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VOORWOORD

„Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd".
Met deze woorden wil ik het boekje inleiden, dat handelt over het gereedschap voor
het landbouwbedrijf.
In deze tijd van mechanisatie en motorisatie moge het enigszins verbazing wekken,
dat door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie aan het eenvoudige
gereedschap aandacht wordt besteed.
Hiervoor zijn echter goede redenen.
In het landbouwbedrijf wordt meer dan de helft van alle arbeidsuren met een of
ander gereedschap gewerkt.
Goed en voldoende gereedschap en een behoorlijke verzorging en bewaring van het
gereedschap zijn eisen, die we aan ieder bedrijf mogen stellen, omdat de investering
van kapitaal geen overwegend bezwaar behoeft te zijn.
Bij de samenstelling van het boekje is gebruik gemaakt van de resultaten van de
beoordelingen van gereedschappen op verschillende tentoonstellingen.
Gaarne zeg ik op deze plaats een woord van dank aan allen, die aan het houden van
gereedschaptentoonstellingen hun medewerking hebben gegeven, vooral diegenen, die
aan de beoordeling hebben deelgenomen.
Een bijzonder woord van dank wil ik richten tot alle firma's op het gebied van de
fabricage en handel van gereedschappen, die hun artikelen op royale wijze hebben
beschikbaar gesteld voor de tentoonstellingen en de beproevingen.
Ik spreek de hoop uit, dat dit boekje met belangstelling zal worden ontvangen en
met succes zal worden gebruikt als leidraad voor het onderwijs, de voorlichting en de
koop en verkoop van gereedschap.
Ir.

H. H. POSTUMA

INLEIDING

Voor vele werkzaamheden in het landbouwbedrijf wordt gebruik gemaakt van gereedschap. Ieder
werk vraagt een bepaald soort gereedschap. Dit feit, evenals de grote verscheidenheid van werkzaam
heden, is er oorzaak van, dat het aantal soorten groot is.
Opvallend is ook, dat voor ieder soort gereedschap een groot aantal typen en vormen voorkomt.
Dit wordt enerzijds veroorzaakt door verschillen in grondsoort en arbeidsmethode, anderzijds door
persoonlijke mening en traditie. Ook het feit, dat gereedschap weinig is genormaliseerd en, behalve in
fabrieken, ook in smederijen en kleine werkplaatsen wordt vervaardigd, is oorzaak van de grote
variatie.
De betekenis van het handgereedschap in het landbouwbedrijf is groot. Uit een recent onderzoek
is ons gebleken, dat zelfs op sterk gemechaniseerde akkerbouwbedrijven gedurende de helft van de
werktijd handgereedschap wordt gebruikt. Op andere bedrijven, zoals weide- en gemengde bedrijven,
is het aantal arbeidsuren, waarin handgereedschap wordt gebruikt, nog groter.
Naar schatting wordt in de Nederlandse landbouw per jaar 1 milliard uren met handgereedschap
gewerkt. Het is zeker, dat millioenen arbeidsuren met ondoelmatig gereedschap wordt gewerkt, waar
door de geleverde prestaties kleiner zijn dan bij het gebruik van goed gereedschap het geval zou zijn.
Grote mogelijkheden tot opvoering van de arbeidsproduktiviteit door verbetering van het be
staande gereedschap en het gebruik van goed gereedschap zijn ons inziens aanwezig.
Onderzoek, onderwijs en voorlichting over gereedschap en het goed gebruik hiervan is daarom
noodzakelijk. Proefondervindelijk kunnen de beste soorten en vormen worden bepaald, zoals dit in
de afgelopen jaren is geschied ten aanzien van kopschoffels, bietenrooitangen, schoffelgereedschap
en kniebeschermers.
Om meer bekendheid te geven aan goed gereedschap zijn tentoonstellingen en demonstraties
nuttig. In 1955 is voor het eerst in ons land een tentoonstelling van landbouwgereedschappen ge
houden en wel te Appingedam, georganiseerd op initiatief van de Werkgroep Appingedam van de
Combinatie Groningen voor Rationele Bedrijfsvoering (C.G.R.B.).
Hier werd van verschillende soorten gereedschap een aantal varianten verzameld en door een be
oordelingscommissie het meest doelmatige type bepaald. Tevens werden de voor- en nadelen van de
overige typen vastgesteld. Voor de bezoekers van deze tentoonstelling was een beoordelingswedstrijd
uitgeschreven. Zij, die met hun beoordeling het meest in overeenstemming waren met de commissie,
kregen als beloning een prijs in de vorm van een stuk goed gereedschap. Opmerkelijk was, dat het
oordeel van de commissie in de verschillende rubrieken goed overeenkwam met dat van de bezoekers.
Deze publikatie is in hoofdzaak gebaseerd op hetgeen bij de beoordeling op deze tentoonstelling
tot uiting kwam. De gegevens zijn aangevuld met materiaal van enige andere tentoonstellingen in
1956: Utrecht, Zwolle, N.O.P. e.a. Verder worden weergegeven de resultaten van onderzoek, dat in
de afgelopen jaren is verricht op het proefbedrijf van het Instituut, de „Oostwaardhoeve" in de
Wieringermeer.1) Zoals hiervoor reeds genoemd had dit betrekking op schoffelgereedschap, knie
beschermers, bietenkopschoffels en bietenrooitangen.
Gezien het feit, dat behalve in ons land ook in het buitenland betrekkelijk weinig onderzoek op dit
terrein is verricht, moest van de meeste gereedschappen een beoordeling worden gegeven, welke niet
op onderzoek, doch op praktijkervaring en de mening van belanghebbenden (handelaren, smeden,
landbouwers, landarbeiders) was gebaseerd.
Zoveel mogelijk worden de eisen, die aan de verschillende soorten moeten worden gesteld, opge
somd en door middel van tekeningen en foto's verduidelijkt.
Op blz. 65 e.v. worden enige opbergmethoden voor gereedschap behandeld. Hierbij is o.m. gebruik
gemaakt van hetgeen op de tentoonstelling in Appingedam werd gedemonstreerd.
Het onderwerp „gereedschap in de landbouw" is zeer uitgebreid en moeilijk te overzien. Voor
iedere nuttige opmerking, mededeling of aanwijzing houden we ons aanbevolen.

