Format 2: Intake vraagkant
Projectnaam: Praktijkonderzoek vlas en biodiversiteit
Kern van de aanvraag in twee zinnen: Publicatie van onderzoek naar vlas en biodiversiteit met als
opdrachtgever Landschap Overijssel op de website van de Groene Kennispoort Twente.
De opdracht is: Een verkennend onderzoek uitvoeren voor Landschap Overijssel naar de
mogelijkheden hoe de productie van vlas op zowel natuurgronden, landbouwgronden en tijdelijke
gronden in Twente een substantiële bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit en in hoeverre dit
economisch rendabel is.
Type opdracht: Verkennend onderzoek
Eigenaar/ indiener: Stefan Ruijs
Logische opdrachtgever: Eibert Jongsma, Landschap Overijssel
Versie intake: 1
Datum ingediend: 20-01-2014
Besluitvorming: NAW info projecttrekker: -

Projectdefinitie: ’Een verkennend onderzoek uitvoeren voor Landschap Overijssel naar de
mogelijkheden hoe de productie van vlas op zowel natuurgronden, landbouwgronden en tijdelijke
gronden in Twente een substantiële bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit en in hoeverre dit
economisch rendabel is.
Inleiding/ aanleiding: De achtergrond van de opdracht is dat er in Twente een monocultuur is

ontstaan in veehouderijgewassen als maïs en Engels raaigras. Deze gewassen hebben een lage
belevingswaarde. Middels een grotere verscheidenheid aan gewassen wordt een gebied
aantrekkelijker voor een bredere biodiversiteit en voor recreatie. Daarnaast is vlas van
oudsher altijd in Twente aanwezig geweest voor de textielindustrie en kan het nu haar
comeback maken, omdat er marktvraag naar is.
De uitdaging of probleemstelling:

1. Op welke wijze kan de productie van vlas in Twente een substantiële bijdrage leveren aan
de biodiversiteit op zowel natuurgronden, landbouwgronden en tijdelijke gronden?
2. Hoe kan de teelt van vlas en biodiversiteit op landbouwgronden in Twente tegelijkertijd
worden gestimuleerd en in hoeverre is dit economisch rendabel?
De Doelstelling
Het proces en de output levert een bijdrage aan:
• Ondernemen in Twente: Omdat er marktvraag is naar vlasproducten, zullen er agrariërs
moeten komen die vlas willen telen. Wanneer deze vlastelers er zullen komen, zal er een
kleine industrie opkomen voor de verwerking van vlas en het verder produceren van
vlasproducten.
• Voeding en gezondheid: Lijnzaadolie wat uit vlaszaad wordt gewonnen is bevat veel omegas.
Daarnaast heeft vlas een hoge belevingswaarde. Hierdoor zal het gebied aantrekkelijker
worden voor recreatie. Wanneer mensen naar buiten gaan geeft dit een positieve invloed op de
gezondheid.

Beoogde resultaat: Het resultaat is een rapport van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden
voor vlasteelt op natuur-, landbouw- en tijdelijke gemeente gronden en de invloed op de biodiversiteit.
Ook de economische haalbaarheid wordt meegenomen. Dit rapport wordt eind april aangeleverd.
De afbakening: Natuur-, landbouw- en tijdelijke gemeente gronden in Twente.
De randvoorwaarden: Er wordt onderzocht of vlas op natuur, landbouw en tijdelijke
gemeentegronden plaats kan gaan vinden en of dit economisch haalbaar is.
Relatie met andere projecten/ processen: De vraag komt van Landschap Overijssel. Het onderzoek
draagt bij aan het idee om vlas weer een plaats in Twente te geven met de bijbehorende industrie.
Stakeholders en betrokkenen: Landschap Overijssel, Groene Kennispoort Twente, Stichting
Vlasmanifestatiee, OICAM, Rolfsma, IAA Stedenbouw en Landschap en Alterra.
N.V.T.
Tijd:
De doorlooptijd van …. is maximaal .. 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?

