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tot 20—30 ton hout. Deze groote inhoud is een groot voordeel, omdat men het kookproces uiteraard niet zoo precies
in de hand heeft. H o e grooter de inhoud van de kokers,
over hoe grootere hoteyeelheden gelijkmatige grondstof men
beschikt. D e aldus verkregen ruwe cellulose wordt vervolgens gereinigd en gebleekt, waarna de eigenlijke papierbereiding plaatsvindt. Vermengd met water tot een gehalte
van ongeveer 5—8 % aan vezelmassa, vindt eerst een maalproces plaats in „hollanders", waarin tevens menging plaats
vindt mét de noodige lijm- en vulstof om de papiersoorten
hun bepaalde eigenschappen te geven. Dan komt de massa
in groote roerkuipen, onder sterke verdunning (tot ongeveer 2—2Yi % vezelmassa.) V i a regulateurs gaat de pap dan
naar de papiermachine, dié het vroegere ,,schep"-procédé
van elk blad papier afzonderlijk vervangt door het leiden
van de pap over bronsgaas, persen en droogcylinders, waarna tenslotte via calanders, die net papier glanzen, het eindproduct op rollen gewonden wordt, of in vellen gesneden.
Tenslotte liet spr. een aantal macro- en micro-projecties
zien van verschillende plantaardige vezels, waarvan er een
aantal op zichzelf zeer geschikt, een enkele zelfs ideaal zou
zijn voor de papierbereiding, doch welke op commercieele
gronden niet in aanmerking komen.
Ook werd door een microprojectie van turfvezels aarigetoond, dat deze geheel ongeschikt zijn voor verwerking tot
papier en illusie's in die richting slechts tot teleurstelling
kunnen leiden.
BEZOEK AAN D E PAPIERFABRIEK
„VAN GELDER Z O N E N " T E RENKUM.
V R I J D A G 8 O C T O B E R 1937.
's Ochtends hield de heer Ir. J. Tromp, bedrijfsingenieur
van bovengenoemde fabriek, een inleiding tot het te brengen bezoek.
Spr. zette daarbij, aan de hand van een aan alle deelnemers verstrekte schematische teekening van den gang en
de inrichting van het bedrijf, het verloop van het fabricageprocédé in een courantdruk-papierfabriek uiteen. Grondstof
is daarbij het hout. Uit de daaruit vervaardigde producten
cellulose en houtslijp, vervaardigt tenslotte de papierfabriek
het papier. Deze drie producten kunnen alle drie vervaardigd worden in eenzelfde fabriek, of wel enkele of elk der
producten wordt in afzonderlijke fabrieken voortgebracht.
De fabriek in Renkum vervaardigt zelf de houtslijp, betrekt
de cellulose van een zusterfabriek te Velsen, en maakt het
papier.
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D e cellulose-bereiding, die dus bij het bezoek te Renkum
niet gezien zou worden, werd voor oogen gevoerd door
vertooning van enkele deelen van de desbetreffende film
van de firma van Gelder.
De houtslijpe en de papier-bereiding werd des middags
onder deskundige leiding in de fabriek te Renkum bezichtigd.
Bij die bezichtiging werden de deelnemers allereerst door
het houtpark geleid, waar reusachtige voorraden sparrenhout uit Finland en Rusland opgestapeld liggen. De geleider deelde daarbij mede, dat het gevlotte hout het beste
product geeft. Overigens ligt het hout geruimen tijd in voorraad, voordat het in de fabriek verwerkt wordt.
In de fabriek werden eerst de groote slijpmachines getoond, waarvan twee typen aanwezig waren : een type met
één groot houtmagazijn op de slijpsteen, dat continu kan
worden bijgevuld, en waarbij de slijpdruk wordt uitgeoefend
door eindlooze kettingen in de magazijnwanden, en een
ander type met 4 kleine kasten, verdeeld over het slijpsteenoppervlak, die afwisselend met de hand worden gevuld, en
waarbij de slijpdruk wordt uitgeoefend door stempels onder
oliedruk.
