerealiseerd wordendoorverhoging
vandevezelkwaliteitenhet selecterenvanpartijen.Anderzijdskaneenverbreding vandeafzetmarkt plaatsvindendoor
zichtegaanrichtenopdemenggarenindustrie,waarnaast
kortgemaakte langevezelookeenmarkt bestaatvoorgezwingelde lokken.Geschatwordt dathethierbij gaatomeenverruiming vanhet areaalmet circa 2500tot 3000hectare. Dit
isinclusiefdetoenamevanhetareaaldat bestemd isvoor
dezaailijnzaadwinning;
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3.

Alternatieve

toepassingen

Groenvlasstro,lagerekwaliteiten langevezels enkortevezelskunnengebruiktwordenalsversterking inplaatmaterialenenplastics.Vlasheeft inditmarktsegment eenmeerwaardetenopzichtevananderevezelsdoordat heteindprodukt eenlagersoortelijkgewicht bezit.Binnendebouwsectorwordtdekomendejareneenstijging verwachtvande
vraag naardezematerialen.Doorverbeterde procédé's indezebranchekunnen indetoekomst hoogwaardige kwaliteiten
plaatmateriaal geproduceerd wordendiekunnen concurreren
methoutenmeubelplaat.
Geschatwordtdathetvlasareaalvoordeze toepassingenadditioneelmetcirca 1000hectarekantoenemen.Bijverdere (technische)ontwikkelingen iseenuitbreiding vanhetareaal totcirca5000hectaremogelijk.
ResumerendwordtgeschatdathetNederlandsvlasareaal op
middellange termijnkangroeienmet3000tot 6000hectare.Omde
bovenstaande afzetmogelijkhedentekunnenbenutten,dient echter
aandevolgendevoorwaarden tezijnvoldaan:

Uitbreiding

van taken

DeNederlandsevlassector isdoorhetontbrekenvaneenhandelsfunctie endoorhetontbrekenvan verwerkingsmogelijkheden
voordevezelsnahetzwingelen inhetnadeel tegenover deandere
vlasproducerende landen.

Schaalvergroting
Hetmerendeelvandebedrijven indeNederlandse sector
opereert oprelatiefkleine schaal.Dezekleinschaligheid heeft
totgevolgdatafzetmogelijkhedensub-optimaal benutwordenen
datvolledigekosten-efficiëntiedoorde sectorheennietgehaald
wordt.

Directe contacten met de

gebruikers

Directecontactenmetdespin-branche ontbreken.Kennisvan
dewensenvanspinnerijen enafstemming opdeeisendie zijaan
degrondstof stellen isnoodzakelijk.Denoodzaakhiertoewordt
vergroot doorhetontbrekenvankwaliteitscriteria enstandaardklassen,waardoordeafstemmingvaakproefondervindelijk moet
plaatsvinden.Bovendien kunnenbetere contacten leidentotgezamenlijke projecten.Eendirectafzetkanaal richting de(Nederlandse)menggarenindustrie isgewenst.

Onderzoeks inspanningen
Meeronderzoeknaarknelpuntenenprodukteisen inalleschakelsvandeproduktkolom isnoodzakelijk. InNederland isdeonderzoeksinspanning ophetgebiedvanvlasonderhetminimaal
noodzakelijkeniveauterechtgekomen.Samenhang tussenonder-
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zoeksprojecten iserniet ensamenwerking tussen onderzoeksinstellingennauwelijks.

Branche-organisatie
Het instellenvaneen institutiewaarin allegeledingenuit
deproduktiekolomelkaartreffen isnoodzakelijk.Deorganisatie
vandeNederlandse sector,dehuidigeCommissie voorVlas, iste
eenzijdig samengesteld.
Samenwerking
Tenslotte iseenbetere samenwerking tussendegenendiein
devlassector actief zijnnodig.Degeneigdheid tot samenwerking
binnendeNederlandsevlassector isnutebeperkt.
Debovengenoemde voorwaarden zijnniet alleenvanbelang
vooreenuitbreiding vandeafzet.Ookalsdeafzet dekomende
jarenomwelke redendanookzoustagneren, ishetvoorhetbehoud vandeconcurrentiepositie vandoorslaggevend belang datbovengenoemde voorwaardenwordenvervuld.
Tenslotte zijnooknogenkeleopmerkingenophunplaatsmet
betrekking tothet tijdstipwaarophetéénenander zijnbeslag
dient tekrijgen.
Ook inandere landen,zowelbinnenalsbuitendeEG, isvlas
ineen stroomversnelling gekomen.Hierbij isvaaksprakevan
structurendiebuitendetraditionele CILC-kanalenomgaan.Daarom
zijnervoorNederland twee redenenom nutekiezenvoor structurele aanpassingen indevlassector.Teneerste zaldeNederlandse
afzet geconfronteerdwordenmetnieuwkomersopde traditionele
markten.Tentweede zullendekomendejarendeposities opnieuwe
marktenverdeeld worden.Opgemerkt moetwordendatdeneiging bestaat omdeteelt tésnelentéomvangrijkuit tebreiden zonder
dat structureleveranderingen indesectortot stand zijngekomen
enzonderdatvoldoende duidelijkheid isoverdevraag ofenop
welkewijzehet produktkanwordenafgezet.
Alvorensaanbevelingenkunnenwordengedaan tenaanzienvan
devoorgestelde structuurveranderingen endewijzewaaropdeafzetmarkt beterbewerkt kanworden, ishetnoodzakelijkvoldoende
zicht tehebben opdemeest relevante sterkepunten enkansenvan
envoordeNederlandse vlassector enopdezwakkepunten enbedreigingen.Eenoverzicht hiervan treft uaan indevolgendeparagraaf.Met sterretjes isaangegevenwat naaronzemeninghet
gewicht isvanhet betreffendepunt.

