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Waar wordt populierehoul voor gebruikt?

(l) /

A. Tissingh
Foreco 8.V., Arnhem

Onder deze titel willen wij u als lezer van ons tijdschrift in een
aantal artikelen kennis laten maken met de belangrijkste afnemerskategorieën van het populiere- en wilgehout.
In deze serie zal nader uiteengezet worden welke produkten
ontstaan uit populier en hoe deze produkten gemaakt worden.
Achtereenvolgens zullen we aandachr besteden aan de papierfabrikage, de zaag- en kisthoutindustrie, de spaanplaatindustrie,
de klompenfabrikage en de fineerproduktie.

\We vinden papierfabriekjes in Italië (13de eeuw), Frankrijk
(begin 15de eeuw), Duitsland (eind 14de eeuw) en Zwitserland
(begin i5de eeuw).
In de Zuidelijke Nederlanden - dus in het tegenwoordige België - vertees de eerste papiermolen 1n 1405 bij Hoei (Huy).

De papierfabrikage*
Een belangrijke afnemer van populier en wilg is de papierindustrie. Weliswaar is deze afname beperkt tot één papier-

In Ámerika werd de eerste papiermolen gebouwd in 1690 in de
buurt van Philadelphia. De eigenaar was een zekere \Tilliam
Rittenhouse, die als níillem Rittenhuizen het vak leerde in een

fabriek, maar deze heeft toch een huidige jaarlijkse behoefte van

30.000+0.000 ton rondhout: Het betreft hier de Verenigde

Papierfabrieken Eerbeek BV te Eerbeek, in het dagelijkse spraakgebruik de VPE genoemd.l)

\íij

willen u allereerst een overzicht geven van de historie van
het papiermaken. Vervolgens wordt uiteengezet hoe populiereen wilge-rondhout wordt veranderd in papier.
Tenslotte geven we u een beeld van her rype rondhout, dat geschikt is voor de verwerking tot papier.
Een stukje papierhistorie
Papier is niet alleen een zeer oud maar ook een hoogst belangrijk produkt. Het wordt wel genoemd ,,de witte wagen, die gedachten rijdt va'n mens rot mens".

De ontwikkelingsgeschiedenis van papier beslaat vele eeuwen.
Volgens een algemeen aanvaarde traditie werd her papiermaken
in het jaar 105 na Christus uitgevonden door een hooggeplaatst
Chinees ambtenaar, de heer Ts'ai Lun.
De lxpiermakers van zo'n 1875 jaar geleden gebuikten als
grondstof de schors van de moerbeiboom. Deze schors werd in
water geweekt en daarna zolang gestampr rotdar zij totaal was
vervezeld. Op deze manier verkreeg men een vezelbrei of pulp.
De techniek van de papierfabrikage is in de bijna 19 achter ons
liggende eeuwen nauwelijks veranderd. Ook de Chinezen gebruikten in de grijze oudheid als attributen het schepraam en
de schepkuip. In de schepkuip werd de vezelbrei net zo lang met
water verdund totdat een mengsel was verkregen van 99,5 7o
water en 0,5 7o vezels Hieruit werd het papier geschepr met
een schepraam. Het schepraam was gemaakt van bamboe terwijl
de in het raam gesponnen zeef van gesplitste bamboetwijgjes
was geweven. De maaswijdte van dit weefsel was zodanig, dat
het water werd doorgelaten en de vezels achtergehouden.
Het aldus ontstane natte vezelmatje werd door de Chinezen
t€gen zeer poreuze stenen muufrjes aangedrukt. Deze muurtjes
zogen het vocht uit het vel papier en de zon deed de resr.

Van China gaat het papiermaken naar Korea en vandaar doet
het in het jaar 610 zijn intrede in Japan. Ánderhalve eeuw larer,
in 75I, komen de Árabieren via Chinese krijgsgevangenen ook
achter de techniek van de papierfabrikage. Dankzij de Islamitische veroveringszucht breidt dit ambacht zich nu snel uit; omsueeks het jaar 900 wordt het op vele plaatsen in Noord-Afrika
1) In de lijn der verwachting ligt overigens het gebruik van populier
als grondstof voor de papierfabrikage bij Van Gelder Papier. Bii dit
bedrijf worden nu fiinspar en grove den gebruikt.

