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A BV

EDITORIAAL
Handvaten voor de toekomst … ?
Na het succesvolle afsluit-event op 13 oktober 2021 van het
ABV-eeuwfeestjaar 2020 is het wellicht nuttig om nog even
stil te staan bij de zogenaamde actiepunten (handvaten)
voor de toekomst die hieraan, direct of indirect, zijn
gelinkt.
Of we het nu graag horen of niet, ook voor onze sector
zijn de slagwoorden voor de toekomst: digitalisering,
integratie in de bio- en/of circulaire economie, denken in
systemen i.p.v. in symptomen en verder continu inzetten
op nieuwe duurzame markt-toepassingen.
De digitalisering krijgt zelfs op korte en middellange
termijn duidelijke en concrete handvaten via het VLAIOLA project “Flaxsense 2.0” dat op 25 oktober ll. een
beloftevolle start heeft gemaakt. Aan de teelt-kant zijn
we duidelijk de goede weg ingeslagen naar opvolging en
monitoring van alle bestaande bodem/teelt-gegevens in het
reeds bestaande platform “WatchItGrow” (oorspronkelijk
ontwikkeld voor de opvolging van de aardappelteelt). Het
test-registratieplatform zal kortelings ook voor meerdere
ABV-leden vlassers worden opengesteld, immers hoe méér
ervaringen en hoe meer “data”, hoe sneller het systeem
kan verbeterd en verfijnd worden om voor onze sector als
een “teelt-beslissings”-ondersteunend systeem te gaan
fungeren. Later kunnen hieraan wellicht ook nog sturing
van teeltmachines en verwerkingsmachines worden
gekoppeld. De mogelijkheden zijn legio.

verder in dit nummer). Een traject waardoor we een beter
inzicht in diverse verbanden van onze waardeketen (en
van externe invloeden hierop) in kaart willen krijgen, weg
van loutere symptoombestrijding en met als doel meer
structurele oplossingen. Dit traject moet ons ook FOCUS
geven voor het ABV-beleid van de komende jaren.
Tot slot zijn we natuurlijk niet blind voor de “sterke”
positie van vezelvlas in de huidige trend van een Vlaamse
(en mondiale) bio-/circulaire economie (alle toepassingen
van vlas-nevenstromen) en van een onvermijdelijke méér
duurzame textielsector.
Het voorbije event van 13 oktober stond bewust in het
teken van bovenvermelde handvaten (of hefbomen). De
enige manier om onze toekomst goed voor te bereiden is
immers om ze zelf te helpen creëren. We rekenen op alle
vlas-stakeholders om hier enthousiast aan mee te werken.

Jan Sijnave
Directeur Algemeen Belgisch Vlasverbond vzw

“We kunnen sommige huidige problemen niet oplossen met
dezelfde manier van denken die we hebben gebruikt toen we de
problemen (mee) hebben gecreëerd.”
“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.”
vrij naar Albert Einstein

VLASBERICHTEN

Een tweede belangrijke pijler is het traject “systeemdenken”
dat we kort geleden met onderzoekscentrum ILVO zijn
gestart en zeer binnenkort zullen verder zetten (zie ook
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ÉDITORIAL

Des outils pour le futur … ?
Après la clôture réussie des célébrations du centenaire
ABV2020, le 13 octobre 2021, il n’est pas inutile de s’arrêter
un moment sur les points d’action (outils) pour le futur, qui
y sont directement ou indirectement liés.
Que cela fasse plaisir à entendre ou non, les mots d’ordre
pour le futur sont, pour notre secteur aussi : numérisation,
intégration dans l’économie bio et/ou circulaire, réflexion
en termes de systèmes plutôt que de symptômes, et
poursuite de la recherche de nouvelles applications de
marché durables.
À court et moyen termes, la numérisation bénéficie
assurément d’un outil clair et concret avec le projet
« VLAIO-LA Flaxsense 2.0 », qui a connu un début
prometteur le 25 octobre dernier. En ce qui concerne les
cultures, nous sommes clairement sur la bonne voie pour le
suivi et la surveillance de toutes les données en matière de sol
et de culture dans la plate-forme ‘WatchItGrow’, développée
à l’origine pour le suivi de la culture de pommes de terre.
La plate-forme test d’enregistrement sera prochainement
ouverte à un plus grand nombre de liniculteurs membres de
l’ABV. En effet, plus la plate-forme est alimentée en données
et en expériences, plus vite le système pourra être amélioré
et affiné, et servir, pour notre secteur, à soutenir des
décisions au niveau des cultures. Il sera vraisemblablement
possible d’y ajouter ultérieurement le pilotage de machines
utilisées dans le cadre de la culture et du traitement du lin.
Les possibilités sont très nombreuses.

vue plus précise de différentes relations qui existent dans
notre chaîne de valeurs (et des influences de l’extérieur sur
ces relations), afin de ne plus nous contenter de combattre
les symptômes mais plutôt de trouver des solutions plus
structurelles. Ce trajet doit aussi nous apporter matière
à réflexion pour la politique de l’ABV pour les prochaines
années.
Enfin, nous sommes évidemment bien conscients de la
position ‘forte’ du lin-fibre dans la tendance actuelle de
l’économie flamande (et mondiale) à devenir plus bio et
circulaire (pour tous les flux connexes du lin). Et nous
constatons aussi l’inévitable augmentation de la durabilité
dans le secteur textile.
L’événement du 13 octobre dernier avait volontairement été
placé sous le signe des outils (ou leviers) cités plus haut. La
seule façon de bien préparer notre avenir est en effet d’aider
nous-mêmes à le créer. Et nous comptons sur toutes les
parties prenantes du secteur linier pour y collaborer avec
enthousiasme.

