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Vlas is een plant van de familie van de linaceae,
de vlasachtigen. Zijn Latijnse naam is Linum usitatissimum, wat het ‘meest nuttige linnen’ bete
kent. Die naam heeft deze plant niet gestolen
want van de vezels maakt men al sinds mensen
heugenis allerlei nuttige dingen.
Van vlas zijn er twee soorten: vezelvlas dat
vooral in onze streken wordt geteeld (ZeeuwsVlaanderen tot Normandië) en olievlas dat
vooral in Canada groeit.
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Vlas, een teelt met
mogelijkheden

Bo
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Vlas is een plant die al van oudsher geteeld wordt in onze streken. De teelt zelf
beleefde gouden jaren en deemsterde later wat weg. De laatste jaren neemt het
belang van vlas op onze Vlaamse landbouwgronden weer toe. Enkele jaren met
goede prijzen maken dat de teelt opnieuw in de belangstelling staat bij meer en
meer landbouwers. Als in juni de velden hier en daar weer blauw kleuren, kunnen
we merken dat vlas meer dan ooit aanwezig is.
Bart Vleeschouwers

V
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ezelvlas kan tussen 80 en 120 cm
hoog worden en heeft een fijne
stengel met veel vezels die zorgen
voor de stevigheid. Tussen de lange vezels
zitten ook nog veel kortere vezels (klodden)
en houtig materiaal dat alles aan elkaar
bindt (scheven of lemen). Vlasvezels zijn
gemiddeld tot drie keer sterker dan de vezels
van katoen en zijn gemakkelijk te spinnen en
te weven.

Andere soort
Olievlas levert op zijn beurt een erg interes
sante plantaardige olie die heel wat toepas
singen heeft. Deze olie noemt men lijnolie
of lijnzaadolie en vindt toepassingen in de
voeding, in de bereiding van verven of de
productie van linoleum.
De samenstelling van lijnzaadolie is dan ook
zeer boeiend, want het bevat voornamelijk
onverzadigde vetzuren zoals:
• omega 3-linoleenzuur (54%)
• omega 6-linolzuur (6%)
• omega 9-oliezuur (18%).

Het schroot vindt nog een belangrijke toe
passing in de (rund)veevoeding.

Geschiedenis
Er zijn archeologische vondsten gedaan
waarbij bleek dat vlas al 30.000 jaar geleden
in gebruik was door de mens. Eerst voor
namelijk om er touwen en dergelijke mee te
maken, maar al vlug ontdekte men dat men
deze fijne en oersterke vezels kon spinnen
tot garen waarmee men stoffen kon weven
die als kleding kon dienen. In het begin zal
men het vlas waarschijnlijk gewoon in het
wild hebben geoogst maar men weet vrij
zeker dat vlas zo’n 9000 jaar geleden ook al
werd gekweekt in Mesopotamië, het huidige
Irak. En in onze streken komt vlas al voor
sinds meer dan 5000 jaar. In de Middel
eeuwen was Vlaanderen zelfs het centrum
van de (vezel)vlasteelt en eigenlijk is dat
sindsdien niet meer veranderd, alhoewel
tegenwoordig het leeuwenaandeel van de
teelt in het noorden van Frankrijk gebeurt.
Vlas is dus zeker geen nieuwe teelt, maar ->
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dat wil niet zeggen dat het een ouder
wetse teelt betreft.
Zo ziet men dat vlas nog altijd massaal
verwerkt wordt in linnen stoffen maar
ook meer en meer als hulpstof in
kunststoffen, bouwmaterialen, isola
tiemateriaal, strooisel voor stallen
enzovoort.
Nochtans moet men vaststellen dat
linnen slechts 0,5% van de wereld
markt van textiel inneemt. Dat aandeel
neemt echter geleidelijk weer toe zodat
vlas hoogstwaarschijnlijk nog een
mooie toekomst mag verwachten.
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De oppervlakte vlas in België is relatief stabiel en schommelt rond de
14.000 à 15.000 ha (tabel 1). Voor 2020 verwacht men dat de
oppervlakte zelfs in de buurt van 16.000 ha zal uitkomen omdat 2019
een goed jaar was met goede opbrengsten en hoge prijzen. Anderzijds
kunnen de exportproblemen ten gevolge van de coronacrisis hier wel
nog stevige stokken in de wielen steken.
Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de verhouding Vlaanderen-Wallonië
ongeveer een derde tegenover twee derde is. Dat heeft onder meer te
maken met het feit dat in Wallonië meer geschikte gronden zijn en de
akkerbouw er ook minder intensief is dan in Vlaanderen. De
verwerking van al dat vlas gebeurt wel bijna uitsluitend bij Vlaamse
verwerkingsbedrijven (vlassers). Deze gaan de laatste jaren ook
steeds meer vlas telen in Noord-Frankrijk.
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14.974 ha