* Dit artikel is mede tot stand gekomen met welwillende medewerking
van de VPE.

beoefend. In het begin van de 11de eeuw introduceren de Moren de papiermakerij in Spanje en dan duurt het niet lang of op
vele plaatsen in Europa wordt ijverig papier vervaardigd.

Gelderse papiermolen.

Zoals gezegd, de techniek van her papiermaken, in de bijna 19
eeuwen van haar bestaan, is weinig veranderd. Als grondstoffen
gebruikte men in het veue Oosten bamboe, kozo, mitzuma en
de papiermeiboom, in het I7esten vlas en hennep in de vorm
van versleren lompen, rouw en zeildoek. Terwijl de Chinezen
en Japanners een schepzeef hadden van bamboe, gebruikten de

\Testerse papiermakers een metalen, meest koperen, zeef, gespannen op een houten raam.

Al spoedig begon men in het rilTesten

de vervezeling van grond-

stoffen te mechaniseren. Een reeks van zware houten stampers
met ijzeren of bronzen nagels, de zogenaamde ,,hamerbakken",
bracht men door middel van een waterrad in beweging. Met
deze zware hamers sloeg men de natte lompen tot pulp. IJet zal
,nu wel duidelijk zijn, dat voor de vervaardiging van papier, behalve cellulose-vezels, ook grore hoeveelheden water benodigd
zijn. Indien de verhouding in de schepkuip een 0,5 7o vezels
tegen 99,5 7o water is, dan leert ons een eenvoudig rekensommetje dat we voor de vervaardiging van 1 kg papier,nier minder
dan I99 liter water nodig hebben. Nu is ons land in ieder geval
bijzonder waterrijk en daarom was het geen wonder dat zich al
heel spoedig in Nederland twee belangrijke papiercentra onrwikkelden, namelijk één in de Zaanstreek en één op de Oostelijke en Zuidelijke Veluwezoom. In de Zaanstreek gebruikte
men oppervlaktewarer, onder andere uit de daar aanwezige
meertjes en plassen, terwijl in Zuid-Oost Gelderland het water
werd gehaald uit de vele beekjes die op de Hoge-Veluwe onrsprongen en vandaar naar de IJssel srroomden. Terwijl de NoordHollandse papiermakers hun hamerbakken aandreven mer behulp van windmolens, deden hun Oost-Gelderse kollega's dit
met behulp van het waterscheprad. \íant de tamelijk snelsromende beken zorgden nier alleen voor zeer helder wit en zacht
water, maar ook voor de benodigde kracht.
Hiertoe groeven de Gelderse papiermakers een klein kanaaltje
met een verval en een scheprad dat ze vervolgens mer de beek
verbonden. Zo'n kanaaltje heette een ,,spreng" en vandaag de
dag zijn nog ettelijke van deze sprengen (meestal in droge
vorm) terug;'te vinden.

In 1799 vond de Fransman Nicolas Louis Robert de papiermachine uit, waarbij het schepraam werd vervangen door een
om twee cylinders heenlopende eindloze koperzeef. Met deze
veel sneller producerende papiermachine stak een nieuw levensgroot probleem de kop op. Door de drastische produktieverhoging konden papiemolens niet genoeg lompen krijgen om
deze papiermachines gaande te houden. Alle mogelijke pogingen
werden in het werk gesteld om deze lompen te vervangen door
iets anders.