Jan Sijnave
Directeur Algemeen Belgisch Vlasverbond vzw

Un deuxième pilier important est le trajet de ‘réflexion en
termes de systèmes’, que nous avons amorcé il y a peu avec
l’institut de recherche ILVO et que nous allons poursuivre
très prochainement (voir également plus loin dans le présent
numéro). Un trajet par lequel nous voulons obtenir une

« Certains problèmes actuels ne peuvent pas être résolus en
réfléchissant de la manière dont nous avons réfléchi lorsque nous les
avons créés (ou avons contribué à les créer). »
« We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. »
Librement adapté d’Albert Einstein
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De vlasmarkt
Algemene conjunctuur

Conjoncture générale

(bron: Fedustria, NBB)

(source : Fedustria, BNB)

“Corona” was/is een zogenaamde “exogene” schok voor
onze economie. Dit wil zeggen dat deze niet endogeen
was, dus niet het gevolg van interne economische of
financiële problemen. Dit laatste was wel het geval
voor de financiële crisis van 2008-2009. Dit betekent
ook dat wanneer deze externe schok voorbij is, de
diverse economieën zich zeer snel kunnen herstellen.
We zien echter ook op vandaag nog veel uitlopers van
de pandemie. Het lijkt een schok met een lange staart
te gaan worden, met bijgevolg ook naschokken op de
getroffen economische waardeketens.

La Covid-19 est/a été ce qu’on peut appeler un choc
‘exogène’ pour notre économie, pas un choc ‘endogène’, ce
qui veut dire qu’il n’est pas la conséquence de problèmes
internes économiques ou financiers. Au contraire de
la crise financière de 2008-2009. Cela veut dire aussi
qu’une fois que ce choc externe sera passé, les différentes
économies pourront se rétablir très rapidement. Nous en
voyons cependant encore toujours beaucoup de suites :
ce choc aura manifestement un long prolongement, avec
par conséquent aussi des secousses secondaires dans les
chaînes de valeurs économiques touchées.

Ook in de mondiale textielsector lijkt er lichte
krapte aan grondstoffen en bijgevolg ook stijging van
grondstofprijzen. Dit laatste is niet alleen een gevolg
van COVID19, maar ook van klimaatfenomenen (vb.
regenweer in VS met impact op katoenproductie)
en van geopolitieke spanningen (China/VS, China/
Australië), waardoor spinnerijen er soms naar streven
om een buffer aan te houden in geval van vertraagde
of geannuleerde levering van vezels.

Le secteur mondial du textile semble lui aussi touché
par une légère pénurie de matières, entraînant une
augmentation des prix des matières premières. Cette
pénurie n’est d’ailleurs pas uniquement une conséquence de
la Covid-19, mais aussi de phénomènes climatiques (par ex.
les pluies abondantes aux USA qui ont eu un impact sur la
production cotonnière) et de tensions géopolitiques (Chine/
USA, Chine/Australie), qui poussent les filatures à conserver
un stock tampon pour pouvoir compenser des livraisons de
fibres qui seraient retardées ou carrément annulées.

Niet alleen de prijzen van gezwingeld vlas zijn het
laatste jaar gestegen, ook katoen en wol zijn gevolgd
met sterke prijsstijgingen. Prijzen voor synthetische
vezels zijn sinds september fors gestegen (+17% voor
nylon, +68% voor polypropyleen op jaarbasis). De
stijging van de petro-gebaseerde producten in het
algemeen is hier uiteraard niet vreemd aan.
De voorbije zomer liep er ook binnen Europa een
publieksconsultatie met betrekking tot een “Europese
textielstrategie voor duurzaam textiel”. De focus
van deze bevraging lag op circulariteit, uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid,
design
for
circularity, enz. De resultaten van deze bevraging
zullen dienen als basis voor een Textielstrategie welke
de Europese Commissie eind dit jaar zal presenteren.
Gezien de insteek van deze bevraging, schept dit
wellicht extra kansen voor duurzame natuurlijke
vezels, en dus ook voor vlas.

Focus Europese vlas-industrie
(BE/NE/FR)
De voorbije mindere groeites (2020: droogte, 2021:
overvloedige neerslag) hebben duidelijk ook hun
weerslag gehad op de evolutie van het gecumuleerde
Europese vezelvlas-areaal (BE/NE/FR).
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Le marché du lin

Il n’y a pas que le prix du lin teillé qui a augmenté cette
dernière année. Le coton et la laine ont eux aussi connu
de fortes hausses de prix. Les prix de fibres synthétiques
ont fortement augmenté depuis septembre (+17% pour le
nylon, +68% pour le polypropylène sur une base annuelle).
De manière générale, l’augmentation des produits à base de
pétrole n’y est évidemment pas étrangère.
Au cours de l’été dernier, la Commission a lancé une
consultation publique sur le thème d’une ‘stratégie de
l’Union européenne pour des textiles durables’. L’accent
de cette consultation reposait sur la circularité, une
responsabilité élargie des producteurs, la conception
pour la circularité, etc. Les résultats de cette consultation
serviront de base pour développer une stratégie liée au
secteur textile, que la Commission européenne présentera
à la fin de cette année. Compte tenu de l’approche de cette
consultation, il y aura certainement des opportunités
supplémentaires pour des fibres naturelles durables, donc
également pour le lin.