9.3 Sterke puntenenkansen
Desterke puntenenkansen zijnnaarfase indeproduktkolom
ingedeeld.
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9.3.1 Vlasteelt
*** InNederland vermeerderd zaailijnzaad isvanhogerekwaliteitdanhet inhetbuitenland vermeerderd zaailijnzaad.
*
Hoge zaad-en stroproduktieperhectare.
*
Kwaliteit stro isgoed tenopzichtevanOostblok-landen.
*
Vlaskanwordenbeschouwd alseenmilieuvriendelijk gewas
(weinig stikstof enbespuiting nodig).
*
Vlaspastgoed inhetbouwplan.
9.3.2 Kweekbedrijven en zaaizaadhandel
*** Dominante positie opzaaizaadmarkt.
*** Grootschaligestructuur.
*
Sterke rassenopdemarkt.
9.3.3 Zwingelbedrijven
*** Recente (hoge)investeringen;hetmerendeelvandezwingelbedrijven isdaardoorvrijmodern,zeker invergelijking met
Belgischebedrijven.
9.3.4 Overigevlasverwerkende bedrijven
*** Erzittoekomst indemarktvoor lichtgewicht hout-en/of
vezelplaten.DeNederlandsevlasspaanplaatfabriekproduceert
reedsspaanplaat.Metdeopstapelstaande invoeringvaneen
nieuweproduktietechniekkanzijookdemarktvoorlichtgewichtvezelplatenbedienen.
*
HetmerendeelvandedoordeNederlandsevlasspaanplaatfabriekgebruikte schevenwordtgeïmporteerd,ditbetekentdat
ernog ruimte isvooreengroteraanbod uitNederland.Bij
deproduktie vanvezelplaat isertevenseen binnenlandse
afzetmogelijkheidvoordelokken.
*
HetNederlandse lokkenbedrijfheeft een inkoop-enverkoopnetwerkopgezet,waardoor zijalsenigNederlandszwingelbedrijf direct contact heeftmethaarafnemers.
*
Dekennisvandevlassectordieaanwezig isbijrepelbedrijvenwordt instand gehoudendoorhetoverschakelen opandere
activiteiten binnendevlassector.
*
Aanwezigheid vaneen linoleum-industrledie inprincipelokaal geproduceerd lijnzaadwilverwerken.
9.3.5 Nederlandse textielsector
*** Interesse inhetverwerkenvandeNederlandse vlasvezel bij
mengspinnerijen,mitsvoorbewerkt aangeleverd (gehekeld,gekamd engekaard ofgecottoniseerd enopkatoenlengtegebracht).
** Bereidheid totsamenwerking methet linnenbureau inpromotie-acties.
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**
**

*

Bereidheid spin-,brei-enveredelingsproeventedoen.
Er isbijNederlandseweverijen eentrend naarhetverwerken
vanvlas(meng)garens ininterieurtextiel.Nederlandsvlasis
zeergeschikt voorditgebruiksdoel.
Mogelijkheid omvlasvezel teverspinnen totmenggarens.

9.3.6 Ondersteunende instanties
**
*

Goed keuringssysteem voorzaaizaad (NAK).
Deoverheid heeftmeeraandacht voordeNederlandsevlassectorgekregen (subsidies op investeringen,marktonderzoek).

9.3.7 Vlasonderzoek inNederland
*

De (potentiële)kennisovervlas isinNederland grootdoor
ruimeonderzoekservaring bijeenaantal instituten.

9.3.8 Marketing enconsumenten
**
*

Linnen pastgoed intrendsopdeconsumentenmarkt (natuurlijkmateriaal,kwaliteit).
Doordat linnende laatstejaren steedsmeer inhetmodebeeld
verschijnt isde interessehiervoorbijdeNederlandse
detailhandel enontwerpersgroeiende.

9.3.9 Algemeen
*** Afzetvergroting enbeterevalorisatievandevlasvezel bij
gezamenlijke afzetvandehuidigeproduktie isrealiseerbaar,waarbij deomvang groot genoegmoet zijnomeenredelijkcontinue enhomogeen aanbod tekunnen leveren.
*** Verschillende (kleinere)natspinnerijen (Campbell, Styfil)
hebben kenbaargemaakt dat zijgraag direct zaken zouden
willendoenmet eendergelijke combinatie.
*** Kansen liggenervoormenggarensuitgecottoniseerd engesneden langevezel enmogelijkookvoorgezwingelde lokken.
Nederlandsvlas isbijuitstekgeschikt voordezegarens.
*** Kansen zijnerookvoor lokken,scheven engroenvlasvoor
hetgebruik inalternatieve toepassingen,met nameplaatmaterialen engeotextiel.Eenaantal industrieën lijkt hierin
geïnteresseerd.
** Met het inNederland enzymatisch geroteproduktwordt gemikt
opdemeest succesvollemarktvoordevlasvezel (dievande
kwalitatief goede langevezel). Indienhetprocesgoederesultaten oplevert zijnerzekerkansenvoordittypevlas.
Hierbij dient aangetekend tewordendatteneersteopkorte
termijnnoggeen resultatenverwacht kunnenworden,hiervoor
isnogveelonderzoeknodig.Het zalzekercircadriejaar
dureneeropcommerciële schaal enzymatisch gerootvlasop
demarkt kanwordengebracht.Tentweede isde concurrentie

247

vanvergelijkbare processenuitandere landengroot.MetnamekanconcurrentiewordenverwachtvanhetNOVO-proces.
Kansen zijnervoorgrootschalige linnenweverijenenververijendie zichrichtenophetvervaardigenvanwandbekleding
uitgroverevlasgarens.Nederlandsvlas ishiervoorzeergeschikt.Daarnaast bevindt zichinNederland eenbloeiende
wandbekledingindustrie.