I2

Al

deze onderzoekingen hadden echter weinig praktisch resultaat. Het jaar 1884 bracht daarin echter verandering. Toen vond
een zekere Friedrich Keller in Duitsland een methode uit om
hout tot papiergrondstof te verslijpen.
Deze methode werd door de machinefabrikant Heinrich Voelter
vervolmaakt. Een dertigtal jaren later slaagden vrijwel gelijktijdig geleerden in verschillende landen er in hout chemisch te
ontsluiten door het eerst in spaanders te hakken en daarna te
koken in loog. Door dit kookproces lost de sterk vergelende
slijpstof - de lignine - die de vezels bij elkaar houdt, nagenoeg
op en l-roudt men op deze manier een zuivere cellulosevezel, de
zogenaamde celstof, over.
Kwalitatief is dus de chemisch ontsloten celstof veel beter dan
de mechanisch ontsloten houtslijp. Helaas komt dit ook zeer
duidelijk in de kostprijs tot uitdrukking. Uit 100 kg droog hout
kan men of 40 kg chemisch ontsloten celstof of 90 kg houtslijp
(houtstof) winnen. Celstof is dus ruim 2 x zo duur.
Houtslijp (houtstof) en celstof zijn thans de voornaamste grondstoffen voor de papierfabrikage.

Tot voor enkele jaren importeerde de VPE alle benodigde celstof en houtslijp uit het buitenland. Om echter minder afhankelijk te zijn van de buitenlandse leveranciers werd in 1970 een
aanvang gemaakt met de bouw van een eigen houtslijpfabriek.
Een eerste vereiste hiervoor was voldoende hout te vinden om
jaarlijks zo'n 12.000 ton droge houtslijp te kunnen produceren.
Dank zij de medewerking van de Nederlandse Heidemaatschap'
pij slaagde de VPE hierin.
Als houtsoort viel de keus op populierehout. Ook mede door
deze ioofhout-keuze werd besloten tot een fabrikage-proces
waarbij de stammen niet werden geslepen, doch eerst in spaanders (chips) gehakt. Deze chips worden tussen grote maalschijven zodanig gewreven tot alle vezels los van elkaar zijn geraakt:
de houtstof.
Onder de naam ,,PEPPELHOUT" begon deze fabriek in I97I
te produceren. Sindsdien is de produktie regelmatig opgevoerd
tot -r 50 ton droge vezelstof per dag. Een belangrijk deel van
onze houtslijp-behoefte wordt door deze produktie gedekt. Peppelschors, een onderdeel van Foreco Internationale Houthandel
BV, zorgde, alvorens Peppelhout de stammen verhakte, voor de
ontschorsing van het populiere-rondhout. In 1978 heeft de VPE
dit produktieonderdeel van Foreco overgenomen.

Houtslijp en houtstof worden gebruikt voor papiersoorten, die
niet zo sterk behoeven te zijn en waarvan bovendien de kleur
niet wit is, zoais bijvoorbeeld krantenpapier. De VPE gebruikt
houtslijp en houtstof als tussenlaag van het vouwdozenkarton'
Voor de helder witte deklaag gebruiken zij gebleekte celstof en
als versterker van de tussenlaag en voor de achterlaag ongebleekte celstof.

Hoe maken we van de vezels een (papier)blatl?
\7e hebben nu de vezels van elkaar los gemaakt en nu blijft de
vraag over: Hoe krijgen we deze vezels weer tezamen tot een
blad papier?
\7e zagen reeds, dat we daartoe eerst de vezel in kletsnatte opgezwollen toestand moesten brengen. Dit proces noemen we
opslaan, Dit geschiedt met behulp van pulpers, enorme kuipen,
met onderin een grote propellor. De gedroogde en in balen van
200 kg geperste houtslijp, houtstof of celstof alsmede de balen
oud papier worden in de pulper gedaan en tezamen met zeer
veel water in beweging gebracht. De verhouding fussen vezels
en water is in de pulper 1- 4 7o vezels en + 96 /o water' Dit
duurt zolang, totdat alle vezels kletsnar. ziin en los van eikaar in
het warer zweven.
Is dit opslaan achter de rug, dan moeten de fibrillen in de vezel-

wand nog worden losgemaakt. Dit bereiken we door de celstof
te ntalen. Vroeger deed men dit door op de natte vezel te stampen (l.ramerbak), regenwoordig wrijft men de vezel tussen bewegende en stilstaande messen in kegelmolens'
Is Àu de celstof of de houtslijp gemalen, dan komt het volgende

fabrikagegedeelte aan de beurt, nameliik het vormen van een
laag natte vezels.