Accent sur l’industrie linière
européenne (BE/FR/PB)
Les dernières récoltes en date, moins bonnes (2020 :
sécheresse, 2021 : pluies trop abondantes), ont clairement
aussi eu des répercussions sur l’évolution des surfaces
ensemencées au niveau cumulé européen (BE/FR/PB).

A BV

Voor de lopende campagne is vooral het relatief lage
percentage aan lange vezel een bekommernis. De
strovlasvolumes (+13% meer strovlas tegenover 2020)
lijken gegarandeerd en zijn voor de groeite 2021 van
een normaal niveau, zodat de zwingelbedrijven op
een goed niveau (goede cadans) moeten kunnen
blijven draaien.

On évoque néanmoins, même si c’est encore de façon
prudente, une probable hausse de 15% des surfaces
ensemencées en 2022 (par rapport à 2021). La tournée
de contrats de culture qui est en cours laisse en tout cas
présager cette nouvelle évolution positive.
En ce qui concerne la campagne en cours, c’est surtout
le pourcentage relativement faible de fibres longues
qui cause des inquiétudes. Les volumes de lin en paille
(+13% par rapport à 2020) semblent garantis, et sont
d’un niveau normal pour la récolte 2021, de sorte que
les entreprises de teillage doivent pouvoir continuer à
tourner à un bon niveau (bonne cadence).

Voor de bevoorrading van de textielmarkten en
de spinnerijen werden door het CELC diverse
toeleverings-scenario’s ontwikkeld voor wat de
combinatie productie (aanbod) versus markt (vraag)
betreft. Het meest realistische scenario blijkt ook
garant te staan voor een haalbaar aanbod/vraagevenwicht. Uiteraard moet dit laatste nauwkeurig
opgevolgd blijven van maand tot maand (vandaar
het belang opnieuw van snelle en volledige
maandcijfers rond voorraden, productie en verkoop).

Pour l’approvisionnement des marchés textiles et
des filatures, la CELC a développé divers scénarios
par rapport à la combinaison ‘production’ (offre)
vs. ‘marché’ (demande). Le scénario le plus réaliste
semble aussi garantir la possibilité d’un équilibre entre
l’offre et la demande. Il va de soi que cela doit être
suivi avec précision, mois après mois (d’où l’intérêt
ravivé de chiffres mensuels rapides et complets en ce
qui concerne les stocks, la production et les ventes).

>> P.9

>> P.9
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Toch wordt er opnieuw voorzichtig gewag gemaakt
van een vermoedelijke areaalstijging van 15% in 2022
(tegenover 2021). De lopende contracteringsronde laat
deze hernieuwde positieve evolutie vermoeden.
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La fibre est en nous!
Type de sol
Grondtype

% Matière organique Terre a risque de brûlure Terre a risque non-brûlure
% Organische stof
Brandgevoelige grond
Grond zonder risico op brand

Poussant
Groeizaam

Riche
Hoog

NATHALIE

LISETTE

Sols normaux
Gemiddeld

WPB CELESTE

AVIAN
CHRISTINE

Sols peu poussants Faible
Weinig groeikracht Laag

WPB FELICE
semences certifiées BIO disponibles

www.vandebiltzadenvlas.com

Focus Belgische vlas-industrie

Accent sur l’industrie linière belge

De rendementen lange vezel voor de Belgische vlasindustrie liggen (vooral door de weersfenomenen in
Wallonië) lager dan de gemiddeldes over BE/NE/FR.

Les rendements de fibres longues pour l’industrie
linière belge sont (surtout en raison des phénomènes
météorologiques en Wallonie) plus bas que les
moyennes sur les 3 pays BE/FR/PB.

Verkoopsvolumes en verkoopsprijzen blijven goed tot
zeer goed. Voor medium-goed en kwalitatief goed vlas
worden goede gemiddelde verkoopsprijzen gehaald
(ongeveer 30% stijging op 1 jaar tijd). Het prijsverschil
met de pre-Covid situatie is nog niet helemaal
weggewerkt, maar toch reeds opnieuw in grote mate
geneutraliseerd.
De genoteerde prijzen verschillen relatief weinig over
de diverse groeites.

KV – huidige campagne
Door het relatief ruime aanbod aan KV (klodden) van
de recente groeite, en de grote diversiteit in kwaliteit,
blijven de verkoopsprijzen voor deze laatste onder
druk staan.

FL – campagne actuelle
Les volumes de vente et les prix restent ‘bons’ à ‘très
bons’. Les prix de vente moyens pour du lin de qualité
‘moyennement bonne’ à ‘bonne’, sont satisfaisants
(environ 30% de hausse en 1 an). La différence de prix
par rapport à la situation pré-covid n’est pas encore
totalement effacée, mais elle est quand même en
grande partie neutralisée.
Les prix notés diffèrent relativement peu dans les
diverses récoltes.