9.4 Zwakkepuntenenbedreigingen
De zwakkepuntenenbedreigingen zijn ingedeeld naar fasein
deproduktkolom.
9.4.1 Vlasteelt
*** Kleinschaligheid,metalsnadelen:
1.werkt kwaliteitsverschillen indehanddoorkleineproduktie-omvang perbedrijf.
2.oninteressant voorbedrijfsleven,onderzoek envoorlichtingdoorgeringeomvang totalevlasareaal.
*** DekwaliteitvandeNederlandsevlasvezel isgemiddeldgenomen lagerdanvandeBelgische enFransevezel,hetgeentot
uiting komt inhetprijsniveau.
*** Groteweerriscico'svanvlasteelt envlasoogst.
*** Gebruikvanpolypropyleen ensisal alsbindtouw indelandbouw,waardoordezematerialen inderuwe lokkenterechtkomen.Hierdoor zijntraditionele afzetmogelijkhedenverloren
gegaanenzijndemogelijkheden omgebruikt teworden inalternatieve toepassingenbeperkt.
** Onvoldoende kennisbijNederlandsevlastelers overwensen
eindgebruikers (eenvoorbeeld hiervan isdepolypropyleenproblematiek).
** Gespecialiseerde mechanisatie nodig,waardoorhoge investeringen.
*
Afhankelijkheidvansubsidies,hetgeenbij (potentiële)afnemersonzekerheid overdecontinuïteitvanhetaanbod
schept.
*
De indruk bestaatdatermindertrek-,keer-enoprolmachinesperhectare zijndanbijFranse bedrijven (zekergezien
hetNederlandse klimaat),met alsgevolg een langereoogstperiode endusgrotereweersafhankelijkheid.
9.4.2 Kweekbedrijven enzaaizaadhandel
*** Vlasheeftminimale belangstelling bijkweekbedrijven inhet
algemeen.
*** De zelfvoorzieningsgraad vanzaailijnzaad bij traditionele
afnemersneemttoe.
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*** Eenbedreiging vormenconcurrerende Franse rassen, bovendien
isFrankrijkzeeractief opkweekgebied.
*
Nieuwkomers invlasteelt (BRD,Oostenrijk enDenemarken)
hebbeneen lageprioriteit binnendeklantenkring. Intijden
vantekortkunnen zijniet het zaailijnzaad krijgendatzij
willen.Zijkopendaarom zaadvan rassendie inhet Oostblok
zijnvermeerderd. Hetgevaarbestaat dathierdoor structurelewijzigingen inhandelscontacten ontstaan.
*
Bijallebestaandevezelvlasrassenverloopt deafrijpingvan
stengel enzaad asynchroon.
*
Teweinig samenwerking bijdeexport van zaailijnzaad.
9.4.3 Zwingelbedrijven
*** Sterkeoriëntatie opBelgische tussenhandel,met alsnadelen:
1.geen zicht opdeproduktstromen.
2.geencommunicatie met latere schakelsuit deketen.
3.concentratieBelgische tussenhandelwaardoorafhankelijkheid groeit.
*** Kleinschaligheid, met alsnadelen:
1.kleinepartijeneneenheterogeenprodukt,hetgeende
prijsvorming negatief beïnvloedt.
2.zwakkeonderhandelingspositie tenopzichtevanBelgische
handel.
3.weinig (mogelijkhedentot)integratie indebedrijfskolom.
4.minderkostenefficiënt.
5.mindersterkeconcurrentiepositie;metnametenopzichte
vanFranse bedrijven.
*** Doenminderaankwaliteitsbewaking danFranse bedrijven.
** Slechtevalorisatie ruwe lokken (kwaliteit,vervuiling).
*
Relatievlasserannexvermeerderaar enzaaizaadhandel is
vaakproblematisch.
*
Demogelijkheid tothetaantrekkenvanpersonenmet kennis
vanhet zwingelvak isgering.
9.4.4 Overigevlasverwerkende bedrijven
*** Ontbreken financiëlemiddelen bijdeNederlandse vlasspaanplaatfabriek omnieuweproduktietechniek intevoeren.
** Olieslagerijen zijnniet ingesteld ophetverwerkenvan
kleinere hoeveelheden lijnzaad.
9.4.5 Nederlandse textielsector
**
*
*

Inhet algemeenweinig kennisvandetechnische eigenschappenvanvlas.
Niet inbezitvanspecialevlasvoorbereidings-envlasspinapparatuur.
Weinig ervaringmetvlas.
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9.4.6 Ondersteunende instanties
**
**

**

DeCommissie voorVlas iseenzijdig samengesteld.
Het secretariaat vandeCommissievoorVlas isonderbezet in
vergelijking totdepotentiedievlas inzichbergt enin
vergelijking totanderevlasproducerende landen.
Binnenhetvoorlichtings-apparaat zijnteweinigvlasdeskundigen.

9.4.7 Vlasonderzoek inNederland
*** Weinig aandachtvoorvlas;devoortzetting vanhetvlasonderzoek bijhetATO,SVPenRIVRO isonzeker.
*** Ontbrekenvaneenapartprogramma/thema vlasoftextielvezelsbijde onderzoeksinstituten.
*** Geen internationale afstemming vlasonderzoek;geziendeafwijzing vanhetEclair-programmadoordeEGvaltweinig van
dedaarinvoorgestelde samenwerking teverwachten.
** Bij onderzoeksinstituten ontbreektvaakhet contactmetde
praktijkvoor terugkoppeling onderzoeksrichting.
** Weinig terugkoppelingvanonderzoeksresultaten naardepraktijk.
9.4.8 Marketing enconsumenten
*** Linnen isonbekend bijNederlandse consumenten enbijinkopersvan instellingen (ziekenhuizen endergelijke).
*** TekleinbudgetNederlands linnenbureau.
** Teweinig aandachtvoortechnischevoorlichting.
** Geencontacten tussenNederlands linnenbureau enNederlandse
textielsector.
** Bij introductie vaneennieuwevezel indeNederlandse textielindustrie moetenalleschakelsuitdebedrijfskolombenaderdworden.
*
Afhankelijke opstellingNederlands linnenbureauvanhetCILC
met betrekking totpromotie-activiteiten.
9.4.9 Algemeen
*** Devlassector inNederland heeft quaomvang eenondergrens
bereikt,waaronderhetnietmeer interessant isvoor bedrijvenomonderzoeks-enontwikkelingsactiviteiten naarvlaste
verrichten.
*** Linnen isrelatiefmeermodegevoelig dandemeeste andere
vezels.
*** Ramie iseenandertypevezeldanvlas (gladder,andere
verfeigenschappen),waardoor zijeenandermarktsegmentbedient.Tochvormt zijeenpotentiële bedreiging voor linnen
omdevolgende redenen:
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***
***
***
***
**
*

