Format 2: Intake vraagkant
Projectnaam: Teelthandleiding
Kern van de aanvraag in twee zinnen:
Ontwikkel een teelthandleiding voor de regio Twente (Enschede) met daarbij alle voorbij komende
facetten.
De opdracht is: Ontwikkelen van een teelthandeiding
Type opdracht: HBO
Eigenaar/ indiener: Stichting vlasmanifestatie
Logische opdrachtgever: Stichting vlasmanifestatie
Versie intake: 1
Datum ingediend: 14-10-2013
Besluitvorming:
NAW info projecttrekker:

Projectdefinitie
(wat wordt er aan de studenten gevraagd?)

Stichting Vlasmanifestatie heeft het afgelopen jaar zijn eerste ervaring opgedaan met het telen van
vlas. De ervaringen in Nederland zijn er wel echter niet toegespitst op de gronden en structuren van
Twente. Stichting vlasmanifestatie vraagt daarom; ontwikkel en beschrijf het telen van vlas en alle
onderwerpen die daarbij komen kijken. Deze handleiding zal een ondersteuning moeten zijn voor de
teler met de antwoorden op : Welk stikstofgehalte,welke grondbewerking,welke voorvrucht niet of
wel ,welke zaaimethode,welke mogelijke herkenning van ziekten,welke bestrijdingsmiddelen,welke
oogstmachine.
Inleiding/ aanleiding

(Geef aan waarom u dit project start. Beschrijf de achtergrond van uw project. Waarom is het nu urgent? Welke aanleiding?)

Vlas is een veelzijdig en onderbelicht gewas met unieke eigenschappen. Geschikt voor vele
producten en toepassingen met een innovatief en duurzaam karakter. De teelt in Twente geeft
aanleiding om dit project te starten omdat er weinig tot geen kennis hierover bestaat. De
achtergrond van dit project zijn proefteelten waarbij kennis nodig is. Het is urgent omdat er
mogelijke belangen mee gediend zijn . Zowel de agrarische /ondernemerskant hebben baat bij een
goede teelt die voor de verschillende eindproducten een waardevolle bijdrage kan leveren. De
doelen zijn zaden voor veevoeder lijnolie,lijnolieverf,vezels voor verwerking isolatiematerialen.
De uitdaging of probleemstelling

(Omschrijf het feitelijke probleem of knelpunt dat u wilt aanpakken. Welke kansen wilt u aangrijpen? Geef aan wat de relatie is tussen uw
aanvraag en de vragen en ontwikkelingen die spelen binnen het project.)

Voor Nederland is olievlas een nieuwe teelt op aanvulling van de veranderende vergroenings
Akker/landbouw. De behoefte aan een goede teelthandleiding is daarom belangrijk, mede gezien in
het licht van de verschillende ervaringen in 2012,2013.

De Doelstelling (De Kenniswerkplaats heeft 5 doelen vastgesteld. Aan welke doelen levert het project een bijdrage? Geef een korte

toelichting)

Maak een teelthandleiding specifiek voor olievlas op zandgrond. Met daarbij de deelonderwerpen:
Bemesting,
Grondsoort,
Grondbewerking
Vruchtwisseling, voorvruchten wel of niet
Zaaimethodes
Ziektes en gewasbescherming
Onkruiddruk en onkruidbestrijding
Oogstmachine
Economische berekeningen t.o.v. andere gewassen

Het proces en de output levert een bijdrage aan de volgende thema’s van de GKT:
• Leven en werken in het buitengebied
• Ondernemen in Twente
Beoogde resultaat (Geef aan welke concrete resultaten u graag wilt behalen en welke concrete (deel)producten de studenten
moeten opleveren. Verdeel grote vraagstukken in fasen en stappen.)

Als een Twentse akkerbouwer wil starten met vlasteelt, dan zou hij in de handleiding moeten
kunnen lezen wat hij moet doen. Op alle facetten van de teelt.
Grondbewerking, bemesting, vruchtwisseling, oogsten etc.
De afbakening (Wat behoort wel of juist niet tot de opdracht? Geef kaders voor de bandbreedte)
Beperking zit echt bij teelthandleiding. Dus geen afzet etc.

De randvoorwaarden (Omschrijf de belangrijkste uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen)

Relatie met andere projecten/ processen (Geef aan of er samenhang

is met andere projecten of processen die lopen of

reeds zijn uitgevoerd. Verwijs eventueel naar beschikbare documentatie)

De olievlas teelt in Raalte 2012
Landstede info:bdorgelo@landstede.nl
Documentatie : Kennisakker vlas/olievlas.
Ervaring teelt Enschede 2013 info@stawel.nl
De ervaringen die veelvuldig zijn opgedaan in Zeeland
Stakeholders en betrokkenen ( Geef
• Landschap Overijssel
• Provincie Overijssel
• Gemeente Enschede
• OICAM
• Stawel

een opsomming van de belangrijkste stakeholders en actoren.)

Tijd:
De doorlooptijd van februari 2014 tot juni 2014 is maximaal 4 maanden
De opdrachtgever heeft x uur beschikbaar voor …. Dit zijn uren voor begeleiding, projectoverleg
en communicatie.
Geld:
De opdrachtgever heeft een maximaal besteedbaar budget van € ….- beschikbaar voor zaalhuur,
presentatiekosten, communicatie, drukwerk, etc.
De personele inzet van x uur vertegenwoordigt een waarde van ca. € ….,Organisatie:
Informatie:
Wat biedt de opdrachtgever?