Oppervlakte vlas in België
2015-2019 in ha
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Onderzoek

www.arvalis-infos.fr > zoek naar
‘lin fibre’, www.editions-arvalis.fr en
www.inagro.be > zoek naar ‘teelt van
vezelvlas en hennep’

15.867
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Omdat vlas een belangrijke econo
mische teelt is, gebeurt er heel wat
onderzoek rond. Bij ons gebeurt dat
meestal bij Inagro (het West-Vlaams
onderzoekscentrum voor land- en
tuinbouw in Beitem). In Frankrijk,
waar de vlasteelt nog veel belangrijker
is (bijna 10 keer meer oppervlakte dan
België), volgt Arvalis de teelt van vlas
(en een hele reeks andere gewassen)
van nabij op. Zo doet men er intensief
onderzoek naar onder meer variëtei
tenkeuze, plantenbescherming, en
teeltmethoden.
Arvalis publiceert ook elk jaar opnieuw
de resultaten van het onderzoek in erg
lijvige en interessante brochures. Er is
echter wel een groot nadeel: alles is in
het Frans. Maar wie de taal van Molière
beheerst, kan hier enorm veel nuttige
informatie vinden.
Op de website van Arvalis kan je al
deze info vinden en downloaden. Je
kan nog veel meer (gedrukte) teeltinfo
bestellen tegen betaling bij de uitgeve
rij van deze organisatie.
Ook op de website van Inagro kan je
interessante info vinden, onder andere
een brochure over de teelt van vezelvlas
en hennep. n

13.849

15.032
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Evolutie van de vlasteelt
in België
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De teelt van vlas
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Alhoewel de teelt van vlas meestal gebeurt onder de vorm van seizoen
contracten waarbij de vlasser, de eerste verwerker, zelf voor het meeste
zorgt en ook het teeltrisico grotendeels op zich neemt, blijft het
interessant om een idee te hebben van de teelttechniek. Misschien
voelen sommige landbouwers zich geroepen om op eigen risico vlas te
zetten om dit op de vrije markt te verkopen. Gelet op de prijzen van het
vlas de laatste jaren is dit niet zo gek. Het kan in ieder geval zorgen voor
een betere samenwerking tussen landbouwer en eerste verwerker.

py

Lies Willaert, Inagro en Bart Vleeschouwers
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e teelt begint met het kiezen
van de juiste variëteit. Daarbij
kiest men ook meteen of men
voor vezelvlas gaat (wat het meest
wordt geteeld) of voor olievlas.
Olievlas komt in ons land wel erg
weinig voor. Vlaszaad koopt men bij
gespecialiseerde zaadhuizen. Er zijn in
Frankrijk en in Nederland telkens twee
zaadveredelingsbedrijven.
In Vlaanderen zaait men veelal Neder
landse rassen omdat de Franse hier
moeilijker verkrijgbaar zijn.

perceel kan opleveren. Vlas is ook zeer
gevoelig voor structuurproblemen in
de bodem. Verder mag er geen zware
ploegzool aanwezig zijn omdat vlas
diep kan wortelen. Dit is in een droge
en warme zomer zeker een groot voor
deel. Zo was de opbrengst in 2019 rela
tief hoog ondanks de hitte en de
droogte. De korte groeiperiode heeft
hier wellicht ook een rol gespeeld. ->

Voorbereidende werk
zaamheden
Vlas groeit goed op elk grondsoort, met
een voorkeur voor zandleem of leem.
Op polderklei groeit het ook goed,
maar daar is de teelt meestal iets later
omdat klei minder snel opwarmt. Op
de echte zandgronden (zandstreek en
Kempen) zal men minder gemakkelijk
vlas aantreffen.
De beste voorvrucht voor vlas is zeker
graan omdat deze teelt niet te veel stik
stof nalaat en een relatief onkruidarm

Lies Willaert:

