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PERSBERICHT FLAX DNA – JUNI 2018 

Voor onmiddellijke publicatie 

 

VLAS en LINNEN veroveren het hart van Brugge tijdens FLAX DNA 

 

Van 26 tot 28 mei streek FLAX DNA gedurende 3 dagen neer in het hart van Brugge. De expo mocht zo’n 17 000 

bezoekers overtuigen van de kwaliteit en veelzijdigheid van vlas en linnen. De reacties waren lovend, de verbaasde 

blikken groot. Dit natuurproduct uit eigen streek heeft duidelijk veel nieuwe fans voor zich gewonnen. 

In het weekend van 26 tot 28 mei kon je de markt van Brugge niet passeren zonder even binnen te kijken in het belfort. Een 

bloeiende vlastuin en een metershoge toren met linnen bobijnen sierden er de binnenkoer. Dat de nieuwsgierigheid 

geprikkeld werd, blijkt uit het aantal bezoekers: maar liefst 17 000 gedurende 3 dagen. Het publiek was zowel nationaal als 

internationaal getint en telde ook veel mensen uit de vlas- en linnensector. Deze laatsten waren op vrijdag reeds uitgenodigd, 

toen Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering, FLAX DNA officieel kwam openen. 

In de aanpalende Jan Garemijnzaal toonden verschillende eilanden het proces van vlasplant tot linnen weefsel. Fragiele 

vlasbloemen in kant, een levensgroot figuur bekleed met lijnzaad en een paard van vlasvezels trokken de aandacht van 

jong en oud. Op verschillende schermen kon men zien hoe het hedendaagse productieproces van bv. spinnen en weven 

verloopt. Diverse experts uit de sector, getooid in een blauwe linnen schort, stonden de bezoekers vol enthousiasme te woord. 

Het resultaat mocht ook gezien worden. Geamuseerd en vol bewondering wandelden de bezoekers tussen de linnen stoffen 

en opverende passementerie. Aan unieke linnen producten was er geen tekort: onder andere een haute couture avondjurk 

van Julien Fournié, Tableskin tafellinnen dat onlangs een Henry van de Velde award won en ook de linnen duiven van 

Nederlands designer Christien Meindertsma zaten er op stok.  

De verbazing van de bezoeker werd nog groter toen bleek dat de aanwezige scooter ook uit vlasvezels werd gemaakt, net als 

diverse meubels, muziekinstrumenten en sportmateriaal. Voor meer uitleg over deze stukken in vlascomposiet kon men 

terecht bij de stand van de KU Leuven. Zij doen in Brugge en Leuven namelijk onderzoek naar vlasvezelversterkte kunststoffen 

als volwaardig alternatief voor glasvezel en koolstofvezel.  

 

U kan nog steeds terecht op de website, Facebook- en Instagrampagina van FLAX DNA voor meer info en foto’s over de expo 

(www.flaxdna.be – FB: FLAX DNA – IG: flaxdna). Indien u eind juni een bloeiend vlasveld spot, aarzel niet om het te delen 

met #flaxdna! 

___________________________________________________ 

Het beste vlas ter wereld vind je in België, in het noorden van Frankrijk en in Nederland. Het klimaat en de bodem zijn hier ideaal voor 
het cultiveren van een vlasvezel die wereldwijd bekend staat om zijn kwaliteit. 
 
Ook in onze bedrijven is het vlas nog sterk vertegenwoordigd. België telt nog 2000 landbouwbedrijven die vlas telen, een 50-tal 
vezelverwerkende bedrijven en 7 linnenweverijen die hun producten wereldwijd verdelen.  
 
Wist u dat vlas een van de meest duurzame vezels ter wereld is? Alle delen van de plant worden gebruikt, er is geen afval én de vezel 

is biologisch afbreekbaar. Een streekproduct om trots op te zijn! 

___________________________________________________ 
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