1)

De beproeving werd uitgevoerd onder leiding van de heer F. J. Edens te Wieringerwaard.
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ALGEMENE OPMERKINGEN

1.
2.
3.
4.

We onderscheiden aan een stuk gereedschap gewoonlijk 4 onderdelen :
het blad of de tanden;
de steel;
de bevestiging blad-steel;
het handvat.

Het blad of de tanden
Het blad of de tanden, het werkend gedeelte van vele gereedschappen, is van ijzer of
staal. Bij schoppen, spaden, vorken, harken, schoffels e.d. komt het vooral op hardheid
aan.
Voor vorken is naast hardheid de veerkracht belangrijk. Verder stellen we als eis,
dat het werkend gedeelte glad moet zijn en gemakkelijk scherp te houden. Ruw of
stomp materiaal maakt het werk extra vermoeiend. Teneinde ijzer roestvrij te houden,
is goed onderhoud noodzakelijk. Even goed als men na het ploegen de scharen en
risters behoort in te vetten, moet een schop, schoffel of hak na gebruik tegen roest wor
den beschermd.
De steel
Verreweg de meeste gereedschappen hebben een houten steel. Hout is licht en pret
tig om vast te houden. Meestal wordt essenhout gebruikt. Wilgenhout is lichter maar
minder sterk, terwijl beukenhout sterk en zwaar is.
We onderscheiden rechte en gebogen stelen. Voor hooi-, gras- en graanvorken als
mede voor schoffels en lange hakken worden rechte stelen gebruikt. Voor schepvorken, schoppen en spaden worden, afhankelijk van de aard van het werk, zowel rechte
als gebogen stelen gebruikt.
De dikte bij schopstelen is meestal aflopend van 40-30 mm.1) De lengte is verschil
lend en houdt verband met de lengte van de persoon. Bij hooi-, gras- en graanvorken
is het uiteinde van de steel meestal iets dikker dan het midden van de steel. Hierdoor
heeft men met de hand een vastere greep.
Het maken van stelen van boomtakken en struiken op de boerderij moet worden
ontraden. Voor een klein bedrag, afhankelijk van het soort gereedschap, variërend
van f 0,75 tot f 5,50 zijn machinaal vervaardigde stelen verkrijgbaar. Deze zijn licht,
van de juiste lengte en gladgepolijst en daarom doelmatiger dan zelf gemaakte stelen.
Bevestiging
Een goede bevestiging van de steel aan het blad of de vork bepaalt meestal de duur
zaamheid en sterkte van het gereedschap. Bij schoppen, vorken, schoffels en hakken
treffen we aan een ronde bus, open of gesloten met het blad of de tanden één geheel
vormend (afb. IA). Dit is solide. De bevestiging met aangesmede veren (afb. IC)
of bus (afb. 1D), welke toegepast wordt bij spaden en vorken, is eveneens solide.
x) Alle afmetingen van gereedschappen worden in dit boekje meestal aangegeven in „mm" en
„grammen". Deze maten worden verderop weggelaten.
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Afb. 1 Bevestiging blad-steel
A Gesloten bus, één geheel vormend met het blad B Open bus geklonken aan het blad
C Aangesmede veren D Aangesmede, gesloten en geheel dichte bus
Fig. 1. Fastening blade to handle
A Closed socket, forming one piece with the blade B Open socket riveted to blade C Spring
tension socket D Forged on round socket

