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De zaag naar de boomstam
Sinds enkele jaren kom je op Vlaamse wegen mensen met een

R o bb i e G o r i s , Inverde vzw

bijzondere passie voor hout tegen. Niets ongewoon zou je
zeggen. Maar als je hun aanhangwagen goed bekijkt, zie je een
boomzaag op wielen! Ken je de mogelijkheden van mobiele
zagerijen al?

Mobiele zagerijen zijn interessant als je een kleine tot
middelgrote partij hout moet verzagen. Stel je hebt hout
nodig voor eigen gebruik en je bent boseigenaar of je kan
gemakkelijk aan boomstammen geraken. Een prachtige
eik waait om in een park. Die dikke ceder in de voortuin
wordt echt te groot. Zonde om die kersenstammen tot
brandhout te verzagen. Als we nu eens dakbalken lieten
zagen van die mooie Douglassparren? Leent het hout van
nonkel Sjarel zich er niet toe om er een mooi esdoornparket van te maken? Aanleidingen genoeg om aan de slag te
gaan met hout van hier!
De firma’s die in Vlaanderen actief zijn, hebben (bijna)
allemaal lintzagen die horizontaal bewegen over de
boomstam die op de aanhangwagen ligt vastgeklemd.
Om optimaal te kunnen werken moet het hout zo klaar
liggen dat het gemakkelijk zijdelings op de aanhangwagen geladen kan worden. Met een tractor voorzien van
een frontlift kan het hout gemakkelijk opgeladen worden. Maar met de kantelhaak en de hydraulische hefarmen van de zaag kan dat ook gebeuren. Het is aangewezen om één of twee helpers te voorzien om de planken of
balken van de zaag te nemen en weg te stapelen. Zo kan
de zager zich concentreren op het zaagwerk en aan het
einde van de dag een mooie productie verwezenlijken.
Reken op gemiddeld 1 m3 hout per uur tiptop op maat
gezaagd.
Het klaarleggen van de boomstammen moet met zorg
gebeuren. Laat ook zeker geen hout verzagen waarvan
het risico bestaat dat er metaal is ingegroeid: kapotte
zaagbladen komen op rekening van de klant! Als je hout
uit het bos haalt, vermijd dan dat het lang over de grond
sleept want aarde tussen de schors maakt een lintzaag
heel snel bot. Het tijdstip waarop je bomen velt is een
belangrijk aandachtspunt dat gevolgen heeft voor het
verzagen van het hout. Het beste tijdstip om bomen te
vellen is in de winter rond nieuwe maan. Op dat moment
heeft de boom geen bladeren en is hij in diepe rust.
Daardoor laat het hout zich gemakkelijker verzagen en
zal het achteraf minder snel barsten en aangetast worden
door schimmels.

Voor de minimale werfruimte en het klaarleggen van het
hout contacteer je de mobiele zager best vooraf. Alle zagen
hebben een maximale capaciteit van 100 à 120 cm diameter en een 6-tal m lengte. Het spreekt voor zich dat mooi
zaaghout van 60 à 80 cm diameter zich gemakkelijker laat
verwerken dan lompe gewichten van een metertje dik. Als
uitsmijter nog een kleine tip vanuit de schrijnwerkerij:
laat je hout niet nodeloos lang zagen. Voor binnenhuisgebruik zijn lengtes van 2 à 3 m al heel wat. Bovendien zijn
dergelijke lengtes veel beter hanteerbaar dan planken die
dubbel zo lang zijn.
Zo, nu je hout oplatten onder een afdak en binnen een
paar jaar kan je klinken op een fantastische investering! K

Meer info
De Mobiele Boomzaag: www.demobieleboomzaag.be
Mobiele Boomzagerij Log-ic: www.log-ic.be
Wierbos Woodtrade: www.wierboswoodtrade.com
Barber Fences: www.pixagogo.com/0230255816
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