De boom in

Top die
tophandle
Het hulpje van de boomverzorger
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Na lezing van het artikel van Annemiek
van Loon in Bomen 40, het vorige
nummer, bekroop me het gevoel dat
een aantal opmerkingen en suggesties
van haar kant geen ‘hout snijden’…
Al bleek in gesprek met haar daarover
dat haar artikel voornamelijk was
bedoeld om een discussie op gang
te brengen. Dus bij dezen!
Amai! Wouter van den Dungen met tophandle tijdens grondwerk. >

Productie draaien
Het is als een leraar die de klas aanspreekt op de afwezigen, terwijl juist
die afwezigen zouden moeten worden aangesproken. Ik bedoel hiermee
te zeggen dat het mijn ervaring is dat
veel boomverzorgers prima weten
hoe ze veilig kunnen werken met
een tophandle… in de boom! Maar
onder de ‘afwezigen’ – en dan vooral
de hoveniers – zijn er velen die een
tophandle gebruiken op de grond,
omdat ie zo lekker licht is.
Als boomverzorger wil ik echter ook
de hand in eigen boezem steken;
laten we vooral ook niet al die grote
boomverzorgingsbedrijven vergeten
waar met één hand zagen soms de
gangbare methode is. Ik heb het een
jongen eens letterlijk horen zeggen:
‘We moeten productie draaien’. Dus
met één hand zagen in de hoogwer10
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ker en met de andere hand de takken
wegduwen, tsja… In de bedrijfscultuur goed opgevoed, zeg ik dan
maar. Onveilig werken is dus routine
geworden, om over de belasting van
gewrichten en pezen nog maar te
zwijgen.

Gezondheid
Na een golfarm (ik golf nooit) volgens
mijn fysio, zit ook ik in de gevarenzone voor een blijvende klacht door
overbelasting, lees forse belasting
van polsgewricht, pezen en elleboog;
dat is niet de schuld van de machine
of whatever. Maar iedereen weet dat
we een pittig jobke hebben en dat we
erover moeten waken gezond oud te
worden in dit prachtige vak. Dan is
veilig werken niet evident, maar is
ook het juist gebruikmaken van het
hulpmiddel niet onbelangrijk.

Ik houd hier overigens geen(!) pleidooi voor een verbod op het zagen
met één hand: iedere uitvoerend
boomverzorger weet dat dit soms het
beste is om te doen. Daarom, Annemiek, zie ik ook totaal niets in meer
regels die het gebruik zouden moeten
reguleren, nog los van het feit dat die
waarschijnlijk niet of nauwelijks worden nageleefd en/of gecontroleerd.
Ook een zaagjas of -mouwen zijn
onzinnig, uitgezonderd misschien
bij twee man in de bak van een
hoogwerker. Het gaat vooral om het
werken met ons verstand en eventueel scholing, gesprekken met elkaar
en dergelijke. Deze opmerking is ook
zeker gericht aan hoveniers die op
de grond lopen te zwaaien met een
tophandle en aan de jongens/collega’s
in de hoogwerkers en de leiding bij
de bedrijven die dit toestaan.

Zoals we ons werk uitvoeren in
de boom willen we ook zien
dat onze machines werken

Onveilig werken is
routine geworden
Speeltje
In ons werk is de tophandle een
topzaag die ons belangrijkste hulpmiddel is, mijns inziens direct na de
handzaag. Voor de boomverzorger
echt een boys’ toy. Het is een prachtapparaat en met alle nieuwe ontwikkelingen een krachtige en ook steeds
lichtere machine waarvan ik er vier
in de bus heb liggen… maar ik ken
jongens die er nog een paar meer
hebben, en daar zitten prima machines bij. Er zijn heel goede ontwikkelingen die ons vaak de laatste jaren
zeker lichter hebben gemaakt. Dus
fabrikanten: dank daarvoor.

Zijn we er nu?
Zoals we ons werk uitvoeren in de
boom willen we ook zien dat onze
machines werken, optimaal dus!
En daarom kan het volgens mij nog
beter! (Top)fabrikanten die geen
fatsoenlijke materiaalhaak weten te
monteren, (nog) te zware accumachines met een ondeugdelijk blad en
ketting, slecht starten, fabrikanten
die elkaar beconcurreren en (te) snel
een machine op de markt gooien en
dan matig tot slecht luisteren naar
verbeterpunten die er zeker zijn. Al
is dit natuurlijk een zekere veralgemenisering die niet voor iedere
fabrikant opgaat. Zonder merken te
noemen: er komen mooie en interessante ontwikkelingen uit onverwachte hoek.

Testen, leren en uitwisselen met
elkaar
Een studiedag zou zinvol zijn, waarbij er getest, vergeleken en gedemonstreerd kan worden, met demo’s
(do’s and don’ts) in de boom, en de
diverse spelers op de markt die met
hun spullen komen en echt luisteren
naar wat boomverzorgers graag willen. Het lijkt mij leuk en nuttig voor
iedereen die graag met tophandles
werkt of die ze produceert.
Doe ik vast een voorzetje: een lichte
en krachtige machine die direct start
met een goede materiaalhaak en een
uitstekend kettingblad en ketting.
Ik wil maar eens eindigen met een
citaat van Oscar Wilde: ‘Mijn smaak is
allereenvoudigst, ik neem altijd genoegen
met het allerbeste’.
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