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Het rapport: "Onderzoek vooruitzichten strokartonindustrie"
door A.A. Bouwman (het onderzoek werd verricht door A.A. Bouwman
en Dra. I, Pels) van februari 1964 werd op 15 april 1964 "besproken
door eerdergenoemd gezelschap.
De konklusies en afspraken van dit gesprek zijn hieronder
samengevat1
KONKLUSIES
Op grond van een aantal gegevens uit het rapport kan worden
gekonkludeerd, dat de strokartonindustrie een wezenlijke funktie
vervult om de graanteelt in Groningen ekonomisoh mogelijk te maken»
Bovendien geeft het feit, dat de afzet van strokarton in
Nederland de laatste jaren in absolute zin is toegenomen, de indruk5
dat bij een verwerking van stro op het huidige niveau va» 450«0°° ton
per jaar, op een blijvende markt mag worden gerekend.
Het is op grond daarvan verstandig op het voortbestaan van deze
industrie te rekenen,
In principe heeft T.N.O. dus de taak research voor deze indus
trietak te (blijven) verrichten} dit is echter alleen dan zinvol als
mag worden verwacht, dat deze inspanning tot waarde wordt gebracht.
De primaire voorwaarde daarvoor is, dat deze industrie ekono
misoh en technisch gezond is en zij daarvoor zelf de voorwaarden
schept. Deze voorwaarde betekent, dat de strokartonindustrie van
struktuur moet veranderen, bijvoorbeeld door koncentratie.
Als voor de vervulling van deze voorwaarde research nodig is,
is dat de primaire taak van T.N, 0'.. Deze taak zal onder meer de ver
betering van de kwaliteit van de vervaardigde Produkten
vatten.

moeten om

In een tweede fase zou aandacht kunnen worden gegeven aan een
verbreding van de grondstofbasis en andere afzetmogelijkheden.
Dit betekent naast het zoeken van andere grondstoffen, ook een
verschuiving van de research-aktiviteiten in de richting van papier.
In dit verband kan hier nog worden opgemerkt, dat bij T.F.0.
wordt overwogen de afdelingen die zich met papiervezels bezighouden
tot een eenheid te koncentreren.

Dit intern verslag dient als uitgangspunt voor een kort rap
port, dat op een nader te bepalen wijze en tijdstip, aan "belang
hebbenden zal worden aangeboden.
De bedoeling is op deze wijze met de betrokken industrie
tot een gesprek te komen.
Dit korte rapport zal worden opgesteld door de E. T.A..
Het concept zal worden besproken met Ir. van Nederveen en Drs, Knol
voor de technische kant.
Daarna zal de eindversie ter kritiek worden gezonden aan de
direkteuren van het G.T.I. en het V . l . .
Tenslotte zal het eindresultaat door de E.T.A. worden verwerk
tot het definitieve rapport, waarvan een vijftigtal exemplaren
gemaakt zullen worden.
Dit wordt aan de deelnemers van de bespreking op 15 april
1964 toegezonden.
De overige rapporten worden ter beschikking gesteld aan
Dr. J. Hamaker, die voor verdere distributie "naar buiten" zal
zorgdragen.