“Hou bij de perceelkeuze rekening met
de onkruiddruk.”
Boer&Tuinder • 23 april 2020
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Zoals we eerder al meldden, is vlas
gevoelig voor de concurrentie van
onkruid. Daarom is onkruidbestrijding
erg belangrijk. Starten met een proper
perceel is voor alle teelten natuurlijk
een voordeel, maar voor vlas des te
meer. Opgelet voor onkruidbestrij
dingsadviezen uit Frankrijk want som
mige producten die daar (nog) toegela
ten zijn, zijn bij ons verboden. Dat wekt
nogal eens frustratie op bij Vlaamse
telers omdat dit de concurrentie toch
wat scheeftrekt. Hetzelfde geldt trou
wens voor de bestrijding van ziekten
en plagen.
Van de belangrijkste probleemorganis
men komen de aardvlooien zeker op de
eerste plaats. Vooral in het begin van
de teelt, als de plantjes nog klein zijn
en nog niet aan hun snelle lengtegroei
begonnen zijn, kunnen deze insecten
serieuze aantastingen veroorzaken.
Behandeling met aangepaste middelen
zijn dan ook vaak aangewezen.
Naast aardvlooien kan vooral trips een
probleem opleveren. Bij een zware
aantasting bij droog en winderig weer
kan dit zelfs leiden tot het stoppen van
de groei.
Inzake schimmelziekten kan vooral een
aantasting in een later stadium van
echte meeldauw een probleem geven
bij de opbrengst en kwaliteit van de
vezels. Maar ook grondgebonden ziek
ten kunnen voor problemen zorgen,
zoals verticilliumverwelking, vlasbrand
en fusarium. Men kan bij de variëtei
tenkeuze best rekening houden met het
risico van het voorkomen van bepaalde
schimmels. Er zijn variëteiten die een
zekere resistentie of tolerantie tegen
bepaalde schimmelziekten hebben.
Vlas is op zich geen moeilijke teelt
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geen vorst verdragen. Later kunnen ze
enkele graden vorst verdragen zonder
al te veel schade. Met de langetermijn
voorspellingen tegenwoordig kan men
toch proberen een zo geschikt mogelijk
zaaitijdstip te bepalen.

Bo

Het gewas was volgroeid op het ogen
blik dat het weer omsloeg.
Het is belangrijk dat vlas vlot kan
opkomen en in zijn jeugdstadium niet
te veel concurrentie van onkruid heeft.
Daarom is het best om bij de perceel
keuze rekening te houden met de
onkruiddruk op het perceel.
Inzake bemesting is vlas geen moeilijke
teelt. Uit onderzoek blijkt dat men met
75 eenheden stikstof (voorraad + bijbe
mesting) voldoende heeft voor een
goed resultaat. Wat fosfor betreft, komt
vlas toe met 40 tot 70 eenheden en van
kalium (potas) adviseert men 140 een
heden. Een te hoge stikstofgift kan een
te weelderig gewas opleveren waar
door het risico op legering groter wordt
en dat heeft hoe dan ook een groot
effect op de opbrengst. Ook moeten we
opmerken dat vlas niet van chloor
houdt, dus zeker bij de kaliumbemes
ting gebruikt men best geen chloor
houdende vorm. De voorkeur gaat
daarom naar patentkali.
Zink is een sporenelement dat erg
belangrijk is voor vlas. Vooral in
bodems met een hoge pH (boven 7,5)
en in kalkrijke gronden zoals in Frank
rijk kan dat een probleem opleveren.
Om ervoor te zorgen dat het vlas vol
doende lengte bereikt (ongeveer 1 m )
is een zaaidichtheid van ongeveer 1800
tot maximum 2000 kiemkrachtige
zaden per m² aanbevolen. Een hogere
zaaidichtheid verhoogt het risico op
legeren en is niet aangewezen.
Te dun zaaien is ook niet goed omdat
vlas liefst niet te vroeg begint te ver
takken, want dat heeft een invloed op
de hoeveelheid en de kwaliteit van de
lange vezels. En daar is het tenslotte
allemaal om te doen. Door dik te zaaien
dwingt men de plant om snel omhoog
te groeien naar het licht, zoals in een
bos waar de bomen snel in de lengte
groeien om de concurrentie voor te
zijn.
Zaaien gebeurt best tussen half maart
en half april. De kiemplantjes kunnen
de eerste dagen dat ze boven staan

