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Inverde

Goede praktijk motorzaag
Dat een motorzaag een gevaarlijk werktuig kan zijn, begrijpt

R O B B I E G O R I S , Inverde

iedereen. Inverde timmert al jarenlang aan de weg om
mensen op een veilige manier met de kettingzaag leren om
te gaan. Afgelopen najaar hebben we een nieuwe cursusboek

bij het werken met de motorzaag en bij het bewerken van
brandhout.

uitgebracht: goede praktijk motorzaag.

Tot slot komt het uitslepen met de lier en het stapelen van
langhout nog aan bod.

Het nieuwe kettingzaagboek is een vertaling van een
Duits handboek dat is geschreven voor lezers die geen
professionele motorzaagopleiding hebben genoten, maar
die voor hun beroep of in hun vrije tijd toch regelmatig
met de motorzaag moeten werken. Denk bijvoorbeeld aan
particuliere brandhoutzagers, brandweerlui, tuinaannemers of boomverzorgers.

Let op: werken met de motorzaag, bijvoorbeeld bomen
vellen, is gevaarlijk werk dat de nodige opleiding vereist. Het is geenszins de bedoeling van dit boek om een
dergelijke opleiding overbodig te maken. Het is eerder een
naslagwerk voor diegenen die al een scholing achter de
rug hebben en hun kennis willen opfrissen. De informatie
is bedoeld voor diegenen die op zoek zijn naar andere en
nieuwe technieken om het werk veiliger en efficiënter uit
te voeren.

De inhoud van het boek is in overeenstemming met de
Europese kettingzaagstandaarden (ECS). Veilig werken,
basiszaagtechnieken en onderhoud van de machine worden in detail besproken want ze leggen de basis voor een
succesvolle omgang met de motorzaag. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het onderhoud van de volledige
zaaggarnituur (ketting, zaagblad en aandrijftandwiel).
Twee hoofdstukken worden besteed aan de uitrusting
voor de bosexploitatie en de veiligheidscontrole van de
gereedschappen. Velwiggen, kliefhamers, kantelhaken
en de gereedschapsgordel komen uitvoerig aan bod. Deze
gereedschappen kunnen het boswerk lichter en efficiënter maken, maar informatie over hun gebruik was tot op
heden schaars beschikbaar.
De veltechnieken worden beschreven voor verschillende
diktecategorieën van bomen: jongwasverpleging, velling
van dunne bomen (niveau ECS 2) en velling van gemiddeld
dikke tot dikke bomen (niveau ECS 3). Een apart hoofdstuk wordt aan de zogenaamde probleembomen gewijd:
bomen die zijn blijven vasthangen in hun val, zijwaarts
hangende bomen en bomen die met ondersteuning van
een lier moeten overgetrokken worden. Zowel beginners
als doorwinterde professionals zullen hier inspiratie kunnen opdoen.
In het hoofdstuk ‘opwerken van hout’ komen de klassiekers aan bod: onttakken van naald- en loofhout, boomstammen opmeten en brandhout opwerken. Aangezien
werken met de motorzaag zwaar fysiek belastend kan zijn,
wordt de ergonomie in een apart hoofdstuk besproken.
Sprekende beelden tonen hoe je je lichaam kan ontzien
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