Afb. 2 De bevestiging van aange
smede veren bij mestvorken
A Met 2 klinkbouten
B Met 3 klinkbouten
Fig. 2 Fastening manure forks
with spring tension sockets
With 2 clinch bolts
With 3 clinch bolts

Deze vorm van bevestiging is steviger dan wanneer blad en bus aan elkaar zijn ge
klonken (afb. 1B).
Voor mestvorken onderscheiden we aangesmede, korte veren met 2 klinkbouten en
lange met 3 klinkbouten (afb. 2). Aangesmede veren met 2 klinkbouten zijn voldoende
sterk. De lange veren met 3 klinkbouten maken het gereedschap niet alleen extra
zwaar, maar hebben verder het nadeel, dat de veren tot in het aangrijpingspunt van de
steel komen. Een verbinding tot op het aangrijpingspunt van de steel is minder pret
tig, omdat de randen van de veren iets buiten de steel steken. Hierdoor kunnen ver
wondingen aan de hand ontstaan.
Een lichte, doch minder solide bevestiging is de losse bus met dop (Afb. 3 A enB).
Op de vork is in dit geval een korte pen aanwezig. Onder in de steel is een gat ge
boord, in dit gat wordt de pen geslagen, terwijl het geheel met de bus en een dop wordt
vastgeklemd.
We onderscheiden de korte gesloten bus (afb. 3A) 120 lang en de half-gesloten bus
(afb. 3B) 250 lang. De laatste is solider dan de eerste.
Het handvat
Het handvat dient als aangrijpingspunt voor de hand om het gereedschap gemakke
lijk te kunnen drukken, trekken of kantelen (besturing).
We onderscheiden:
T-vorm (afb. 4)
D-vorm (afb. 5) en
handvat voor schoffels (afb. 6).

Afb. 3 Bevestiging voor hooivorken
A Met pen, losse bus en dop B Idem half gesloten en langere bus C Met
aangesmede veren
Fig. 3 Fastening the handle to the hay forks
A By means of a tang, tubular ferrule and cap B It., partly closed and longer
ferrule C Spring tension socket

rW

B

Afb. 4 T-vormig handvat
A Recht B Afgerond C Bovenkant recht en onderkant ge
bogen D Boven- en onderkant gebogen
Fig. 4 T-handle
A Straight B Rounded C Upper side straight, underside bent
D Upper and under side bent

9

Afb. 5 D-vormig handvat
A Geheel van hout B Verbinding tussen
steel en handgreep ijzer C Idem handgreep
opgesloten in bus D Idem met ruime verbin
ding steel-handgreep
Fig. 5 D-handle
A Wood B Steel attachment of stem and
handle C It., handle attached in ferrule D It.,
with ample attachment of stem and handle