maar het gewas moet goed in de gaten
gehouden worden om aantastingen in
een vroeg stadium te kunnen detecte
ren. Dit is een van de redenen waarom
vlassers zoeken naar methoden om
hun percelen vanuit de lucht te moni
toren. Inagro heeft daarrond een pro
ject uitgevoerd met een vijftal vlassers.
Men zou dit project graag verlengen
omdat de eerste resultaten erg bemoe
digend waren. Men zou dan een instru
ment (een tool) maken om dit te ver
eenvoudigen en gemakkelijk
toegankelijk te maken.
Ten slotte bestaat ook nog de mogelijk
heid om het vlas te behandelen tegen
legering door groeiregulatoren in te
zetten. Zeker als er aanduidingen zijn
dat legering mogelijk is (een te weelde
rig gewas, een legergevoelige varië
teit …).

Oogst
Vlas kan normaal gezien geoogst wor
den na een honderdtal groeidagen. Het
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pen of in waterlopen. De Leie stond
bekend als de ‘gouden rivier’ omdat
er zo veel vlas geroot werd. Voor de
mensen uit de buurt van die roterijen is
het een goede zaak dat dit nu niet meer
toegepast wordt want de geur die bij
het roten in water vrijkwam, was
verschrikkelijk.
Als het vlas voldoende geroot is (dat is
een proces dat de boer of de vlasser
nauwgezet moet opvolgen) rolt men
het zwad in ronde balen die gemakke
lijk te stockeren zijn en nadien ver
werkt kunnen worden.
Het vlas bevat ook nog altijd een hoe
veelheid zaden die moeten worden
verwijderd. Dit noemt men het repe
len. Bij sommige oogstmachines zal
men het vlas al bij het slijten meteen
repelen, in veel gevallen gebeurt dit pas
tijdens het zwingelen.
Omdat vlas uitgetrokken wordt, blijft
er geen stoppel over en is er geen nabe
handeling van het perceel nodig.
Om ziekteproblemen te voorkomen,
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is dan meestal een meter of iets hoger.
Voor olievlas wacht men meestal nog
wat langer om een maximale rijpheid
van de zaden te bekomen. De oogst
gebeurt bij olievlas met een maai
dorser.
Bij vezelvlas kan men ervan uitgaan dat
de plant oogstklaar is als de bladen
beginnen te vergelen en afvallen.
De oogst van vezelvlas gebeurt met
speciale machines die de planten uit
trekken en niet afsnijden. Dit proces
noemt men het slijten van het vlas. De
stengels worden dan parallel neerge
legd op zwad. Het is de bedoeling dat
deze stengels enkele weken op het veld
blijven liggen waar ze kunnen ‘roten’.
Bij dit proces zullen de dauw en allerlei
in en op de plant aanwezige enzymen
ervoor zorgen dat de lijm die de lemen
(de houtige deeltjes tussen de vezels)
vastbindt, afgebroken wordt waardoor
de vezels nadien gemakkelijker kunnen
vrijgemaakt worden. Vroeger gebeurde
dit in water, in speciale betonnen kui

dient men wel een vruchtafwisseling in
acht te nemen van één keer vlas om de
zes à zeven jaar op hetzelfde perceel.
De opbrengst van vlas varieert rond 6 à
7 ton stro per ha waarvan de lange
vezels ongeveer 20% uitmaken.