FC – campagne actuelle
En raison de l’offre relativement grande de FC
(étoupes) provenant de la dernière récolte, et des
grandes différences de qualité, les prix de vente des
FC restent sous pression.

VLASBERICHTEN

LV – huidige campagne
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Afsluiting ABV eeuwfeestjaar 2020

Korte inhoudelijke verslaggeving slot-event op 13 oktober 2021

Over de netwerking-kant van bovengenoemd event hebben
we het in een vorig nummer van Vlasberichten reeds uitvoerig
gehad. De meeste reacties hierop waren ook uitermate lovend.
Alle sfeerfoto’s van het walking-dinner event zijn ook terug te
vinden op de website www.ABV2020.be
Ondertussen hebben de meeste laureaten van de fotowedstrijd
de kans gehad om hun geschenk te ontvangen of af te halen op
de ABV-kantoren.

Het Huldeboek ABV2020 wordt in dit nummer opnieuw te
koop aangeboden aan een speciale eindejaarsfeest-(kerst- &
nieuwjaars-)prijs, voor wie zijn familieleden en/of vrienden wil
verwennen met een origineel geschenk.
We willen voor de niet-aanwezigen (maar ook voor sommige
aanwezigen) toch nog een kort verslag brengen van de méér
inhoudelijke bijdrages van 13 oktober ll., gebracht door de
externe sprekers. Desgewenst zijn ook de presentaties (pdfversie van ppt) nog verkrijgbaar, op eenvoudig verzoek aan het
ABV (jan.sijnave@vlasverbond.be).

Trend naar méér duurzaamheid en
recycleerbaarheid in de textiel-industrie
is een noodzaak
Fashion-magnaat Eileen Fisher noemde enkele jaren geleden de textiel-industrie,
en méér specifiek de mode-industrie, als één van de meest vervuilende industriesectoren.
Misschien was dit een kleine overdrijving om een “shock”-effect te verkrijgen, toch is
het een feit dat er zware werkpunten zijn in de komende decennia om de textiel- en
mode-industrie op duurzaamheidsvlak toekomst-“proof” te maken. Een aantal van
deze werkpunten zijn duidelijk gekend, andere misschien iets minder:
• Bij de productie van sommige vezels (bvb. katoen) wordt nog steeds veel water gebruikt.
• Bij de verdere verwerking en veredeling/coating van sommige stoffen worden nog
steeds veel water en chemicaliën gebruikt. Ook het huidige energieverbruik van veel
verfprocessen is nog hoog.
• Elke seconde wordt een vuilniswagen aan gebruikt textiel weggegooid en/of verbrand.
Een kledingstuk wordt slechts gemiddeld 7 keer gedragen. De kledingconsumptie is
sinds het jaar 2000 méér dan verdubbeld.
Onze eerste externe spreekster zit volledig in de context van bovenvermeld verhaal.
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Naast het verduurzamen van de
processen binnen het eigen bedrijf,
is Julie Lietaer ook duidelijk naar de
buitenwereld bekend van het initiatief
#hackyourjeans. De denimstof van
oude jeans-broeken wordt bij hun
toeleveraar in de shredder vermalen
tot vezels. Deze vezels worden
door ESG opnieuw gesponnen tot
nieuwe garens, die gebruikt worden
om hoogwaardige stoffen te weven
voor schoenen en kleding, tapijt,
tentdoeken, handdoeken... In de twee
jaar dat ESG hiermee bezig is, zijn er
op dergelijke manier reeds 75 ton oude
jeans gerecycleerd. Een deel daarvan
wordt verwerkt door HNST, een
circulair jeansmerk.’
Bovenstaand
initiatief
is een sterk staaltje van
intrapreneurship binnen een
bestaand bedrijf. Julie wil
echter op korte termijn nog een
aantal stappen verder gaan. De
start-up ‘Ariadne Innovation’,
waarvan ze oprichter is,
wil
duurzame
textieltechnologieën ontwikkelen en
deze snel ingang laten vinden
in de bredere textiel-(toepassings-)
markten. Digitalisering en nieuwe
digitale ecosystemen zijn hierbij ook
een moderne noodzaak. Iedereen
kent het “vinted”-platform voor o.m.
de verkoop van tweedehandskledij
online; de digitale technologie van
vandaag laat toe om verder te bouwen
op dergelijke pistes.

‘Ariadne
Innovation’
en
meer
specifiek de digitale poot hiervan
‘ELLIE.Connect’ is een online B2Bplatform dat inzet op digitalisering,
duurzaamheid en samenwerking in
de textiel- en mode-industrie. De
mogelijkheden voor vlas en linnen
binnen dergelijke initiatieven zijn,
gezien het intrinsiek duurzame
karakter van de vlasvezel, meer
dan legio. Meer info rond ‘ELLIE
CONNECT’ op www.ellieconnect.
com. Onze vlassector zal eerstelijns
worden uitgenodigd om dit sterk
groeiend netwerk te vervoegen. De
Vlaamse en Belgische vlas-community
heeft alle troeven in handen om hierin
mee het verschil te helpen maken.

