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A.E. Peake, Black Clav/son Ltd. f ingeland.
Xr* BeB*- Fop6| X«C*PiiS#H»
J.J. Hek, C,T.I. - T.IT.O.
Sr. 0« Homtóter, ïsre. B.P. Kjnol,

Op 31 '.oktober '61 beider Ir» Goldfiöora vm "Da Eendracht" opt of
het sogelidk ms ap de middag va® dos© dag één aantal £eaens Engelsen en
Bpemenoa te ontvangen#
s*îHdâ&ee gi5» ïi^ cEBs op bezoek geweest de heren«
&»B« P'eakc, Black Clawson Ltd» „ Kn/:elaiïd«
^ Fopg.
0» V* »*>» H# ' . i
, Hosnienjt^».
Öet

is te Tereeiijkea ia©t het V3?oeger© 3l*P»v.S»

In lïoeffi^i© Wordt de stiehting 0V<a?wogen vas g?ote continu ont«sluitend© fabrieken»(met eon eap&citeitvan rond 25 ton stro per uur) voor
oel^tof en kart^.^dt^gï'aanstro»''•
.vy .
Tevens dacht men tön fabrieken, v?a.arin in een continu. proces het
riet uit de Bonaw-delta sou worden verwerkt»
De KeerPope hadvan zijn regering do opdracht, deopaet vande strote&rton
en celstoffabrieken iii cna land tebestuderen.
Qp werd gesproken . ovör 4e volgende önderverpm s
doreiaetkodea » stationsire- en combine»
wi^se mn beweren bij boerderij©» ^aa fabrieken,
buiten en binnen opslag va» stro»
toevoeging vm anti-^söbiBRiölniiddel@Q.
T
het vochtgehalte van hét stro en in verband daaraeo de bewa&rduiar.
\ stapeling'. in de febrioken van combine pafeken. .
wiesen tfan graanoogst in ßederiand«
on^id.d- en kaf percentages in stro bij de fabrieken,
onkruiden in het gewas en chemische bestrijding daarvan.
het beste stro voor terton en cels tof.
bewaerdaur va» het stro in hopen buiten ©ia daarbij optredende verliezen,
hot rehdeaent vac een karton- en eeietofoBtslüiting, productieprocesvan
Phoenix» Savé, Kendracht} geattendeerd op Hoor&wijk«
Vooral de kwesties van hot vochtgehalte en het voorkooea va» onkruiden in
het graangewas werden ttitvoerig
besproken«
SoeoeniS sit, wat bet vochtgehalte bètreft, gunstiger» kcgt wat de onkruiden
betreft» ongunstiger dan Be&erland...'y
Op hot praotisch onlsruidvrij aiJn vem ^a^etro voor de bereiding van strooelstof werd .gewesen..

ïtoor stelle? émm siijn gsgevmo verstrekt overt
de etrobalans vm îîederland,
opbrengsten aan ®tro en korrel per h.a. m divers® c^aangewasasn.
do oppervlakten van de diverse in llelerland verbouwde gewaseen*
de verdeling vm het crondgebruik in riedelend*
de kwestie van de 1? - 19 fabrieken«

r

TGVBTIB werd het Cj*T.I»-sdr©e meegegeven» daar do heer Pope van plan
w&s sot oris in corresponde« ti © te treden»

I

Se fioocenen willen hun continu ontsluitende fabrieken uitruoton
set Pandia-inatallaties. Hu soldant er een kleine installatie op proef
te staan, mar hiorMj doen sich de bekende moeilijkheden ("blow-backa")
met de toovocr echraefpera voor. Be Boosaenon overwegen nu de grote bedrijfsinetallaties set roterend© toevoorinriofctineen uit te ruetcn»

I

Se Heer Peake informeerde, of wij de "blow-backo0 reeda hadden op»
gelost. lliorop werd door @14 geantwoord, dat wij dit probleea op bovredigende wijsse hadden kunnen oplosoen.
Tövens tornde hij belangstelling voor het uitlaatmeehoBiame van de
CCïLACVinstallatio« Soherteenderwijsse doolde Mj op samenwerking op dose
. punten tiïseen Black Clawson en het C.T.I. Po ffeer Joiïo informeerde» of wij research aan riet hadden verriebt}
er is geweaen op de ontsluitingen dosa? het I»F»v.S# verrieht.
Wanneer wij iatt» of üpw çefcegd allee, wilden weten over riet, moes
ten wij daar naar het ï,"Ü.ïVi#H» eefarijvcn. Ie Eimsen kosen er de kunet
van afkijken#
In de I3onau Afraait om £?Qt® fabriek, ciic uit rietoelstof vezels
voor de kledingindustrie maakt» Be rietcels tof wordt verkregen door
ontsluiting in roterende kokeraj de celatof wordt gebleekt in een 5-traps
Kangrr-proeea.
Tot slot werden het

on Gideon boilehtlgd«

17 novesber *61.
Ir. J.J» "Mek.