1.de ramievezel issterkerdandevlasvezel enkandaardoor
fijneruitgesponnenworden;
2.voorhet spinnenvan ramiegarensworden inhetVerre
Oostengeavanceerde spintechnieken gebruikt.Daardoor
zijn ramiegarens sterker ensoepelerenbeterteverwerken inweverijen enbreierijen;
3.ramiegarens zijngoedkoperdanvlasgarens;
4.eenweefseluit 50%linnen en50Zramie iszeermoeilijk
van 100X linnenteonderscheiden;
5.gebrekaankennisomtrent linnenbijconsumenten,waardoorbijvoorbeeld ramieeenkanskrijgt,ditgebeurt
reeds inItalië;ook inNederlandworden ramie-garensgebruiktvoorhetvervaardigenvan linnen-lookgordijnenen
linnen-lookkleding.
Ontbrekenvanobjectieve kwaliteitsmaatstaven.
Ontbrekenverdereverwerkingscapaciteit voorvlas inNederland.
Lagekwaliteit Nederlandsevlasvezel.
Slechte communicatie indegehele vlasverwerkingsketen.
Weinig zicht opverbetering vandemarkt voor lokken.
Upgrading vandekwaliteit vanvlasuitOostblok,bijvoorbeeld doorenzymatisch roten,hetgeendaareerderhaalbaar
isdan inWest-Europa vanwege lagere arbeidskosten enhet
ontbrekenvan strengemilieuwetgeving.

Tabel 9.1 geeft eenoverzicht vandebelangrijkste sterke
puntenenkansenenvandebelangrijkste zwakke puntenenbedreigingen.Dezepuntenhebbenmededebasisgevormd voordeaanbevelingen, die inhetvolgende hoofdstuk aandeorde zullenkomen.
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Tabel 9.1

Belangrijkste
sterke punten en kansen, zwakke punten
en bedreigingen van en voor de Nederlandse
vlassector

Schakel

sterke puntenen
kansen

Vlasteelt

+kwaliteit zaaizaad

zwakkepuntenen
bedreigingen
kleinschaligheid
vezelkwaliteit
op2eplaats
weerrisico
vervuilingmet
polypropyleen

Kweek+dominante positie
bedrijven/
zaaizaad- +schaalgrootte
handel

weinig interesse
bij kweekbedrijven
zaailijnzaadexport
stagneert
concurrerende rassen

Zwingelbedrljven

+recente investeringen

oriëntatie opBelgië
kleinschaligheid
weinigkwaliteitsbewaking

Overige
bedrijven

+kansvoor schevenen
lokken inlichtgewicht plaatmateriaal

ontbrekenmiddelenom
nieuweproduktiewijze
voorplaten intevoeren

Nederlandse +interesse inbewerkt
textiel
Nederlandsvlas
sector
bijmengspinnerijen
Onderzoek

voortzetting onzeker
weinig ruimtevoor
vlas inthema-onderzoek

Marketing

linnenonbekend
promotiebudget

Algemeen
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+kansvoor
gezamenlijke afzet
+ interessevanuit
industriëlehoek
+ interesse bijkleine
natspinnerijen

schaalgrootte
linnen israodegevoelig
ramiepotentiëleconcurrent
ontbrekenkwaliteitsmaatstaven
ontbrekenverwerkingscapaciteit inNL
lagevezelkwaliteit
slechte communicatie
binnendesector

10. Aanbevelingen

10.1 Inleiding
Uit devoorgaande hoofdstukken isduidelijkgewordendat
vooreenverbetering vandeconcurrentiepositie vandehuidige
Nederlandse vlassector envoorhetverwervenvaneengoedepositie opnieuwemarktenvangroot belang isdat structureleveranderingen inde sectortot standkomen.Wij zulleneenpogingwagenomhiervoorvoorstellen tedoen.Daaraanvoorafgaand moeten
echterenkelekanttekeningenwordengemaakt.
Onze aanbevelingen gaanniet inopallerlei detailkwesties
omdatwijvanoordeel zijndat ervoldoendemensen actief zijnin
de sectoromzelfdezepuntenopeen inventievewijze optepakken.Wij hebben onsgeconcentreerd opveranderingen diedeProduktiekolomvanvlas inzijngeheel raken.Hierbij kaneenonderscheid gemaaktwordentussenenerzijds zakendievan zo'nalgemeenkarakter zijnenvanzo'nbelangvoorde sectordathetnastrevenervan binnende sectornauwelijks betwijfeld zalworden
enanderzijdsveranderingen die inmeerdere ofminderematevan
invloed zijnopalleschakels enopalleparticipanten inde(bestaande)vlaskolom.
Totdeeerstegroepvanaanbevelingen horende aanbevelingen
met betrekking totdeCommissie voorVlas,marketing enonderzoek
tenbehoevevanvlasenvlasprodukten.Ookaanbevelingen tenaanzienvande zaailijnzaadhandel vallenhieronder.Wij zijnnamelijkvanoordeel datdepositievandezaailijnzaadhandel van
eminent belang isvoordeheleNederlandsevlassector.Ookde
sector zelf isgrotendeelsdezemening toegedaan.
Totdetweedegroepbehorenmet nameaanbevelingen diebetrekking hebbenopdeafzetvanvezels.