Afb. 6 Houten handvat voor schoffel
Links gebogen vorm Rechts rechte vorm
Fig. 6 Wooden handle for hoes
Bent type at left Straight type at right
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Wanneer met het gereedschap een draaiende beweging wordt gemaakt, verdient een
T-vormig handvat de voorkeur. Voorbeeld: het laden van mest, verspreiden van mest,
graaf- en spitwerk.
Voor werkzaamheden, waarbij een meer rechtlijnige beweging wordt gemaakt, is
een D-vormig handvat beter geschikt. Voorbeeld: bieten opsteken, aardappelen
scheppen en bieten laden.
Een T-vormig handvat laat meer bewegingsvrijheid toe dan een D-vormig handvat.
Een nadeel is, dat bij volle greep de vingers last ondervinden van de steel.
Bij vele D-vormige handvaten is de lengte van de handgreep te klein, waardoor de
hand niet voldoende vrij kan bewegen en min of meer wordt gekneld. De lengte moet
minimaal 100 zijn.
Een geheel houten, D-vormig handvat, hetwelk één geheel vormt met de steel, ver
dient de voorkeur (afb. 5A). Minder last van krimpen of breuk.
Stelen voor schoffels zijn voorzien van handvaten, die ten opzichte van de steel
schuin geplaatst zijn (afb. 6). Hier dient het handvat om het duwen en trekken te ver
gemakkelijken. De handvaten zijn recht of enigszins gebogen. Het laatste verdient
de voorkeur.
Prijzen van gereedschappen
Van verschillende gereedschappen worden prijzen opgegeven. Dit zijn afgeronde
gebruikersprijzen, zoals ze zijn vastgesteld op het tijdstip van de uitgave van deze
publikatie. Ze gelden voor goede typen, behoorlijk afgewerkte en solide gereedschap
pen. In vele gevallen worden goedkopere modellen aangeboden. Men moet zich bij de
aankoop ervan overtuigen, of het in dit geval degelijk materiaal of een goed type
betreft. Het zou anders „goedkoop is duurkoop" worden in plaats van omgekeerd.
Wanneer we de kosten van gereedschappen vergelijken met andere uitgaven, dan is
het totale bedrag voor gereedschappen niet groot. Nemen we daarbij in aanmerking
het percentage arbeidsuren, dat gereedschap wordt gebruikt, dan zijn de uitgaven als
regel goed besteed.
Het algemene principe moet zijn: voor ieder werk passend gereedschap gebruiken.
We zijn van mening, dat op vele bedrijven nog een verkeerde zuinigheid te dien aan
zien wordt betracht. Om zo rationeel mogelijk te werken is passend gereedschap van
belang. Daarnaast is het belangrijK, dat voldoende aantallen van elk gereedschap aan
wezig zijn.

GEREEDSCHAPPENINVENTARIS
Benodigde gereedschappen voor verschillende bedrijven
Thans geven we een overzicht van de benodigde soorten en hoeveelheden ge
reedschappen voor verschillende bedrijfstypen. Uiteraard zijn hier bedoeld bedrijfstypen met een gemiddeld, normaal voorkomend bouwplan.
De vermelde gereedschappen zijn vanzelfsprekend alleen nodig, wanneer de opge
somde werkzaamheden in het bedrijf voorkomen.
Een gemengd bedrijf heeft vrijwel alle gereedschappen nodig, welke zowel in een
weide- als een akkerbouwbedrijf worden gebruikt, doch gedeeltelijk in een kleiner
aantal.
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SCHOPPEN EN SPADEN

De voor de landbouw belangrijke schoppen en spaden kunnen als volgt worden
ingedeeld :
panschoppen ;
ballastschoppen ;
spaden;
splitspaden.
Panschoppen (batsen)
Panschoppen zijn uit staalplaat geperst. Ze zijn leverbaar in zes maten. De
afmetingen zijn gecodeerd en genormaliseerd. Naar grootte oplopend zijn de codes:
000-00-0-1-2 en 3 (afb. 7). De hierbij passende afmetingen zijn als volgt:
Code
000
00
0
1
2
3

Grootste lengte

Grootste breedte

260
270
280
250
300
310

210
220
230
240
250
260

Andere verschillen worden gevormd door de stand van de bus ten opzichte van het
blad en wel als volgt (afb. 8) :
A rechte bus
200
B half opgezette bus
350
C opgezette bus
550
D sterk opgezette bus
700

3

Afb. 7 Panschoppen in 6 maten
Fig. 7 Scoops, 6 sizes

0

2

00

l

000
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A

B

C

Afb. 8 Panschoppen
A Rechte bus B Half opgezet C Opgezet D Sterk opgezet
Fig. 8 Various sockets of scoops
A Straight B Slightly bent C Bent D Extremely bent

Verder is er verschil in de vorm van de zijkant van
de schop, n.l. opstaand of plat. Ook de ronding van de
snede is gevarieerd.
Dit alles maakt, dat ondanks de normalisatie nog
een groot aantal modellen voorkomt. Rekenen we
hierbij nog de verschillen in houten stelen (afb. 9)
dan komen we, afgezien nog van het materiaal waar
van de schop en de steel zijn gemaakt, op honderden
variaties.
Hoewel panschoppen ook in de landbouw voor vele
werkzaamheden worden gebruikt, o.a. slootschieten,
onderspitten van aardappel- en bietenkuilen e.d. menen
we, dat een dergelijk groot aantal variaties niet nodig
is en grote verwarring sticht.
Welke panschop is nu het meest geschikt?
De panschop 00 met rechte of half-opgezette bus is
voor vele werkzaamheden geschikt. Bij een rechte bus
behoort een half gebogen steel, bij een opgezette bus
een rechte steel.