Het papier maken vroeger
Zoals eerder vermeld, werd het papier door de Chinezen gesclrept op een bamboeraam met een zeef van twiigjes: Het water
liep door de zeef en de vezels bleven er kris-kras door elkaar op
liggen.

Later heeft men dit zeefje voortdurend verbeterd, zodat het tenslotte een houten raam werd, bespannen met kopergaas.

De Cl.rinezen gebruikten de zon bii het drogingsproces. Hier in
Europa ging het echter niet oP deze manier en moest men naar
een ándere methoCe omzien. De zaak leek niet zo eenvoudig,
omdat de laag vezels op het koperdoek nog zo nat was, dat ze
er niet kon worden afgehaald zonder haar te breken. \Wèl kon

men de zee{ met de laag vezels op een wollen lap, een uilt, drukken. De wollen vezels, die net als de cellulosevezels holle buisjes
vormen, zuigen ztch aan de papiervezels vast en als men het
schepraam weer optilde, bleef de laag vezels op het vilt liggen

en de zeef kon weer worden gebruikt om een nieuw vel

te

scheppen. Deze bewerking heette af koetsett'.

Over het

viit met het

natte vel papier werd een volgend vilt

gelegd. Daarop koetste men weer een vel nat papier af, enzovoort, totdat een flinke stapel vilten met natte vezels ertussen
was verkregen. Die stapel werd vervolgens op elkaar gePerst in
een schoefpers, waardoor er tamelijk veel water uit de natte
vellen tussen de vilten liep.
Hierdoor begonnen de natte vezels al wat aan elkaar te plakken
zodat men de nog vochtige vellen van de vilten kon afuekken
en ophangen in een droogschuur. Hier werden ze dan door de
wind verder gedroogd. Zo bestond het oude papiermaken dus
uit de volgende bewerkingen: SCHEPPEN - KOETSEN - PER-

SEN. DROGEN.
Papierboat
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IIoe gaat het nu?
Toen omstreeks 1800 de behoefte aan papier voortdurend groter
werd en de fabrieken daardoor steeds meer schepkuipen en
schepramen van verschillende grootte moesten aanschaffen,
kwam de vraag op, of het niet mogelijk zo,t zijn om in plaats
van vellen een eindeloze baan papier te maken waaruit alle benodigde formaten zouden kunnen worden gesneden. In 1799
vond Nicolaas Louis Robert in Frankrijk de papiermachine uit,
waardoor een einde kwam aan het handscheppen. In plaats van
een schepraam nam men een kopergaas zond,er eind,e, een soott
transPortband, die over twee rollen liep. Goot men nu aan het
ene einde stof (vezelpap of pulp) op dit ronddnaiende koperrloek, dan vormde zich een laag natte vezels omdat het water
door het doek heen liep. Bleef men doordraaien en doorgieten,
dan zag men aan de andere kant voortdurend de natte baan van
het koperdoek afvallen. Dit was natuurlijk niet de bedoeling.
\7ilde men papier maken, dan moesr de natte baan in zijn geheel onbeschadigd van het koperdoek worden afgehaald.
Daartoe ging men de papierbaan op hec koperdoek al zo ver
droog maken, dat deze zonder hulp van een vilt kon worden
afgenomen.

Om dit te bereiken bracht men onder het koperdoek, daar waar
het water niet meer vanzelf door het zeefdoek loopt, een paar
bakken aan met open bovenkant. Mer een zuigpomp zoog men
de lucht uit de bakken weg. Hierdoor ontstond in de bak een
vacuum waardoor het water uit de natte baan dóór her gaas in
zaigbakken werd gezogen.
De aldus droger gemaakte papierbaan werd nu vanaf het zeefdoek een klein eindje door de lucht gevoerd om vervolgens re
worden opgenomen door een vilt zonder einde, het zogenaamde

peruilt,
In plaats van

een schepraam is dus nu gekomen de zogenaamde
zeefpartij, bestaande uit een zeefdoek zonder einde, waarbij het
water eerst vrij wegloopt en daarna door zuigbakken en een
zuigwals wordt verwijderd. Overigens is het zeefdoek, dar zoveel
eeuwenlang uit koperdoek had bestaan, sinds enige iaren vervangen door een kunststofzeef. Het voordeel hiervan is dat het

kunststofzeefdoek vele malen langer meegaar dan het koperdoek.