VLASBERICHTEN

Julie Lietaer (co-CEO van de
‘European Spinning Group’ (ESG), een
garenspin-bedrijf met roots in de vlasindustrie, en recent oprichtster van
nieuwe textiel-gelinkte start-ups zoals
‘Ariadne Innovation’) heeft de laatste
jaren niet stilgezeten en heeft als lokale
onderneemster mondiale ambities
voor een méér duurzame textielsector.
"Je hebt mensen die in moeilijke tijden
de schouders laten hangen, en je hebt
mensen die opstaan en nadenken over
nieuwe mogelijkheden", vertelt Julie
Lietaer. "Ik heb van de nood een deugd
gemaakt. De coronaperiode geeft mij
wat meer tijd gegeven om onderzoek
te doen naar nieuwe technologieën.
Ik heb de indruk dat veel bedrijven in
het coronajaar de tijd hebben genomen
om na te denken over de producten en
de businessmodellen van de toekomst.”
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Systeemdenken om een (complexe) toekomst
te anticiperen en te waarborgen.
Onze tweede externe spreker
Wim Haentjens (ILVO) is eind
juni in een traject gestapt, samen
met de Belgische vlassector, om
via systeemdenken de complexe
toekomst-problematiek
van
de
sector visueel beter in kaart te
helpen brengen. En finaal om hieruit
een betere “focus” te verkrijgen naar
strategie en acties.

Bepaalde grote mondiale evoluties
zoals
klimaatverandering,
globalisering, markt(on)evenwichten,
Europees
landbouwbeleid,
…
zijn ook niet steeds eenduidig
positief of eenduidig negatief. De
klimaatverandering bvb. helpt de
trend te versterken en te versnellen
naar duurbare natuurlijke vezels
zoals vlas (= positief) in onze textieleindmarkten, anderzijds zorgt aan
de teelt-kant de klimaatverandering
ook voor sterk wisselende oogstomstandigheden (= negatief) en
noodzakelijke risico-spreiding.
Gezien de complexiteit van onze
huidige
socio-economische
samenleving is de “systeem”-aanpak
weer in opmars voor het in kaart
brengen van complexe uitdagingen
en mogelijke oplossingen hiervoor.
Eenvoudige
analyses
volstaan
dikwijls niet meer, we moeten
onderlinge verbanden weer naar
boven pogen te brengen en onze
mogelijke
interventie-punten
nauwkeuriger en beter kiezen.
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Het traject met ILVO is nog lopende
en in de nabije toekomst zullen ABVleden worden uitgenodigd om aan
vervolg-workshops deel te nemen.
Wellicht zal dit traject ergens finaal
landen februari/maart 2022, met als
resultaat een verbeterd inzicht in
onze uitdagingen en de onderliggende
samenhang en een scherper actieplan naar de toekomst. Medewerking
van ABV-leden (jong en minder jong)
hierbij is cruciaal voor een succesvolle
afwikkeling van dit traject.

A BV

Vlaams beleidsplan Bio economie en
opportuniteiten voor de vlassector

ILVO heeft binnen het Vlaams
beleidsplan Bio-economie o.m. de
belangrijke taak om innovatieve
samenwerkingsmogelijkheden op dit
vlak tussen industrie en landbouw
te faciliteren en te versterken (B2BE
Facilitator = Business to Bio-Economy
Facilitator).

Onze derde externe spreekster Hilde
Muylle (ILVO) neemt ons mee naar
de origines van het Vlaams beleidsplan
Bio-economie (gelanceerd begin 2021)
en de mogelijke spill-overs hiervan
naar vezelvlas en andere natuurlijke
vezels.

Richting vlas denken we hier vooral
aan innovatieve valorisaties van vlas-

nevenstromen (vlaslemen, vlas-stof,
korte vezels) richting agro-toepassingen
(stalstrooisel, veenvervanging, …),
kunststof/composiet-toepassingen of
zelfs innovatieve bouwtoepassingen.
Meer info en acties desbetreffend zullen
rechtstreeks aan geïnteresseerde ABVleden en méér specifiek aan de leden
van de ABV-StuurGroep ‘O&O’ worden
verstrekt.

VLASBERICHTEN

De pijlers van het Vlaams beleidsplan
Bio-economie gaan sterk in op bioeconomie als transversaal thema in
Europese plannen, zoals “Green Deal”,
“Farm to Fork” en andere “Fit for 55”
Europese duurzaamheids-initiatieven.
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Tenslotte willen we hierbij nog eens al onze sponsors
van ABV2020 hartelijk danken!
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Bio-based bouwen met vlas: interesse
verder stijgend in België en in Nederland
“1 ha vlas legt in één teeltcyclus tenminste evenveel CO2 vast als 1 ha
bos (afhankelijk van de leeftijd van het bos) in één jaar (CLM).”
Gezien het belang van langdurige CO2-opslag in relatie tot
klimaatopwarming en de groeiende bio-economie, kijken meer
marktpartijen in de richting van bouwtoepassingen. Lang-cyclische (= méérdere gebruiksjaren of zelfs decennia) opslag van
CO2 is méér dan ooit aan de orde. Indien we dit in bouwtoepassingen kunnen combineren met andere vlas-typische functionaliteiten (ratio sterkte/gewicht, akoestische demping, isolatiewaardes, …), dan hebben we terug een “winnende combinatie”
voor vele jaren ver. De latijnse naam voor vezelvlas “linum usitatissimum” (het zeer nuttige/veelzijdige vlas) kan hierdoor terug
een deel van de oplossing worden in de strijd tegen verdere klimaatopwarming door inzet in duurzaam en bio-based bouwen.
De tijd is méér dan rijp hiervoor!

