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Perspektieven voor het populierenschilbedriiÍ?!

/

H. A. van lersel
Udenhout

Bladerend door oude jaargangen van onze Populier, kwam ik
verzeild in het nummer van augustxs 1967 van K. Ádema ,,Ir
het populiercnschilbed.rijf op d.ood' spool'.
de gedachte dat er sinds 1!67, dus in 15 jaren,
wel het een en ander veranderd kon zijn in deze sektor van onze
populier verwerkende industrie.

Dir bracht mij op

Een telefoongesprek met Van Hout in Mill bracht alras uitkomst. Van Hout in Mill verwerkt nog steeds, zij het in kleine
hoeveelheden, populier en blijft dit mk doen. Maar sinds vele
jaren is de verwerking hiervan wel zo klein dat dit bijna niets
meer betekent.
,fnag het Oedemans

in Schijndel," was de duidelijke reaktie
in Mill. ,,Die weten ervan en die verwerken ook nog erg veel

populieren."
Dit bracht mij op een maandagmorgen naar het populierenland
bij uitstek, de gemeente Schijndel.

Fineermachine

bij Oerlemans in Scbilxàel.

De produktiemethoden zijn grotendeels ongewijzigd gebleven.

Áls we dan ook nog horen dat het importhout uit deze landen
steeds duurder wordt doordat men steeds verder het binnenland
in moet om het hout te vinden met als resultaat veel duurdere

In het ,,Handboek voor de Populierenteelt" van 1960 is beschre'
ven hoe populierehout geschild wordt tot fineer, en in dat-

prijsstijgingen bij het tropische hout nog niet in zicht. Boven-

Mijn bedoeling is niet om hier te beschrijven hoe populier geschild wotdt want dat is in de laatste 15 jaren weinig veranderd.

zelfde boek wordt weer uiwoerig beschreven hoe fineer wordt
verwerkt tot triplex.
I)it allemaal weer te vertellen zou met plagiaat gelijk te stellen
zijn en in de produktie is te weinig veranderd om hierover opnieuw uit te weiden.

aanvoer naar de betreffende zeehavens, dan is het einde van de

dien moeten de meeste buitenlandse houtsoorten nog gestoomd
worden oÍ gekookt worden om op vochtigheid gebracht te worden, wat ook veel energie kost.
Populier laat zich etg goed koud schillen zonder enige vootbewerking mits de stammen na velling niet al te lang hebben
gelegen.

De uiteindelijke reden om dit aritkel te schrijven was de vraag:
Is er sinds 1967 werkelijk wat veranderd en zo ja, wat is er dan
veranderd?

Volgens de Gebroeders Oerlemans is door de energiekrisis veel
gewijzigd. Door de enorme stijging van energiekosten is transport duur geworden. Vooral de duurdere zeevracht heeÍt een
enorme invloed gehad op het prijsbeeld van de buitenlandse
houtsoorten.

In de 60er jaren werd het populierehout geleidelijk aan in

de

hoek gedrukt door het ropische hout. Speciaal de houtsoort

Okoumé is de grote konkurrent van populier. Okoumé (Aucoumea klaineana) is een tropische houtsoort afkomstig uit tropisch

Dit zijn enkele redenen waarom het weer wat vriendelijker gaat
in de populieren schilindustrie.
De Gebroeders Oerlemans vertelden ook dat de import uit de
lage lonen landen als Korea en Taiwan, van goedkopere triplexplaten, voornamelijk voor de emballage-industrie, min of meer
stagneert; weer vanwege die steeds stijgende zeevracht.

Bij mijn inleiding had ik gezegd niet verder te willen gaan op
de produktie van fineer maar ik kan het toch niet nalaten iets
te vertellen over het bedrijf van de Gebroeders Oedemans.

Het bedrijf oerlemans bestaat sinds 1901 en is zoals zovelen
in het Schijndelse land begonnen met klompen te maken. In de

De prijs van populierehout is de laatste jaren weinig in beweging geweest. Daardoor is de prijsverhouding tussen tropisch

dertiger jaren zijn zc overgeschakeld naar het verzagen van hout
voor allerlei doeleinden. Maat pas na de oorlog, in 1951, ziin ze
gestart met de fineerfabrikage en zijn toen geleidelijk aan hier
verder in gespecialiseerd. Oerlemans maakt nu het kant en klare
produkt voor diverse industrieën.
Álledei soorten triplex of multiplex - gebogen en rechte plaat voor meubelindustrie, voor de keuken en huishoudelijke voorziening en voor grote en kleine afnemers.
Oedemans verwerkt per jaar 1500 à 2000 ms populierehout
tot fineer. Meestal worden de stammen in de handel gekocht.
Voor 1e soort fineer vedangen ze zstate stammen die mooi
regelmatig gegroeid zijn met niet al te grote jaarringen.

hout.