Wintervlas?
In Frankrijk ziet men tegenwoordig
steeds vaker wintervlas opduiken.
Hierbij zaait men het vlas in het najaar
zodat het in het voorjaar een voor
sprong heeft op het vlas dat pas half
maart, begin april gezaaid is. Op die
manier hoopt men het werk wat te
spreiden en de oogstperiode te verlen
gen, wat een efficiëntere inzet van
machines mogelijk maakt. Bij zware
vorst kan er echter behoorlijk wat uit
val zijn (die herzaai nodig maakt) zodat
dit voorlopig een techniek betreft die
wat marginaal blijft. Maar wie weet,
met de klimaatverandering kan dit
misschien toch ooit een normale
manier van werken worden. n
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getrokken en niet afgesneden. De boer
verhuurt dus zijn land en doet nog wel
een aantal teelttechnische handelingen
in overleg met de vlasser, maar meestal
is dit toch erg beperkt.
Alles tezamen mag je stellen dat in
Vlaanderen bijna alle vlas in contract
teelt gebeurt en slechts in beperkte
mate in vrije teelt. Deze laatste wordt
trouwens ook nog meestal op stam
verkocht aan de vlassers.
Deze manier van werken is al erg oud
en wordt door alle betrokkenen als een
win-winsituatie ervaren. Tot voor
enkele jaren was er op Europees niveau
ook een regeling waarbij de vlassers
een verwerkingspremie kregen om de
vlasteelt te ondersteunen, maar sinds
de invoering van de hectaretoeslagen is
dat weggevallen en krijgt alleen de
boer nog zijn toeslag. Dat heeft wel
aanpassingen aan de overeenkomsten
gevraagd, maar momenteel werkt het
allemaal weer goed tot tevredenheid
van iedereen.”
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De vlasnijverheid in ons land bestaat al heel lang. De vlassers,
de eerste verwerkers van vlas, hebben zich lang geleden verenigd in
belangenorganisatie ABV of het Algemeen Belgisch Vlasverbond.
We hadden een gesprek met Jan Sijnave, directeur van het ABV over
verleden, heden en toekomst van het vlas in Vlaanderen.
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Algemeen Belgisch
Vlasverbond bestaat 100 jaar
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schat dat de oppervlakte zal uitbreiden
tot 160.000 ha.
Nu moeten we er wel rekening mee
houden dat uitbreiding in Vlaanderen
niet zo evident is omdat onze Vlaamse
landbouw zo intensief is dat de boeren
hier niet zomaar kunnen uitbreiden.
Uitbreiden in een bepaalde sector gaat
dan ten koste van andere teelten. Den
ken we maar aan aardappelen en
groenten voor de diepvriesindustrie.
Wel belangrijk om te weten is dat de
verwerking, althans de eerste verwer
king, wel voor een veel groter aandeel
in Vlaanderen gebeurt. De vlassers, dat
is tenslotte de doelgroep van het Vlas
verbond, telen inderdaad heel wat vlas
op contract in Frankrijk. Dit is trou
wens een trend die steeds toeneemt.
De vlassers die in Frankrijk zitten, zijn
daarenboven vaak nog kinderen van
uitgeweken Vlamingen.”
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Kan u ons kort aangeven wat de vlasteelt betekent in Vlaanderen en WestEuropa?
Jan Sijnave: “De teelt van vezelvlas zit
bijna volledig in West-Europa omdat
hier het klimaat het best geschikt is
voor deze teelt. In Canada wordt veel
olievlas geteeld maar vezelvlas is daar
maar een marginale teelt. We spreken
hier bij ons van 140.000 tot 150.000 ha
in een strook van Zeeuws-Vlaanderen
tot in Normandië, in Frankrijk. De
Fransen hebben hierin het leeuwen
aandeel met meer dan 120.000 ha. Bel
gië telt 15.000 à 16.000 ha en Neder
land ongeveer 2500 ha. Dat zijn de
cijfers voor 2019 en deze kunnen nogal
schommelen van jaar tot jaar.
2019 was een goed jaar voor het vlas.
De prijsvorming was goed en de voor
raden zijn bijna helemaal verwerkt, dus
kunnen we ons in 2020 aan een uit
breiding van de teelt verwachten. Men
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U spreekt van contractteelten, kan u
dat eens uitleggen?
“In de vlasteelt is het van oudsher de
vlasser, de eerste verwerker dus, die
alles organiseert. Hij spreekt af met de
boer om op een bepaald perceel vlas te
zaaien en zorgt meestal voor alles. De
benodigde machines zijn daarenboven
meestal eigendom van de vlasser en
niet van de boer of de loonwerker.
Vooral voor de oogst zijn er speciale
machines nodig omdat vlas wordt uit