Scbilmacbine en opslag boatchipt

en is dan klaar voor verdere verwerking. In plaats van het oude
handwerk: scheppen - koetsen - persen - drogen (in de lucht) is
dus nu gekomen de papiermachine, bestaande uit: NATPARTIJ

. PERSPARTIJ
INSTALLATIE.

. DROOGPARTIJ

ONTTTIKKELINGS.

Her produkt, dat uiteindelijk ontstaat, is vouwdozenkarton.
Vouwdozenkarton bestaat uit 3 of 4 lagen papier van verschillende samenstellingen. Deze verschillende lagen worden allen
op afzonderlijke zeven vervaardigd en daarna nat tegen elkaar
aangedrukt. Vouwdozenkarton bestaat altijd uit een deklaag van
helder witte celstof waarop hoogwaardig drukwerk moet kunnen worden gerealiseerd. Onder deze deklaag bevindt zich een
tussenlaag van veel goedkopere mechanisch ontsloten houtslijp
of houtstof. De derde laag kan bestaan uit of gebleekte celstof
of uit ongebleekte celstof of uit oud papier. In het laatste geval
komt er ook nog een vierde laagvan grijs gekleurde ongebleekte
celstof bij.

Nu kwam het probleem van het verdere uirpersen, Dit was niet
zo moeilijk op te lossen. De natte papierbaan, die van het koperdoek af komt, wordt op een wollen vilt zonder eind gelegd en
loopt dan via nog enkele zuigwalsen samen met dat vilt russen
twee zware walsen door, die op elkaar geperst worden. Dit zijn
d,e pernualsen. Deze perswalsen moeten we ons als een soort
mangel voorstellen. In de perspartij van de kartonmachines bevinden zich drie van deze mangels of persen.

Het drogen
Daar het drogen van een lange papierbaan door ophangen in de
lucht een praktische onmogelijkheid is, moest ook hiervoor naar
een andere methode worden omgezien. Dit drogen is geen eenvoudige zaak, vooral als het papier of karton uit meerdere lagen
bestaat. Iedere laag heeft zo zijn eigen krimpingscoëfficiënt.
Zoa dir drogen nu te snel of te onregelmatig geschieden, dan
zou het resultaat een bobbelend en golvend vel papier of karton
zijn. Om dit te voorkomen leidt men de papierbaan om een aantal ijzeren rylinders, die van binnen met stoom zijn verwarmd.
Een eindloos vilt drukt het papier nog eens ekstra vast tegen
deze cylinders aan. De opstelling van deze cylinders is zigzag
en een moderne papiermachine kan tor honderd cylinders hebben die in een aantal groepen zijn verdeeld. Iedere groep heeft
zijn eigen specifieke temperaruur. Ook de boven- en ondercylinders hebben verschillende remperaturen.
Als de papierbaan tenslotte droog is, moet ze worden opgerold

