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Inverde

De meterstok
Meterhout is een klassieker in de brandhoutsortimenten.

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

Een meterstok helpt je om de juiste lengte aan te houden:
vijfentachtig centimeterhout leidt tot 15% minder hout bij
de verkoop en meterveertienhout kan wellicht nét niet in de
aanhangwagen …
De meterstok is gemaakt uit essenhout en heeft een punt
op het ene- en een rits op het andere uiteinde. De rits
is een hol mesje waarmee je een stuk van de schors kan
wegsnijden. Als je telkens de punt van de meterstok in de
streep van de rits zet en het volgende stuk aftekent, bekom
je stukken brandhout van precies één meter lengte. Als je
vervolgens mooi op het lijntje doorzaagt toch …
Met de meterstok kan je ook andere lengtes aftekenen,
want elke tien centimeter zijn er koperen nageltjes in het
hout geslagen.

Figuur 2: de rits

Figuur 1: de meterstok

Figuur 3: de pin

De rits van de meterstok moet regelmatig geslepen worden om goed te blijven werken. Dat doe je best met een
ronde vijl (bv. om de motorzaag te scherpen) en alleen aan
de binnenkant van de rits. Afwetten doe je met een ronde
wetsteen of met een stuk fijn schuurpapier dat je rond een
tak wikkelt. De buitenkant van de rits is ‘af fabriek’ al
glad, dus daar blijf je beter af.
Het grote voordeel van een meterstok te gebruiken is dat
je hout een constante maat heeft. Het volume in stère
is gemakkelijk en correct te bepalen. Afspraken met de
koper van het brandhout zijn duidelijk als het houtvolume
eenduidig kan gemeten worden. Bij het stapelen ligt het
netjes en je vermijdt stukken die te lang zijn. Meterhout in
drie zagen levert blokken van 33 cm op, een mooie maat
om een moderne houtkachel mee te voeden.
M

Figuur 4: echt meterhout zoals het hoort
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