Is er ook een georganiseerde overlegmogelijkheid tussen de telers en de
vlassers?
“In 2016 hebben we samen met Boe
renbond en ABS een brancheorganisa
tie (BO) opgericht. Deze organisatie
was de eerste in Vlaanderen, waardoor
we toch wat hebben moeten zoeken
om een en ander op poten te krijgen.
Maar sindsdien is dit overleg toch erg
intensief geweest. We zitten ongeveer
om de twee maanden samen. Vanuit
Boerenbond nemen François Huyghe
en Toon De Keukelaere deel aan deze
vergaderingen. We hebben nu recent
ook een aanvraag gedaan om de over
eenkomsten die afgesloten zijn in de
BO algemeen bindend te maken voor
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Honderdjarig
bestaan
Vlasverbond
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• Een route door de vlasvelden in
samenwerking met het Vlasmuseum
• Een opendeurdag op een aantal vlas
verwerkende bedrijven
• Een fotowedstrijd rond vlas waaraan
iedereen kan meedoen. Info op de
website.
• In het najaar is er de publicatie van
een prachtig huldeboek waarin de
winnende foto’s van de fotowedstrijd
zullen opgenomen worden.
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Er zijn in het kader van het honderdja
rig bestaan een aantal evenementen
gepland.

Hou zeker de website in de gaten, want
als gevolg van de coronamaatregelen
kan het zijn dat bepaalde evenementen
niet zullen plaatsvinden.
www.abv2020.be

En wat brengt de toekomst?
“Dat is een hele boterham, want de
sector staat zeker niet stil. Vooreerst
zijn we voortdurend bezig met onder
zoek naar nieuwe rassen, nieuwe
modellen van plantenbescherming, ->
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Kan u ons wat vertellen over de situatie in de verwerkende sector? Hoe
lopen de zaken daar?
“We hebben in het Vlasverbond op dit
ogenblik 108 leden. Daarvan zijn de
meeste wat we eerste verwerkers noe
men. Dat zijn de mensen die het vlas
telen op contract, het oogsten, het
stockeren en het zwingelen. Het zwin
gelen is de bewerking waarbij het ruwe
vlas ontdaan wordt van zijn houtige
delen, de lemen, en eventueel ook van
de korte vezels, de klodden. Wat over
blijft zijn dan de lange vezels die dan
verkocht worden aan de spinnerijen.
Spijtig genoeg zijn de spinnerijen bijna
volledig verdwenen uit West-Europa,
waarschijnlijk om economische rede
nen. Het spinnen gebeurt nu bijna vol
ledig in China en India. We ondervin
den trouwens meer en meer hinder van
de coronaperikelen in China (op het
ogenblik van dit interview was er van
crisis in eigen land nog geen sprake,
n.v.d.r.).
Weverijen hebben we dan weer wel in
ons land, zelfs enkele redelijk grote en
die doen het best goed. Vlas heeft dan

misschien maar een minieme fractie
van de textielmarkt in handen, onge
veer een half procent, maar dat aandeel
neemt gestaag toe omdat het eigenlijk
de meest duurzame vezel is. Katoen is
een ramp inzake de inzet van chemica
liën en waterverbruik en hennep zit
nog maar in het begin van zijn automa
tisatie en is nog lang niet zo ver als
vlas. Ik moet wel toegeven dat, zeker in
Frankrijk, hennep het steeds beter
doet.
Ik ben ook erg blij dat we de laatste
jaren een sterke instroom van jonge
mensen in onze sector hebben wat
voor de toekomst zeker het beste laat
verhopen. Tegelijk zien we ook dat er
een langzame schaalvergroting in de
sector bezig is. Waar vroeger de meeste
vlassers erg kleine bedrijven waren
met een vlasareaal van 200 tot 250 ha
zien we dat er nu ook enkele grotere
zijn die meer dan 1000 ha vlas verwer
ken. Gemiddeld hebben de leden een
500 à 600 ha vlas onder contract.”
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alle betrokkenen in ons land. Dat zou
een belangrijke stap vooruit zijn voor
alle partijen.”

er

Het ABV organiseert regelmatig veldbezoeken om de teelttechniek in de praktijk
toe te lichten.

De vlassector is
een achterwaarts
geïntegreerde sector
waar boer en verwerker
beter van worden.
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Dossier

S

De aanvrager moet tussen 1 oktober
en 30 november voorafgaand aan het
jaar waarin de verbintenis zal starten
een aanvraag doen via het e-loket
(tegel ‘ Agromilieumaatregelen en
boslandbouwsystemen’).
De verbintenis vangt dan aan op
1 januari daaropvolgend.
De betalingsaanvraag moet dan voor
het lopende jaar gebeuren via de ver
zamelaanvraag.