10.2 Aanbevelingen
10.2.1 Aanbevelingen voordeCommissie voorVlas
DeCommissie voorVlasbestaat nuslechtsuitvertegenwoordigersvanteelt,vlasserij enwerknemers.Deze basis istesmal
omalscentraal orgaanvandegehelekolom tedienen.Naastde
bestaande functiesvandeCommissie voorVlaskan zo'ncentraal
orgaaneenbelangrijke stimulans zijnvooreneenbijdrage leverenaande structuurvandegehelekolom. Zij zou bijvoorbeeld
actieprogramma'svoordepromotievanvlasprodukten kunnen initiërenof zorg kunnendragenvoordeafstemming vanonderzoeken
het tot standkomenvanonderzoeksprogramma's. Tevens zouzo'n
orgaaneengrote rolkunnen spelenbijhetuitbuitenvandester-
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kepunten enkansenenbijhetverbeterenvandezwakkepunten
die inhetvorigehoofdstuk zijnvermeld.
Infiguur 10.1 staatvermeldwelke actorenuitdevlaskolom
ons inziens indeCommissievoorVlas zitting zoudenmoetenhebben.

teelt loonwerk*zwingelen spinnen* weven overheid onderzoek

commissievoorvlas

werknemers spinvoorbereiding alternatief gebruik zaadhandel/
veredeling
* extra vertegenwoordigers

Figuur 10.1

Voorstel

samenstelling

Commissie voor Vlas

10.2.2 Aanbevelingenvoorde zaailijnzaadhandel
Inhoofdstuk 9isreedsaangegeven datergoede afzetkansen
zijnvoor inNederland voortgebracht zaailijnzaad.Dehandel in
zaailijnzaad isinons landgrotendeels inhandenvantweebedrijven,waarvan éénopparticuliere endeandere op coöperatieve
grondslag.Naast hetverwervenvannieuwe afzetmarkten, ishet
ons inziensvoor beideondernemingenmogelijk eensterkereconcurrentiepositieteveroveren dooreenuitbreiding vanhettakenpakketmetvoorraadvorming,meer (gezamenlijke)promotie,een
grotere betrokkenheid bijhetveredelingsonderzoek endaarnaast
dooreenbetere afstemming opspecifiekewensenenmogelijkheden
uitdemarkt.Infiguur 10.2 isweergegeven hoedewijzevan
opererendoordeNederlandse zaaizaadhandel eruit zoumoeten
zien.
Vangroot belangvoordehandel isdeontwikkeling van rassendiequaeigenschappen ofuitagronomischoogpunt beterzijn
dandehuidige.Opditterreinmogengerichte initiatievenvande
betrokken bedrijvenverwachtworden.Dit onderzoek geeftvoldoendeaanknopingspuntenwaaropdeveredeling gericht zoukunnenworden.De initiatievenkunnenbestaanuithet zelf terhandnemen
van (kostbaar)onderzoekofhet insamenwerking met bestaande
veredelingsinstituten opzettenvaneenprogramma,waaraanookde
overheid financieelbijdraagt.
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input
Nederlands
lijnzaad

zaaizaadhandel

output

mengen/sorteren
zuiveren afzet
voorraadvorming*
promotie*
onderzoek*

zaaizaad
a.Fr,B
b.Dan,BRD,Aus*
c.Oostblok*
surplus-> slagzaad*
a.voedings-,geneesmiddel, cosmetica
b. olieindustrie

# nieuwe activiteiten
* nieuwe afzetmarkten

Figuur 10.2

Voorstel wijze van functioneren

zaailijnzaadhandel

10.2.3 Aanbevelingen vooreenafzetstruktuurvanvlasvezels
Eénvandebelangrijkste constateringen uitdit rapport is
datdeafzetvanNederlandsevezelsniet optimaal is.De oorzaken
hiervoor zijnmeerderemalengenoemd, zodatwij onsnuwillenbeperken tot hetgevenvaneenaantal aanbevelingen omdeze situatie teveranderen.Eendrietal factorenhierbijvanhet grootste
belang:
realisatie vannieuweafzetmogelijkheden;
schaalvergroting;
samenwerking.
Dezedrie factorenvertonen eensterke onderlinge samenhang,
maarkunnenopzeerverschillendewijze ingevuld worden.
Uit het rapport komtduidelijknaarvorendathet niettot
standkomenvan structurele veranderingen op lange termijn leidt
tot hetverliesvandehuidige concurrentiepositie.De schaalvergroting die zichmet name inFrankrijk binnende traditionele
vlassectorvoltrekt,het ontbrekenvandehandelsschakel inNederland, dekomstvannieuwedeelnemers opdemarkt enhetontstaanvannieuwemarktenmakenaanpassing nodig.
Dealternatieven diehieronderwordengenoemd,wordenenerzijds steeds ingrijpender,maarbiedenanderzijds steedsmeermogelijkheden omopbovenstaande terreinen tescoren.Deeerste
drie alternatieven passenuitstekend binnen eensectordiezich
voor zoverhetvezelsbetreft, richt opdetraditionele afzetkanalen indetextielmarkt.Hetvierde alternatief isons inziens
meer toegesneden opnieuwkomers indemarkt enopdeniettraditioneleafzetkanalen.
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1.