Afb. 9 Stelen voor panschoppen
A Recht
C Gebogen
B Licht gebogen D Sterk gebogen
Fig. 9 Handles for scoops
A Straight
C Bent
B Slightly bent
D Extremely bent

Pan schoppen worden vaak geheel of gedeeltelijk gelakt. Ongelakt is beter, omdat
gelakte schoppen een stroef oppervlak hebben. Vanzelfsprekend is bij ongelakte
schoppen een goed onderhoud nodig om roesten te voorkomen. Ook worden roestvrij
stalen panschoppen geleverd. Deze zijn evenwel driemaal zo duur als niet-roestvrije
schoppen. Een roestvrije panschop met steel kost circa f 15,00. Volgens sommigen
zijn panschoppen van roestvrij staal minder gemakkelijk scherp te houden.
Sommige merken zijn bij de snede extra gehard en gaan daardoor langer mee dan
andere, die niet gehard zijn.
Meestal worden panschoppen geleverd met een wilgen- of essenhouten steel. Schop
en steel worden vaak afzonderlijk gekocht.
De meest gewenste steellengte is 800-1000. Dikte 38 en vanuit het midden naar het
handvat aflopend tot 22.
De prijs van een wilgenhouten steelis f 1,00 tot f 1,50, van een essenhouten steel
f 2,00 tot f 2,50.
Wij geven de voorkeur aan een essenhouten steel met T-vormig handvat.
Samenvattend heeft een goed model panschop de navolgende afmetingen:
blad: (code 00) grootste lengte: 265, grootste breedte: 220, platte zijkant, niet-gelakt,
snede rond.
bus : gesloten, recht (200) of half opgezet (350)
steel: essenhout met T-vormig handvat, lengte 800-1000, recht of half gebogen,
dikte 38, vanuit het midden aflopend tot 22, gladgepolijst en gelakt.
Ballastschoppen
Ballastschoppen worden eveneens uit één staalblad geperst. Ze worden gebruikt
voor het scheppen van los materiaal. Het blad van een ballastschop is over het
algemeen breder en langer dan van een panschop. De bodem is vrijwel vlak, de voor
kant recht en de zijkanten zijn schuin oplopend met een variatie van 20 tot 50. Tussen
de diverse merken komen slechts kleine verschillen in vorm voor.
Ballastschoppen zijn leverbaar in 13 maten, n.l. 0 t/m 12, met een variatie in blad
lengte van 290-425.
In de landbouw worden ze gebruikt voor het scheppen van losse grond, zand,
kunstmest, enz. Voor al deze werkzaamheden is een ballastschop groter dan maat
5 minder geschikt, omdat de schop te zwaar en daardoor onhandig is. De ijzeren
ballastschop maat 4 met een houten steel is het meest geschikt.
Sinds korte tijd worden aluminium ballastschoppen geleverd. Deze schoppen zijn
licht in gewicht. Tot op heden zijn ze slechts in één maat verkrijgbaar, welke ongeveer
overeenkomt met de grootste maat ijzeren schop.
Sommige fabrikaten zijn voorzien van een ijzeren strip om slijtage op een betonvloer e.d. tegen te gaan.
Het gewicht van een aluminium schop met D-steel bedraagt 1500, het gewicht van
een ijzeren schop maat 4,3500. Verschil 2 kg.
De afmetingen van het blad zijn respectievelijk:
ijzer (maat 4)

grootste lengte
grootste breedte

340
370

aluminium

325
430
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A
Afb. 10 Ballastschop
Maat 4 met D-vormig handvat
Fig. 10 Ballast shovel
Size 4, D-handte

B

Afb. 11 Aluminium schoppen
A Met korte steel en D-handvat B Met lange steel
Fig. II Aluminium shovels
A Short D-handle B Long handle

