
VLAS vandaag in de “Vier Ambachten”-regio. 

In de “staten van goed” (inventarissen der huishoudens na overlijden) van bv 

ERTVELDE  lezen we  dat in de 17° eeuw op 75% der landbouwbedrijven vlas werd 

geteeld. In bijna elke staat van goed komen de werktuigen voor voor het brakelen en 

zwingelen van het vlas : de boothamer en het zwingelberd. In meer dan driekwart 

worden spinnewielen vermeld en dan gemiddeld 2 spinnewielen per gezin;  en bij  50 

%  weefgetouwen. 

Vlas en linnen waren dan al eeuwenlang deel van de plattelandseconomie. Vanaf de 

10° eeuw levert het Vlaamse platteland linnen aan de groeiende steden. Begin van de 

13° eeuw haalt de Vlaamse gravin Johanna wevers van buiten Vlaanderen naar hier 

om aan de vraag naar linnen vanuit Engeland en Italië te kunnen voldoen. In gans 

Vlaanderen werd toen vlas geteeld. Ten tijde van Diederic van Assenede werd de 

“eerste Vlaamse keur” voor de linnenwevers te GENT uitgevaardigd.  De Gentse  

wevers en vollers waren zelfs in 1332 naar Ertvelde afgezakt om de weefgetouwen 

weg te halen; ze hadden dit ook al in 1330 te Assenede en Boekhoute gedaan. 

In 1840 waren 280.396 spinsters en 74.700 linnenwevers werkzaam in Vlaanderen. 

De Vlaamse ‘bedrijfskolom vlas’ is vandaag goed voor 3.500 arbeidsplaatsen. 

Ook vandaag is het vroeger werkgebied van Dirkin van Hasnede nog steeds bekend 

voor zijn vlasteelt. 

Meerdere landbouwers in deze grensoverschrijdende streek telen vandaag nog vlas. 

In het Zeeuws-Vlaamse SLUISKIL is de firma van de Bilt werkzaam, waar de vierde 

generatie  zich specialiseert in de kweek  van vlaszaad, de teelt van vlas, alsook het 

zwingelen en hekelen van het vlas, en de handel in zaden en vlasvezels. Het 

vlasverwerkingsbedrijf werd opgericht in 1897. 

Eugenie van de Bilt nam recentelijk het bedrijf van haar vader Marc van de Bilt over. 

“Van de Bilt” is vandaag als zaad- en vezelproducent werkzaam in België, Nederland 

en Frankrijk. 

De handel in vlaszaden en vlasvezels gebeurt wereldwijd. 

Dertig jaar geleden startte Marc van de Bilt met de veredeling van vezelvlas en 

olievlas. Van de Bilt is internationaal bekend als veredelaar.  Marc van de Bilt : 

“Innovatie en veredeling is de basisdynamiek voor de toekomst van ons bedrijf”. 

www.vandebiltzadenvlas.com 

Vlasmuseum in loco : Koewacht : www.vlasmuseum.nl 

Vlaams vlasmuseum : www.texturekortrijk.be  
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