Gezamenlijk aanbodvlasvezels.
Hetgezamenlijk aanbiedenvanvlasvezelsaanhandelshuizen
heefthetgrotevoordeel datpartijengeselecteerd kunnen
wordenenperkwaliteit totwaardekunnenwordengebracht.
Zowel zwingelbedrijvenalsvlaskernen zoudenhiertoe (ieder
ophuneigenniveau indekolom)kunnen besluiten.Eenvlaskernkanverdermeertoegevoegdewaarde ineigenhand houden
alszezelf eenzwingellijn aanschaft.Dit isechteralleen
mogelijk alsvlaskernen fuserenofaanzienlijkuitbreiden.
Dit laatste isbovendienalleenecht interessant alsmeneen
duidelijk afzetmarktvoorhandenheeftbuitende traditionele
sfeer,maartochbepaaldekwaliteitenwil reserverenvoor
traditioneledoeleinden.

2.

Schaalvergroting.
Hiervoor isreedsaangegevendatdirecte samenwerkingsvormen
tussen zwingelbedrijven onderling ofzwingelbedrijvenentelers (bijvoorbeeld inmaatschappen)ookeenmogelijkheid
vormenomeenbeteremarktpartij tezijn.Dergelijke samenwerkingsvormen benaderenalmeerdekritische omvang dienodig isomopbedrijfsniveauflexibel opveranderingen inde
markt intekunnen spelen.Hetkennisniveau ishogerener
kaneenverdeling vanactiviteitenplaatsvinden.

3.

Handelshuis.
Eenstapverder iseenvoorwaartse integratie vanuitondernemingsvorm 2.Samenwerking met eenbestaand (Belgisch)handelshuisofhetoprichtenvaneeneigenhandelshuis dathet
gezamenlijke aanbodverhandelt,versterktdepositie opde
markt aanzienlijk. Bovendienkannurechtstreeks eenrelatie
gelegdworden tussendeeisenenwensenvande spinnersen
devoortbrenging vandevezels.Hierdoor iseenbetereafstemming inallevoorgaande schakelsvandeketenmogelijk.

4.

Agrorefinery.
Ons inzienskunnen schaalvergroting, samenwerking enhet
veroverenvannieuweafzetmarktenhetbestegeschieden in
eenagrorefinery.Eenagrorefineryvoorvlas zouzichin
principe bezig kunnenhoudenmetallefasendie zichbevindentussendeteeltenhetspinnenofhetgebruikvoorandereprodukten,zoalsbouwmaterialen.Figuur 10.3geefthiervaneenoverzicht.

Zowelhet zwingelen,hetmengenensorteren,despinvoorbereiding enhetverhandelenvandejuistepartijennaardeverschillende afnemersgeschiedt inéénbedrijf. Integratie en/of
samenwerking (metbetrekking totdespinvoorbereiding enhandel)
enschaalvergroting zijnhiermeeonomstotelijkverbonden.Demogelijkheden omalsvolwaardige partnermetnieuwe afnemersin
contact tekomen,wordenook reëler.Binnen zo'nstructuur zou
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onderneming

input
Nederlandsvlas

mengen/sorteren
voorbewerking
afzet

buitenlandsvlas
. i

stimuleren
vlassers/
spinnerijen
participatie
mij'en
MLNV/EZ

output
langevezel:
1.hoogste kwaliteit
natspinnerij I.N-I
2.middenkwaliteit
menggarens*
3.lagekwaliteit
droogspinnenB
alternatieve*
toepassingen
lokken:
1.hogekwaliteit
droogspinnenB
alternatieve*
toepassingen
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Figuur 10.3

Voorstel wijze van functioneren
afzet van vlasvezels

onderneming voor de

men zichookveelgemakkelijker kunnen richten opdeBRD,OostenrijkenDenemarken. Inde laatstgenoemde landen isde structuur
vandevlasindustrie nognietvolledig uitgekristalliseerd enis
erderhalve nog plaatsvoor "buitenstaanders".
Ervaringen inFrankrijkhebbengeleerd dat eenpartnerpas
interessant isvoorspinnerijen en instaat isde concurrentie
uit het buitenland aantekunnen,alsminofmeeruniformepartijenvancirca 20tongeleverd kunnenworden.Dehiervoorvereiste schaalgrootte ligtminimaal opcirca 1200hectare.Omover
voldoende kapitaal tebeschikken omte investeren inverwerkingsapparatuur endehandelsfunctie tekunnenvervullendientdeminimale schaalgrootte echtergroter tezijn.
Eenagrorefinerykanzowelopparticuliere basisalsopcoöperatieve basisopgezetworden.Deverdeling vande toegevoegde
waarde overdediverse schakelsvandekolommakeneencoöperatie
eengoed instrument.Hierbij kanvolledig ofvoor bepaalde delen
indevezelbewerking samengewerkt wordenmet reedsbestaandeparticuliere ondernemingen.Met namevoordeafzetvanvlasvezels
aannieuwkomers enalternatieve afzetmarkten biedt ditvoordelen.
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Een interessantalternatief isde integratievaneenagrorefineryvoorvlas ineenbestaande coöperatie.Enerzijdskanzo'n
coöperatie haar ledeneenalternatief gewasbieden.Anderzijds is
zo'nonderneming beter instaatsuccesvolle produkten teontwikkelen.Dooreendraagmoederfunctie (CommissievanderStee,1989)
tevervullenvoorvlasactiviteiten, iszij instaatdejuiste
schaalgrootte te realiseren endebenodigde structurelewijzigingen inprodukt-enafzetbeleid doortevoerenomdepositie
vandeNederlandse vlasvezelopdeWesteuropesemarkt sterkte
verbeteren.Ditvereist denodige investeringen en inzet.Hier
tegenover staatdatdeopbrengstenvaneenbetereverwaarding van
Nederlandsvlasgrotendeels terug zullenvloeiennaarde
"moeder".
Naaronzemening heefthetdevoorkeur tekiezenvoordeze
laatste constructie,omdatdevlasactiviteiten "ondersteund"kunnenwordendoorde ervaringen enknowhowvandecoöperatieop
hetgebiedvandeagribusiness.Ookdebelangenvandeleden/deelnemers lijkenonsopdezemanierbeterbehartigd tekunnen
worden.

