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Toentertijd
1965:
Met een fiets
de boom in.
In het novembernummer van
1965 wordt aandacht besteed
aan 'veilig klimmen' bij de exploitatie van zaad of kegels. In het artikel van R. Koster en G.N.
Spaarkogel worden verschillende klimmethoden besproken
waaronder de boomfiets.
De boomfiets (Baumvelo) bestaat
uit 2 voetsteunen, van ongeveer
gelijke lengte die elk aan een stalen band hangen, die om de stam
is bevestigd- Door het gewicht
van de klimmer op de voetsteunen ontstaat een koppel, dat deze banden belast, terwijl de rubber klossen tegen de stam
worden gedrukt.
Verderop in het artikel staat uitgelegd hoe de fiets werd gebruikt. Dat verklaart waarom er
plaatselijk in het Nederlandse
bos zoveel takvrije douglasbomen staan. Daar verzorgde het
IPC de fietscursussen, denk ik.

Zo aan het einde van dit millennium een goed moment de oude J
NBTs eens in te zien. Zijn we in de bosbouw werkelijk zo veran- *
derd? Of halen we bij studiedagen en/of excursies oude statements j
uit de kast? Zijn de principes dezelfde en wie was ook al weer de ,
winnaar van de bosarbeiderswedstrijden handzagen? Hoe was dat ..
toentertijd?
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len banden boven de takstomp,
en trekt deze band strak aan. De
andere voetsteun wordt met een
kettinkje aan de eerste bevestigd.'
Je mag niet zonder een extra
touwtje de boom in fietsen. Want,
zo zegt het artikel: 'Indien een onderdeel van de boomfiets valt en
onbereikbaar blijft hangen, hetgeen een enkele maal gebeurt is,
kan de klimmer met deze lijn toch
de boom verlaten door een afdalingslijn naar zich toe te hijsen.'
Ik zie het al helemaal voor me.
Dan mag je blij zijn dat je een
touwtje aan je fiets hebt hangen.

nummer een artikel over het mechanisch oogsten van boomzaden. Daarin wordt de boomfiets
nog steeds genoemd. Het schudden van bomen heeft dan het traditionele met de hand oogsten
met een boomfiets vervangen.
Nu oogsten we nog maar zelden
zaad uit bomen van het bos. Het
zaad komt nu voort uit zaadgaarden en zaad uit het bos vindt zelf
wel een goed kiemplekje. Daarvoor hoeven we niet meer met de
fiets de boom in. En dat is jammer want de TROS had er graag
een programma van gemaakt:
Fiets 'm erin.

In 1977 staat in het september-

Gerard de Baaij

'Om met de boomfiets te kunnen
klimmen moet de stam takvrij zijn,
omdat de stalen banden waaraan de voetsteunen hangen de
stam rondom geheel omvatten en
geen takken kunnen passeren.
Tijdens het klimmen moet de
klimmer daarom de takken afzagen. Hij moet dus een snoeizaag
meenemen. Tenslotte bereikt de
klimmer de levende takken van
de kroon. Hij gaat zijn boomfiets
'parkeren, dat wil zeggen, hij
zaagt een tak af zodat een stevige 10-15 cm lange takstomp blijft
zitten. Hij bevestigt een der sta136
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