en

er

Voorwaarden

• Belangrijkste voorwaarde is dat
men een verbintenis aangaat om
gedurende vijf jaar minstens 1 ha
vlas te telen zonder stikstof
bemesting. Omdat je door het
mogelijke gebrek aan stikstof een
minderopbrengst mag verwachten,
is er een compenserende subsidie
van 240 euro per ha en per jaar.
• Je mag alleen gecertificeerd zaai
zaad gebruiken en de aanvrager
moet de facturen en de etiketten
van het zaaizaad, net als de facturen
van de toegediende fosfor- en
potasbemesting gedurende tien jaar
bewaren.
• Minimale zaadhoeveelheid moet
minstens 100 kg/ha zijn.
• De aanvrager moet aantonen dat hij
een afnameovereenkomst heeft met
een eerste verwerker of dat hij het
vlas laat verwerken in loonverwer
king.
• Alle administratie moet gebeuren
via het e-loket.

Bo
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Procedure

bo

inds dit jaar voorziet het
departement Landbouw en
Visserij een subsidie voor land
bouwers die vezelvlas willen telen
zonder stikstoftoediening.
Deze subsidie wordt toegekend aan
iedereen die vlas wil telen met alleen
fosfor- en potasbemesting en zich
ertoe verbindt om dit gedurende vijf
jaar te blijven doen.

nd

Subsidies voor vlasteelt
met verminderde
bemesting

ht

nieuwe technologieën in de verwerking
enzovoort. Daarvoor werken we al jaren
nauw samen met Inagro, waar Lies Willaert
de grote specialist van het vlas is. Ook met
Wallonië en Frankrijk werken we nauw
samen zodat nieuwe ontwikkelingen meteen
beschikbaar komen voor het hele teeltgebied.
We willen vermijden dat de vlassector een
Bokrijkverhaal zou worden. Daarom zetten
we maximaal in op moderne technologie en
innovatie. Een voorbeeld is misschien wel dat
er momenteel onderzoek loopt naar het
inzetten van drones of satellietbeelden om de
situatie van het gewas op het veld te kunnen
volgen. Daarnaast werken we ook mee aan
onderzoek naar het verwerken van de massa’s
data die moderne machines met allerlei
sensoren tegenwoordig kunnen aanleveren.
Verder gebeurt er ook zeer interessant onder
zoek naar betere methoden voor het roten
van vlas. Met behulp van enzymen zou dit
betere resultaten kunnen opleveren bij het
zwingelen van het vlas.
Iets helemaal anders, maar voor onze sector
erg belangrijk, is het feit dat we sinds vorig
jaar aangesloten zijn bij het paritair comité
144, dat is het PC van de landbouw. Deze
omschakeling is behoorlijk complex geweest
en daar zijn we nog altijd mee bezig. Maar we
zijn blij dat we die stap gezet hebben, onder
meer omdat we nu mee kunnen profiteren
van de grote expertise die er bij Boerenbond
zit. Voor de 3000 mensen die betrokken zijn
in de vlassector is dit een belangrijke verbe
tering.
Een ander actueel dossier is dat van de brede
weersverzekering. Zoals de zaken er nu voor
staan kan deze verzekering alleen door de
boer worden afgesloten, maar in het vlas
draagt de vlasser alle risico’s. Dat is niet echt
logisch en daarom zou een regeling op maat
hier zeker welkom zijn.
U ziet het, de vlassector is voortdurend in
beweging en naar de toekomst toe zijn we
zeker erg optimistisch.” n

Voor 2020 kan je dus geen aanvraag
meer doen, maar voor 2021 zal het
terug mogelijk worden in het najaar.
De subsidie is combineerbaar met een
hele reeks andere subsidies.
Deze maatregel is interessant omdat
je perfect vlas kan telen zonder
toegevoegde stikstof, zij het dat de
opbrengst wat lager zal uitvallen.
Anderzijds is de periode van vijf jaar
waartoe men zich moet verbinden wel
erg lang en dat kan mogelijke
geïnteresseerden wel afschrikken.
Je kan immers niet meer inspelen op
eventuele slechte prijzen van het vlas
in de toekomst. n
Bron: departement Landbouw en Visserij

www.vlaanderen.be/landbouw/
agromilieumaatregelen

In dit dossier hebben we geprobeerd om de actualiteiten rond de teelt van vlas samen te brengen. Misschien
kan het inspirerend werken voor akkerbouwers die op zoek zijn naar diversificatie in hun teeltrotatie.
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