Zowel in België als in Nederland is de interesse voor de inzet van
vlas-componenten voor een bio-gebaseerde bouw-industrie dan
ook terug sterk stijgend. In ons gemeenschappelijk bio-economie-traject met ILVO zullen we dit als ABV ook verder op de
kaart pogen te zetten. We werden recent ook gecontacteerd door
diverse Belgische bouw-gerelateerde bedrijven om hier een verdere afstemmings-agenda te bewerkstelligen.
Collega David Kasse (VlasenHennep.nl) had recent ook een kort
interview met een Nederlands bedrijf dat reeds op deze markt
aanwezig is en hierin bewust nog verder wil gaan. We geven dit
interview hierna graag weer.

Onlangs verscheen de brochure
“Bouwen met vlas”. Dit document,
dat 18 pagina’s telt, geeft een overzicht
van de vele toepassingen van vlas in
bouwmaterialen. De brochure werd
samengesteld door het Nederlandse
bedrijf Faay Vianen B.V. Onlangs
verscheen de brochure “Bouwen
met vlas”. Dit document, dat 18
pagina’s telt, geeft een overzicht van
de vele toepassingen van vlas in
bouwmaterialen. De brochure werd
samengesteld door het Nederlandse
bedrijf Faay Vianen B.V.

1. Faay Vianen B.V., kunt u enkele gegevens over uw bedrijf noemen?

Ons bedrijf is opgericht in 1972 door
mijn vader, Cees Faay. We werken op
dit moment met in totaal 36 fte’s. Alles begon met ons wandtype VP54, een
kern van 34 mm vlasscheven met aan
beide zijden een 9,5 mm gipskartonplaat. In de loop der jaren zijn daar tal
van wandsystemen aan toegevoegd,
veelal gebaseerd op een kern van vlasscheven maar dan met andere toplagen. We spelen veel in op de wensen
van de klant, bijvoorbeeld door panelen te maken met ingebouwde elektriciteits- of waterleidingen.

2. Uw bedrijf verwerkt vlasschevenplaten. Kunt u aangeven hoeveel ha
vlas daarvoor jaarlijks nodig zijn, als
je uitgaat van een opbrengst aan
scheven van 3 ton per ha?

Op die manier gerekend verwerkt
Faay de scheven van ongeveer 1.350 ha
vlasteelt. We verwerken vlasschevenplaten in 4 diktes: 15 mm, 34 mm, 44
mm en 50 mm, in verschillende lengtematen. Daarvan maken we stevige
scheidingswanden. De vraag naar
biobased bouwmaterialen neemt toe
evenals het hergebruik van materialen. Dus al met al verwachten we dat
het gebruik van vlasproducten in de
bouw zal stijgen.

VLASBERICHTEN

Aan de algemeen directeur, de heer
Mark Faay, legden we de volgende
vragen voor:
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3. De bouwmaterialen die u produceert, worden gemaakt uit vlasplaten. In welke landen worden deze
geproduceerd?

De vlasplaten die wij verwerken, komen voornamelijk uit Normandië,
Frankrijk. Ze worden geproduceerd
door bedrijven waarmee we al vele jaren samenwerken.

vriendelijk geproduceerd, zijn licht
van gewicht en geven toch optimale
stabiliteit. Ze zijn brandwerend, geluidsisolerend, stoot- en schroefvast
en makkelijk en snel te verwerken en
af te werken.

4. Uw klantenkring: waar vindt uw
product zijn afzet?

We zetten 60% van onze productie
af in Nederland, 40% is export waarbij de focus ligt op de ons omringende landen. Een groot deel van deze
export betreft leveringen aan IKEA.
Faay is een belangrijke toeleverancier
van scheidingswanden voor IKEA
showrooms, wereldwijd.
FAAY producten worden voor ca 60%
verwerkt in de renovatiemarkt. Die is
te onderscheiden in: retail (zoals grote supermarktketens: Jumbo, Sligro,
Coop, Deen, Emté, etc.), unitbouw,
kantoren, scholen, overige utiliteitsgebouwen en woningen. De overige 40%
van onze afzet gaat naar nieuwbouw:
retail, kantoren, scholen en woningbouwprojecten.

5. Op welke manier kunt u zich
onderscheiden in de markt: producteigenschappen, keurmerken,
langjarige opslag van CO2, etc.?

De combinatie van een kern van vlasscheven, met aan beide zijden een
toplaag van gipskartonplaat, vezelversterkte plaat, dunspaanplaat of MDF,
geeft onze wandsystemen unieke
karakteristieken: ze worden milieu-
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Als het gaat om milieuvriendelijkheid,
maken wij het volgende onderscheid:
1. Vlas is een éénjarig gewas en om die
reden een onuitputtelijke grondstof die
hernieuwbaar, herwinbaar en milieuvriendelijk is. En dat in een markt van
schaarste aan bouwmaterialen! Vlas
neemt CO2 op tijdens de groeifase en
zorgt voor een langjarige vastlegging
van CO2 in materialen. Ook zijn er
weinig meststoffen en pesticiden nodig
tijdens de teelt. En bovendien, zoals gezegd, de vlasplaat voegt aan het uiteindelijke wandsysteem een aantal positieve onderscheidende eigenschappen toe.
2. Faay is continu in beweging om de
duurzaamheid van onze eigen productieprocessen steeds verder te verbeteren.
We hebben een park met zonnepanelen,
warmteterugwinning, ledverlichting,
frequentie-gestuurde motoren, etc.
Hierdoor produceert Faay nagenoeg
energieneutraal.
Verder worden er steeds verdergaande
stappen gezet op het gebied van circulariteit van de Faay wandsystemen.
6. Welke barrières moeten er genomen worden om vlasmaterialen

verder ingang te doen vinden in de
bouw?

