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De vorming van waterlot op de stam is een euvel, dat veel
afbreuk kan doen aan de kwaliteit van het hout. Men zal in de
eerste plaats moeten trachten de ontwikkeling van waterloten

te beperken. Mocht ondanks alle
waterlot worden gevormd

voorzorgsmaatregelen toch

- wat helaas dikwijis het gevai zal

zijn - dan moet het tijdig worden verwijderd.
De onrwikkeiing van watedot kan worden beperkt door:
1e. zo weinig mogelijk in de kroon te snoeien;
2e. in de zomer te snoeien;
3e. te voorkomen dat waterlot uitgroeit tot flinke takken, daar
ook door het wegnemen van deze takken de ontwikkeling
van nieuwe waterloten weet zal worden bevorderd.
In dit verband willen we de lezers nog gta, g eens verwijzen
naar het artikel ,,Het snoeien van populieren" door Ir. H. A.
van der Meiden, in het mei-nummer van 1964.
Snoeigereedschap aoor hel uerwijd,eren aan uaíerlol.
De snoeischaar en de handsnoeizaag zijn goede gereedschappen

voor het verwijderen van watedot van de staÍnmen van jonge
bomen, tot een hoogte van ongeveer 2 m.
\7ordt op de stammen van wat oudere bomen oP grotere
hoogte dan 2 m waterlot gevormd, dan zal met een gereedschap
moeten worden gewerkt dat op een stok kan worden gemonteerd. Men kan dan van een snoeizaag of een snoeibeitel gebruik maken, die op buizen van lichtmetaal kunnen worden
gemonteerd.

Een groot aantal van deze gereedschappen is beschreven in het
z.rtikel ,,Snoeimethoden en snoeigereedschap" in het augusrusnummer van 7964.
Om uw keuze wat te vergemakkelijken willen we uw aandacht
vragen voor een speciale snoeibeitel voor het verwijderen van
watedot.

De uaterlol-sno eib eitel,,V/ aldmeisíer".
Deze snoeibeitel (afb. 1) is in Duitsland onrworPen. Het is in
feite een geleidestang, waataan in het midden een beitel is bevestigd. Hij kan met behulp van een dul aan een buis van
lichtmetaal worden bevestigd. 1)
Het is erg eenvoudig om met de Waldmeister trefzeker te
werken, zonder àaarbij de bast te beschadigen. Men legt de

1) De ,,r$Taldmeister" kan bij de Koninklijke

Nederlandsche Heidemaatschappij, Afd. R.A.B. te Arnhem, worden besteld.
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geleidestang in de oksel van de tak (afb. 1) en met een stotende of rekkende beweging kan het watedot gemakkelijk en
dicht bij de stam worden verwijderd. \7e geven de voorkeur
aan een stotende beweging. Een trekkende beweging mag alleen

worden toegepast als men er abtoluut zeker van is dat de buis
niet van de beitel kan worden los getrokken, want dan zou een
gevaadijke siruatie ontstaan. En bij een bevestiging door middel
van een dul - en een andere merhode is niet mogelijk - kan
men er bij een trekkende beweging niet absoluut zeker van
zijo dat de buis, beitel en dul onverbrekelijk met elkaar verbonden blijven.
De beitel moet zo scherp zijn als een scheermes, dan alleen zal
men met weinig inspanning een goed resultaat kunnen bereiken.

De snede van de beitei is gewelfd geslepen (aÍb.2 en 2a). De
welving van de snede kan tijdens het slijpen oP een natte zandsteen in stand worden gehouden door de snede in horizontale
richting voor- en achterwaarts over de steen te bewegen (afb. 3).
De slijpsteen veroorzaakt g.roeven op de snede, waardoor ook
het scherp gekarteld is. Het is beslist nodig deze groeven door
weften te verwijderen; eerst met een wat grovere wetsteen en
daarna polijsten met een wetsteen met een fijne korrei. Er zijn
overigens wetstenen met een grove en een fijne kant.
De beitel zal tijdens het gebruik niet spoedig bot worden en
kan door regelmatig weften iangdurig scherp worden gehouden.
AIs u deze nuttige wenken opvolgt, wordt het verwijderen van
waterlot kinderspel.
De \Taldmeister kan overigens ook voor ander snoeiwerk,
waarbij niet al te dikke takken moeten worden weggenomen,
worden gebruikt.

AÍb. 1.,,lYl ald.n eister" -tnoeibeitel.
A

B

S

ijpsteen

Af b.3