De verdere samenstelling van papier
Nog enkele opmerkingen over de samenstelling van het Papier.
\(/anneer we het papier alleen van vezels zouden maken, dan
krijgen we een tamelijk hard produkt. Bovendien kan men het
niet met inkt beschrijven, want de inkt vloeit dan direkt uit via
de holle cellulosevezels. Zulk een hardheid en poreusheid is niet
gewenst voor papieren, die bedrukt moeten worden. De drukinkt zal dan uiwloeien en bovendien zou er een kans op beschadiging van drukvorm of drukplaat bestaan. Om nu het papier
zachter en egaler te maken, voegt men aan de vezelbrei, voordat
deze tot een blad gevormd wordt, zogenaamde aulsroffen roe.
De meest bekende hiervan is chinaclay (chinaklei) of kaolien.
Dit is een bijzondere soort klei, die in Zuid-Engeland gevonden
wordr en een zeer fraaie witte kleur kan hebben. Ze bestaat uit
heel fijne korreltjes, die bij het papiermaken op en tussen de
vezels blijven zitten en zo het papier zachter maken. De chinaclay zelf voelt vettig aan tussen de vingers. Bovendien heeft ze
de prettige eigenschap dat ze de drukinkt snel opzuigt. Er worden ook nog wel andere vulstoffen gebruikt, zoals talkpoeder,

gips enz.

De poreusheid van het papier, waardoor de inkt uiwloeit, kan
men verhelpen, door àf het vel papier, àf iedere vezel afzonderlijk te bedekken met een laagje waterafstotende stof. Dit noemen we het lijmen van het papier. Vroeger bedekte men het
gehele vel met een laagje lijm; men doopte de vellen in een
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laagje

afkooksel van paardehoeven en beenderen, zodat er een
gelatine over hèt papier kwam na het drogen.

blt lilm.n

De grondstof populier en wilg
I7elk type rondhout is nu geschikt om gebruikt te worden

als

heeff dus niets te maken met plakken. Het heet grondstof voor de VPE? Daartoe moeten we onderscheid maken
alleen zo, omdat er vroeger dierlijke lijm voor werd gebruikt. tussen erierzijds het rondhout dat de VPE ontvangt en anderTegenwoordig bedekt men elke vezel afzonderlijk met een zijds de schorsvrije chips.
Het'populiere- en wilgerondhout voor de VPE heeft een lengte
waierafstotenà laagje; men gebruikr hiervoor hars.
yoegen
100
vezel
De hars is waterafstotend. Per
kg droge
wd íán 2 meter. Een klein percentage 1 meter-hout kan worden
Lrl+kgharslijm toe. Behalve chinaklei en harslijm wotden somsi gelèverd. De diameter van het hout mag variëren van minimaal

ookkreurstorrentoegevoegd''

Denabewerking

'

,

-
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\trlanneer het karton aan het einde van de papiermachine is op-'
gerold tot een grote zogenaamde moederol, is het nog lang
geen gebruiksklaar produkt. Voor dat het naar de gebruikers
(drukkerijen en kartonnagefabrieken) kan worden verzonden,
moet het een aantal verdete bewerkingen ondergaan. Deze be-

werkingen zijn: WIKKELEN

- SNIJDEN - VERPAKKEN

Lt,:ïÍi:ï".ïï,iï.tfii:ffi::11?Ái#i:iJï:i.1,j'fl,:ff;

zijn en uiteraard gezond en goed gesnoeid. De maksimale en
minimale diameter houdt verband met de grootte van de ontschorsingsmachine van de VPE.

Naast de VPE verwerkt Foreco ook rondhout ten behoeve van
de papierfabrikage. Deze verwerking geschiedt met behulp van
een semi-mobiele installatie die in één arbeidsgang het aangevoerde rondhout zowel ontschorst als verhakt tot chips.
Deze schorsvrije chips worden vervolgens door de VPE in her
produktieproces opgenomen in de houtstoffabriek. De afmetingen van dit rondhout kunnen, vanwege de grotere ontschorsingsmachine ruimer gesteld worden. De lengte mag variëren van 2

-

VERZENDEN.
Op de wikkel wordt het karton vanaf de moederrol op de juiste
L'reed.ten. gesneden. Uit deze moedemol komen dus nu een aantal
smallere rollen, die verwerkt kunnen worden hetzij op dwarssnijmachines (de snijrollen) hetzij bij de drukker op een rotatiepers (de wikkelrollen).

tot

3 meter,

terwijl de maksimale diameter

45 cm mag bedragen.

Aan de gezondheid en de onttakkingskwaliteit worden dezelfde
eisen gesteld.

HOUTPRIJZEN
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