De barrière ‘lijm in de vlasplaten’ hebben wij als bedrijf al genomen. Wij
houden ons aan de allerstrengste eisen
en werken alleen nog maar met formaldehyde-arme vlasplaten.
De andere barrière is de lobby van
fabrikanten van traditionele bouwproducten. De CO2-uitstoot omlaag
brengen is een belangrijk thema, dat
is vastgelegd in klimaatdoelstellingen.
Helaas moeten we vaststellen dat de
lobby vanuit de beton-, metaal- en
keramische industrie behoorlijk sterk
is in Nederland. Ook wordt er in rekentools, zoals bijvoorbeeld de LCA
(levenscyclusanalyse),
onvoldoende
rekening gehouden met specifieke en
gunstige eigenschappen van biobased
producten. In de bouwpraktijk ontbreekt nog te vaak de achtergrondkennis over hoe biobased bouwmaterialen
moeten worden toegepast en welke
materialen als duurzaam aangemerkt
kunnen worden.
Daarnaast gaat het in de bouw ook
over cultuur. Bouwen met traditionele materialen is gestandaardiseerd en
veelal op productniveau goedkoper.
En onbekend maakt onbemind. Toch
merken we dat biobased bouwen meer
en meer omarmd wordt. Er ontstaat
meer kennis en ervaring. En uiteindelijk zal biobased de norm worden.
Maar dat heeft tijd nodig.
7. Er wordt wel gezegd dat vlas jaarlijks per ha ongeveer evenveel CO2
vastlegt als een ha bos. Is dit gegeven te gebruiken in de promotie van
vlasplaten?

Inderdaad, dit punt noemen we in
onze brochure en we dragen het uit bij
diverse promotionele activiteiten (via
social media en onze website www.
faay.nl, op beurzen, etc.). Het gaat hier
om een belangrijk pluspunt van de vlasteelt: vlasscheven – naar het gewicht
gerekend betreft dat de helft van de
vlasplant – zijn toe te passen in materialen die een bijdrage leveren aan het
terugdringen van het broeikaseffect. En
dat is een sterke troef!
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Vlas... daar zit muziek in!
Gedurende vijf maanden is onderzoeker en instrumentenbouwer
Tim Duerinck in residentie in het TEXLAB van Texture. Van oktober
dit jaar tot en met februari volgend jaar bouwt hij er aan een cello in
vlascomposiet. Ja, je leest het goed... een cello in vlas!
Wil je dit met eigen ogen
zien? Dat kan! Tim is wekelijks aan het werk in een open
atelier in het museum. Kom
gerust langs en zie hoe een
instrument in vlascomposiet
ontstaat op de grens van ambacht en technologie
© Stad Kortrijk - fotograaf Mathieu Van de Sompel

Als partner van het Palais Galliera, eert
het Europees linnen zijn geschiedenis

EVENT

PALAIS GALLIERA, PARIJS
10, Avenue Pierre-1er-De Serbie 75116 Parijs
Tentoonstelling ‘Geschiedenis van de mode.
Verzamelen & tentoonstellen in het Palais Galliera’
Galeries Gabrielle Chanel
2 oktober 2021 – 26 juni 2022
2 tentoonstellingsperioden: 02/10/21 > 13/03/22
en 02/04/22 > 26/06/22
De Europese Confederatie voor Vlas en Hennep (CELC), hoofdsponsor
van deze tentoonstelling in het Palais Galliera, verlengt zijn partnerschap dat in
2018 werd aangegaan met het Modemuseum van Parijs _ tentoonstelling Margiela/
Galliera, 1989-2009 _ met drie jaar.
Een uniek parcours op 2 momenten, gewijd aan de geschiedenis van de mode vanaf
de 18e eeuw tot nu. Een perfecte gelegenheid om het universele karakter en de tijdloosheid van Europees linnen in de kijker te plaatsen en te bewijzen dat het openstaat
voor een mix van culturen, door alle tijden heen.
Dit “anders-zijn” staat linnen goed, en blijkt uit de selectie van unieke stukken, gekozen door het Palais Galliera om de vele troeven van linnen in de verf te zetten:
• als verstevigings- en structuurelement (vliegende jurk met linnen voering, omstreeks 1730, herengilet uit de 18e eeuw met linnen rug)
• als creatieve basis (jas uit ruw linnen, met de hand beschilderd door Sonia Delaunay)
• als inspiratiebron voor de ontwerper (jurk van de hand van Paul Poiret, zwart zomermantelpakje van Heim)
Deze sponsoring getuigt van de strategie voor culturele bemiddeling van de CELC,
een van haar kenmerkende pijlers.