10.3 Marketing
Momenteel ishet inNederland gevoerdemarketingbeleid sterk
gericht opheteindprodukt;linnen.Indehuidige situatie leidt
ditertoedathetNederlandsLinnenbureau infeite promotie
voertvoorbuitenlandse produkten.DeactiviteitenvanhetLlnnenbureaumoetenmeergerichtzijnophetpromotenvanNederlandsevlasvezelsbij (potentiële)afnemersenophetpromotenvan
hethieruitvervaardigde eindprodukt.Dithoudt hetvolgende in:
hetLinnenbureaudient als intermediair tefungerenbijhet
overbrengenvantechnische informatienaarde (potentiële)
gebruikersvanNederlandsevlasvezels;
hetLinnenbureaumoetnaamgaanmakenbijdeNederlandse
menggarenindustrie endeNederlandsedetailhandel;
hetLinnenbureaumoetmeeronafhankelijkvandeCILCopererendoorookproduktenmet eenlaagpercentagevlastepromoten;
omflexibel enonafhankelijkvandeCILCtekunnen opereren
dientereennationaalbudgetkomenvoorhetNederlandslinnenbureau.Ditkanvormkrijgendooreenbijdragevande
Nederlandse textielindustrie,deNederlandse vlasbewerkende
sectoreneventueeldeEG,naasthetbudgetvandeCommissie
voorVlasendeCILC.
Hetmarketingbeleid voor zaailijnzaad wordtgevoerd doorde
zaaizaadhandel zelf.Hierwordt ervaakvanuitgegaan datgoede
kwaliteit zichzelfverkoopt.Dit isslechtstendelewaar,ook
eengoedproduktverkoopt betermeteengericht promotiebeleid
terondersteuning.
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10.4 Beleidsmaatregelen
Welke beleidsmaatregelen zijnnunoodzakelijk omdegroei
vanhetvlasareaal inNederland enalle randvoorwaarden ingoede
banen teleiden:
a. Omgeen strategische positiesvandeNederlandse vlassector
(zoalsdehandel inzaailijnzaad)verloren te latengaanen
omdeperspectieven dievlas lijkt tebieden tekunnenbenutten,dient hetvlasonderzoek gestimuleerd teworden.Aandachtsgebieden hierbij zijn:
-veredelingsonderzoek;
-onderzoek naaralternatieve,beterbeheersbare root- c.q.
ontsluitingsmethoden;
- technisch onderzoeknaarverhoging vandevlasvezelkwaliteit;
- onderzoek naarobjectieve kwaliteitsmaatstaven;
-ontwikkeling kosten-efficiënte spinapparatuur voorvlas(meng)garens;
- onderzoeknaaralternatieve toepassingenvan lijnzaad;
-haalbaarheidstudies naaralternatieve toepassingsgebieden
voorvlasvezels zoals rayon,versteviging ofvulmiddel in
plastics,vervanging vanasbest envezelvliezen;
- internationale samenwerking met betrekking totvlasonderzoek;
-het isdemoeitewaard, inhet kadervanhet zoekennaar
alternatieve vierdegewassen, aandacht tebestedenaan
olievlas.
b. MLNVmoetmet betrekking totde invulling van toekomstige
sectorprogramma's rekening houdenmet denoodzaak tot samenwerking enschaalvergroting indevlassector.
c. DeNederlandse overheid moet doorgaan incommunautair verbandvooreenbetere besteding vandegeldenvoorde
stockagevan lokken tepleiten.
d. Indiendestockagemaatregel blijftvoortbestaan dient deNederlandse overheid erbijdeEGopaantedringen omtoteen
classificatie-systeemvoor lokken tekomen.
e. Demogelijkheden voorhetverkrijgenvansubsidies,dewijze
vantoekenning, deaanvraagprocedure enderedenvantoekenning ofafwijzing isvoorvelenonduidelijk.Eenmeervoorlichtende taakvoorhetMinisterie ofdeCommissie voorVlas
isgewenst.
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Indeze lijst zijnbedrijven en instantiesopgenomendieals
bronvermelding zijngenoemd bijeentabel,maardoorwiede
informatie indevormvaneenmondelinge ofschriftelijke
persoonlijkemededeling isverstrekt.

Verklarende woordenlqst
ABV
AGPL
aminozuur
ARI
asynchroneafrijp
ATO
ATPUL
bolkaf
breekvlas
breken
CABO
cellulose
certificeren
CILC
CIPALin
cone
coolwool
cop
cottoniseren
craqueren
degommage
DG-VI
dobbyweefsel
dref spinnen
droogspinnen
effectgaren
extentrikeweefsel
EOGFL
formaldehyde
Fusarium
geelrijp
gill spinnen
H202
hekelen
hekelbedrijf