De afgeslepen vezelmassa wordt onder gebruikmaking
van veel water afgevoerd, en direct door een spanenvanger
geleid, waarin de grofste verontreinigingen verwijderd
worden. De massa wordt daarna opgepompt, en door sorteerders gevoerd, waar nog weer een volledigere afscheiding
van het grove materiaal plaatsvindt. Vervolgens wordt zij
door indikkers geleid, die, zooals het woord uitdrukt, de
massa tot een veel dikkere brei maakt, welke in houtstofkuipen verzameld wordt. Een gedeelte van de houtstof, dat
te weinig ontsloten is om direct bij de goede stof te worden gevoegd, passeert een soort molensteenen, raffineurs
genaamd, die deze houtstof nog eens fijnmalen. Deze nagemalen stof wordt via de sorteerders bij de andere stof
gevoegd.
Voordat deze brei nu verder verwerkt wordt, treedt een
afzonderlijk bereide en gemalen cellulose-brei (zooals gezegd, bereid uit cellulose, die aan rollen van de zusterfabriek
betrokken wordt) in menging met de houtslijpbrei. Bij deze
menging worden tevens alle andere stoffen, die noodig zijn
of gewenscht worden, in de brei ingemengd, zooals b.v. aluin,
chinaclay, kleurstoffen. De aldus gemengde pap wordt in
voorraadskuipen verzameld.
Uit deze voorraadskuipen wordt de pap opgepompt naar
de papiermachine. Over koperdoek (een weefsel van koperdraad), via persen en droogcylinders, wordt de pap tot
papier. V i a calanders, die het papier tevens glanzen, wordt
het in den vorm van groote rollen opgewikkeld.
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Deze groote rollen worden onder afwikkeling tot een
eindlooze baan gemaakt, waarna roteerende snijdmachines,
zoog» bobineuses er de bekende rotatierollen voor de
nieuwsbladen van snijden.
J. R. B E V E R S L U I S .
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ONTGINNING VAN

HAKHOUTBOSSCHEN.

In Nederland is vrij veel hakhout; in Friesland b.v. besloeg volgens
de jongste landbouwstatistiek het bosch een oppervlakte van 6866 ha ;
daarvan was 4069 ha hakhout, dus bijna 6 0 % .
Deze bosschen werden geregeld, om de 8 a 10 jaar, gekapt. De eikebast ging als looimiddel naar de leerlooierijen en het z.g. talhout en
de takkenbossen werden vooral-door de bakkers afgenomen. Sinds echter
de leerlooierijen vooral chemische lookniddelen gebruiken en de bakkers
moderne heete-lucht ovens, heeft het hakhout zijn economische beteekenis
verloren, en is het begrijpelijk dat vele eigenaren deze bosschen ontginnen
tot bouw- en WeilandVan het standpunt der natuurbescherming is deze omzetting van bosch
in bouw- en weiland te betreuren, en óók economisch beteekent de omzetting niet uitsluitend winst, want het bosch heeft beteekenis als nestgelegenheid van vele vooi* den landbouw nuttige vogels.
Het bestuur van „ït Fryske G e a " heeft daarom overwogen, op welke
wijze dit" bosch opnieuw rendabel ware te maken en kwam tot de overtuiging, dat dit zou kunnen geschieden door omzetting in opgaand bosch.
In de jongste vergadering van de contactcommissie voor Natuurbescherming heeft de bekende boschbouwkundige Dr. Th. C. O u d e m a n s te
Putten deze omzetting aanbevolen; hij is er van overtuigd, dat men in
den loop der jaren een grooter percentage van zijn geld maakt, indien
men hakhout in opgaand bosch omzet, dan bij omzetting in bouw- en
weiland.
Gewoonlijk geschiedt deze omzetting, zooals vrijwel elke ontginning
in de laatste 15 jaren, met rijkssteun in werkverschaffing en dit was
voor „It Fryske G e a " aanleiding, zich te wenden tot den minister van
Sociale Zaken met het verzoek, om als regel rijkssteun voor ontginning
van hakhoutbosschen alleen dan te verleenen, als deze in opgaand bosch
worden omgezet. Hierop werd door den minister gunstig beschikt.
Voortaan zullen aanvragen tot ontginning van hakhoutbosch tot bouwof grasland om advies worden gezonden aan het staatsboschbeheer. Indien
dit college na onderzoek adviseert tot omzetting in opgaand bosch zal
rijkssubsidie alleen worden verleend, als het ontginningsplan overeenkomstig dit advies wordt gewijzigd.
Ieder die het wel meent met het behoud van het natuurschoon en uitbreiding van ons boschareaal gewenscht acht, zal met voldoening kennis
nemen van deze beslissing van den minister.