VLASBERICHTEN

Linnen doet de collectiestukken schitteren – de “kooijurk” van Jean Paul Gaultier, lente/zomer ‘89, voor de tentoonstellingscatalogus gefotografeerd tegen een
achtergrond van linnen panelen van de
Europese wevers die lid zijn van de CELC:
Lemaitre Demeestere, Libeco, Nelen &
Delbeke.
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Linnen dient ook als textielleidraad voor de tentoonstelling, die kon rekenen op de medewerking van de wevers die lid zijn van de CELC:
• fotoshoot voor de catalogus: Lemaitre Demeestere (FR), Libeco (BE) en Nelen &
Delbeke (BE)
• scenografie: John England (UK) en Libeco (BE)
• aankleding van de 199 mannequins: Stockman Mileta (CZ) en Northern Linen (NL)
Sacraal en wereldlijk, alledaags of weelderig, linnen heeft zich in ons collectieve geheugen genesteld.
Daarin schuilt zijn kracht, zijn originaliteit. Als eerste textielvezel van de mensheid
bood het degelijke kleding aan mensen in de steentijd, het oude Egypte en het Babylon van 1000 jaar voor Christus.
Vandaag is het een inspiratiebron voor de nieuwe generatie textielontwerpers, van
haute couture over confectie tot nichemerken. Door zijn robuuste verfijning en ecologische troeven kan linnen het toenemend milieubewustzijn verzoenen met consumptie, ethische productie en optimale transparantie.

Linnen jurk "Honfleur" van Paul Poiret
uit 1921, voor de tentoonstellingscatalogus gefotografeerd tegen een achtergrond
van linnen panelen van de Europese wevers die lid zijn van de CELC: Lemaitre
Demeestere, Libeco, Nelen & Delbeke

Vlas toont zijn territoriale verankering als basis van zijn internationale
uitstraling.
Vlas wordt geteeld op een kuststrook die loopt van Caen tot Amsterdam. West-Europa is de grootste vlasproducent ter wereld: Frankrijk, België en Nederland zijn samen
goed voor 80% van de productie.
Vlas is een zuinig, verantwoord en creatief landbouwproduct.
Vlas is afvalvrij, bevat geen ggo’s, vergt zeer weinig productiemiddelen en wordt zonder irrigatie geteeld; regenwater volstaat (voor 99,9%). Dit wordt gewaarborgd door twee labels. EUROPEAN FLAX® waarmerkt de Europese herkomst van een vezel van topkwaliteit voor alle
afzetgebieden. Wanneer het vlas en linnen in alle stadia, tot garen en stof, worden verwerkt
door Europese bedrijven, krijgt die traceerbaarheid ook nog het label MASTERS OF LINEN®,
een gedeponeerd handelsmerk en een club voor textielbedrijven van uitmuntende kwaliteit.
Nieuwsgierigheid, kunstzinnigheid en maatschappelijke betrokkenheid centraal stellen
in een permanente dynamiek tussen erfgoed, moderniteit en overdracht; tussen vakmanschap, toegepaste kunst en industrie, tussen culturele instellingen en het grote publiek, dat
zijn de doelstellingen van dit culturele partnerschap van de CELC.

AGRIBEX - Editie 2021
Agribex 2021 gaat dit jaar door van 8 tot en met 12 december in Brussels Expo.
Meer informatie: https://www.agribex.be/nl/editie-2021
Agribex 2021 se tiendra du 8 au 12 décembre inclus au Brussels Expo.
Informations: https://www.agribex.be/fr/edition-2021
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Huldeboek ABV2020

EINDEJAARSACTIE
Alle bestellingen vanaf het verschijnen van deze editie van ‘Vlasberichten’ (n° 9) tot eind
2021 worden gefactureerd aan de promoprijs van 55,- euro (i.p.v. 65,- euro), inclusief btw!
(excl. verzendingskosten van 8 à 10 euro, afhankelijk van het aantal boeken)
Het boek kan ook ter plaatse gekocht worden in de kantoren van het ABV: Etienne Sabbelaan 51, 8500 Kortrijk (op afspraak: 056 23 06 10). Dan betaalt u geen verzendingskosten!
MOOI GESCHENK VOOR KERST OF NIEUWJAAR!

We vernamen het overlijden van mevrouw MARIE-LOUISE TACK, weduwe van onze

Marie-Louise is de moeder van onze vakgenoten Danny, Yves en Chris Vanyzere en
grootmoeder van onze vakgenoot Frederik Vanyzere (vlasbedrijf Vanyzere te Ingelmunster).
De uitvaartdienst heeft plaatsgehad in de parochiekerk te Ingelmunster op zaterdag
20 november 2021.
Aan Danny, Yves, Chris en Frederik en de familie en vrienden van Marie-Louise bieden we
onze gevoelens van oprechte deelneming aan.
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gewezen vakgenoot Antoon Vanyzere († 24.11.2010). Marie-Louise Tack werd geboren in
Ingelmunster op 24 januari 1932 en is er thuis overleden op 11 november 2021.

19

ABV
100

YEARS

ALGEMEEN BELGISCH
VLASVERBOND VZW
Etienne Sabbelaan 51
8500 Kortrijk
Tel. 056 23 06 10
Fax 056 22 79 30
E-mail: info@vlasverbond.be
www.vlasverbond.be