Het populieren fineer wordt meestal verwerkt als tussenlaag in
ripléx met aan de buitenkant beuk of eik; om de goede spanning te behouden of om spanning te vermijden bestaat een plaat
triplex steeds uit een oneven getal lagen.

\fest Afrika.

Deze tamelijk snelgroeiende houtsoort (vergelijk goeisnelheid
met beuk) laat zich na een stoom- of warm water behandeling
erg goed schilien. Het hout is grijs tot bruin van kleur met een
fijne nerf en is min of meer kruisdradig.
Het hout is zeer geschikt voor verwerking tot alle soorten fineer
voor binnenwerk. Het hout bevat veel kiezelzuur wat vroeger
een probleem was doordat de messen vrij vlug bot werden. Met
de tegenwoordige staaisoorten is dit geen probleem meer'

hout en inlands hout in 15 jaren geweldig gewijzigd.
Men kan nu rustig stellen dat populier en Okoumé zich nu in
een prijsvergelijking opseellen als van I tot 4. Dat betekent dat
populierehout slechts l/a kost van het veel duurdere tropische
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Strijkplankies, uoot motnaen te $rijám, tan pop*licr fineer.

Fineersrammem

Oerlemans is naar zijn zeggen de enige in NededanC die eiken
fineer maakt d.m.v. schillen.
De Gebroeders Oedemans spraken geen voorkeur uit voor bepaalde populierenrassen maar vertelden wel dat bepaalde soorten veel slechter waren als andere. \7elke en waarom was hen
niet bekend. Zij stelden eigenlijk met het blote oog vast welke
stammen geschikt waren voor fineer.

diverse reeds eerder genoemde oorzaken, steeds schaarser en
duurder wordt.
De Gebroeders Oerlemans willen hier gr ag op in haken en
hopen door een voorzichtig beleid hun aandeel in deze markt
geleidelijk aan re vergroren.
Zij werken nu met + 25 mensen en hopen hier niet veel boven
uit te groeien.
Zij zeggen zelf: ,,Als wij niet re groor worden dan blijven wij
beweeglijk en kunnen wij beter inspelen op de zich snel wisselende vragen die op ons afkomen."

Voor 2e soort fineer neemt men wel genoegen met iets lichtere
stammen.

bij Oerlemau in Schijndel,

Het wordt wel steeds moeilijker om voldoende goede fineerstarnmen te kopen. Volgens Oerlemans worden de bomen ook
niet zo goed verzorgd als vroeger.
Vooral de boeren die vroeger veel populieren langs de randen
van hun percelen hadden staan, is de interesse om ze goed te
verzorgen sterk aÍgezwakt. Dat komt omdat de prijzen van
fineerstammen niet in verhouding staan tot de arbeidskosten.
De Gebroeders Oerlemans vonden wel dat huns inziens er nog
een goede toekomst is weggelegd voor de telers van goed verzorgde populieren. Huns inziens zal de prijs hiervan zich gunstig blijven ontwikkelen temeer omdat het tropische hout, door
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Resumerend kunnen

BOOMKWEKERIJEN

stellen dat het sombere toe-

in

1967 er wel iets

Udenhout, zomer 1982.
Met dank aan:
Gebroeders Oedemans in Schijndel

Houtindusrie Van Hout in Mill
Stichting Centrum Hout in Amsrerdam.
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Gebr. van den Berk b.Y.
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wij duidelijk

komstbeeld dat Adema ons afschilderde
vrolijker uitziet.
Hopelijk zet deze tendens zich voort.

Een kleine greep uit onze li.jst:

POSTBUS 130

Plaslic boommanchelten - Hang- en sleeketiketlen - Labels
Tonkinstokken - Boombandên - Acryl gaaslinnen - Schermdoek
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TELEFOON 04138-72331

Pulverieateqrs

ST. OEDENRODE

LAANBOMEN E]{ BOSPI.ANTSOEN
Specialiteit:
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Adtisering en aanleg aao beplantiagen
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Kaskitlen en veíwaren
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