AlgemeenBelgischVlasverbond, organisatie
Belgischevlassector
1'AssociationGénérale desProdukteursde
Lin,Franse telers-organisatie
bouwsteenvooreiwit
Agricultural Research Institute
nietgelijktijdig rijpzijnvezel enzaad
instituutvoorAgroTechnologisch Onderzoek
Association Techniquespour laProductionet
l'UtilationduLin,Frans onderzoeksinsituut
hulsomlijnzaad
qua lengtetussen langeenkortevezelsin
«brakenofbrakelen,vlasstengel door
"wringer"halen,waardoorhoutkern breekt
CentrumvoorAgroBiologischOnderzoek
belangrijkste bestanddeeel vlasvezel
keuren zaadvoor subsidieverlening doorNAK
Confédération Internationale duLinetdu
Chanvre,organisatieWesteuropese vlassector
Comité Interprofesionel de laProduction
Agricole duLin,Franse vlasorganisatie
totconischeklosovergespoeld garen
wolvermengd met anderevezel om"koel"
gevoel tecreëren (tussenseizoenkleding)
ophoudergedraaid garen
behandelenvlas zodat het zelfde
lengte ensamenstelling krijgt alskatoen
brekenvandevlasvezel opz'nzwakkepunten
vlasvezelvrijmakenvan lijmstoffen
Directoraat GeneraalVI (landbouw)vandeEG
weefselmet ingeweven figuren
spintechniekwaarbij eengarenomeenmantel
wordt gewonden,allenvoorgrovegarens
spintechniek, garenwordt nietnatgemaakt
lijkt opvlasgaren,bevatweinig/geenvlas
weefselmet zeereenvoudig patroon
programma voorstimuleren o.a.vlassector
chemische lijmstof,tast slijmvliezen aan
schimmelziektewaarvlaserggevoelig vooris
stadiumwaarinvlasvezel rijp isenzaadniet
groenrijp:beideonrijp,volrijp:beide rijp
-halfnat spinnen,spintechniek tussendroogennatspinnenin
waterstofperoxide, bleekmiddel
"borstelen"vanongewenste delenuit lange
vezels,eindprodukt:hekellint enhekelsnuit
doet allespinvoorbereidende bewerkingen
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VERKLARENDEWOORDENLIJST (levervolg)

hokkenenschelven
hot linen
HPA
hydrolyse
IBVL
INRA
inslag
intersector
ITF
ITL
jaquardweefsel
kaarden
kammen
ketting
KRL
kunstmatigevezel
legeren
licentiehouder
lignine
Linmack
linoleenzuur
LIRA
L-label
lokken
mercericeren
MLNV
NAK
natspinnen
Nm
NOVO
openend spinnen
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ouderwetsevlasoogstmethode
weefselvanvlasvermengdmet anderevezel
voorgroterwarmtevasthoudend vermogen
HoofdProduktschapvoor Akkerbouwprodukten
fysischvrijmakenvlasvezelvanhoutkern
InstituutvoorBewaring enBewerking van
Landbouwprodukten (nuonderdeelATO)
InstituteNationalde laRecherche
Agronomique
horizontaal bewegende draad opweefgetouw
craquleermachine
InstituteTextiledeFrance
InstituteTechnique agricoleduLin
weefselmet ingewikkelde figurenvb.damast
het "borstelen"vanongewenste delenuit
lokken,eindprodukt:kaarlint enkaardafval
parallel "kammen"vangekaardevezels,
eindprodukt:kamlintenkamafval
verticaal gespannendradenopeenweefgetouw
Katoen,RayonenLinnenindustrie,Nederlandse
textielvereniging
vezelopcellulose basisd.m.v.chemische
processenverkregen (viscoseof rayon)
platgaanliggenvanvlasophetveld
vertegenwoordigervankweekbedrijf
hout,wordt afgezet invlasstengel
moderne natspinmachine
meervoudig onverzadigd vetzuur
Lambeg IndustrialResearchAssociation,
Noord-Iers onderzoeksinstituut
gestyleerde L,wordtgebruikt omlinnen
herkenbaar temaken
»klodden,kortevlasvezel
chemischbehandelenvlaslint omzuivere
cellulose tekrijgen
MinisterievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij
NederlandseAlgemeneKeuringsdienst voor
zaaizaad enpootgoed
spintechniek,garenwordtnatgesponnen
garennummer,geeft fijnheid garenaan
Deenseenzymfabrikant
gangbare spintechniekvoorkatoenmethoge
snelheid enlagekosten

VERKLARENDEWOORDENLIJST (2evervolg)

PAGV
pectine
pilot plant
plainweefsel
plomberen
polypropyleen
ramie
rapierweven
repelen
RIVRO
LaRoche
roten
scheven
schietspoelweven
slempgevoelig
SVP
trekken
tricotagebedrij£
twistloos spinnen
type staal
UPOV
veredelen

vermeerderaar
verzendhuis
VITNO-proces
vlaskern
vlasser
warstro
zavelgrond
zwad
zwingelturbine

ProefstationvoorAkkerbouwenGroenteteelt
indeVollegrond
lijmstofdievezel aanhoutkernbindt
proeffabriek
effen,gladweefsel
certificerenzaadvoorvermeerdering doorNAK
bindmateriaal inlandbouw,vervuild lokken
bastvezeldiezeerveel opdevlasvezel
lijkt,wordtverbouwd inChina enBrazilië
weeftechniekmet hogesnelheid
ontzadenvanvlasstro
Rijksinstituut VoorRassenOnderzoek
cottoniseermachine
loswekenvandevlasvezel vandehoutkern
- lemen,houtdeeltjes afkomstig uitkern
wevenm.b.v.projectiel
slecht ontwaterend
StichtingVoor Plantenveredeling
-plukken,oogstenvanvlas
-breibedrijf
experimentele spintechniek,waarbijdraad
niet omeigenaswordt gedraaid
kopenvlaspartij doorspinnero.b.v.monster
Union international pour laProtectiondes
ObtentionsVégétales
1.mengenvanpartijendoorhandel
2.creërennieuwe/betere vlasrassen
3.finishenweefsels
degenediezaailijnzaaduitzaait en
zaailijnzaad terugwint
handelaar
doorTNOontwikkelde alternatieve
vlasbewerkings-enspinmethode
groeptelersdiealleneenperceelvlastelen
laatvlastelen/teelt zelf opgehuurd land
gecombined vlasstro,ongericht
lichtezeeklei
laagvlasstro,neergelegd opveld naoogst
machinedie langevezel scheidtvankorte
vezelsenhoutdeeltjes
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