Als bezwaar van de aluminium schop moet worden genoemd de hoge prijs. Met
beukenhouten D-steel 750 lang is de prijs f 26,00. Een soortgelijke ijzeren ballastschop
maat 4 met houten D-steel, kost f 10,00. Wanneer ijzeren schoppen voor het verwer
ken van kunstmest worden gebruikt, zijn ze snel versleten door de sterke oxydatie.
Met aluminium schoppen is dit in mindere mate het geval.
Vanwege het feit, dat de aluminium schop door zijn laag gewicht handig in gebruik
is, verdient dit type voor allerlei werkzaamheden, zoals graan scheppen, mest scheppen
uit de groep, onze aandacht.
Voor het scheppen van graan worden ook houten schoppen (afb. 12 links) ge
bruikt. Deze hebben de volgende afmetingen :
blad:
grootste breedte 330, grootste lengte 430
steel:
gebogen, hout, lengte 1300
gewicht: 1800
prijs:
f 13,00.
Houten schoppen worden eveneens als stalschop gebruikt voor het scheppen van
stro-arme stalmest.
18
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A

B

Afb. 12 Houten schop
A Graanschop
B Mestschop voor verspreiden
van mest (maat 2)
Fig. 12 Wooden shovel
A Grain shovel
B Shovel for distributing manure
in the field (size 2)

Afb. 13 IJzeren stalschop maat 4
Fig. 13 Iron barn shovel, size 4

Voor het verspreiden van dunne mest vanuit een mestkar wordt een speciaal model
houten schop gebruikt (afb. 12B). Hiervan zijn 2 maten in de handel (maat 2 en 3).
De kleinste maat is het meest geschikt en heeft de volgende afmetingen:
blad:
grootste breedte 280, grootste lengte 400
steel:
licht gebogen, hout, lengte 1020
gewicht : 1800
prijs:
f 10,00
Hiervoor worden eveneens ijzeren stalschoppen gebruikt. De beste maat hiervoor
is no. 4 (afb. 13). De afmetingen zijn als volgt:
blad:
lengte 350, breedte 265
houten steel: recht, dikte 30, lengte 1300
gewicht :
2400
prijs:
f9,00
19

Voor ballastschoppen worden 3 typen stelen gebruikt:
a) recht, lang 850 met D-vormig handvat;
b) recht, zonder handvat, lang 1300;
c) licht gebogen, lang 1300 eveneens zonder handvat.
Voor het afscheppen van wagens en kunstmest scheppen verdient de eerste de voor
keur. Voor het scheppen van mest is een licht gebogen steel zonder handvat het
meest geschikt.
Spaden
Spaden worden op de boerderij gebruikt voor spit- en graafwerk. We onderscheiden
twee typen :
platte spaden ;
gebogen spaden.
In vergelijking met panschoppen zijn spaden duurder, maar ook steviger.
Sommige spaden worden vervaardigd van triplex-staal, dat bestaat uit 3 lagen, in
het midden een harde laag, aan de buitenzijden een zachte laag. Deze spaden zijn zelfscherpend. Bij stoten op harde voorwerpen kunnen uit de harde laag evenwel gemakke
lijk stukjes afbreken.
De verbinding tussen blad en steel is, evenals bij schoppen, óf één geheel met het
blad, ôf met klinkbouten op het blad bevestigd (afb. 14). Aan de eerste, een aange
smede, open of gesloten bus, moet de voorkeur worden gegeven. De klinkboutbevestiging is goedkoper, maar minder goed, omdat het blad niet vlak is.
Welke spaden verdienen de voorkeur?
Voor het bewerken van kleigrond moet aan de vlakke spade met licht opstaande
zijranden de voorkeur worden gegeven (afb. 14A). Deze spade heeft de volgende
afmetingen:

A

20

B

C

D

Afb. 14 Spaden
A Met licht opstaande zijranden en punt
vormige snede
B Gebogen blad met aangesmede veren
en ronde snijkant
C Gebogen blad, bevestiging bus met
klinkbouten en rechte snede
D Gebogen blad met aangesmede veren
en puntvormige snede
Fig. 14 Spades
A Slightly curved sides and pointed cutting
edge
B Curved blade, spring tension socket,
rounded cutting edge
C Curved blade, fastening of socket with
clinch bolts, straight cutting edge
D Curved blade, spring tension socket,
pointed cutting edge

blad:
verbinding:
steel :
gewicht:
prijs:

lengte 270, breedte boven 170, breedte onder 190, opstaande zijranden 5
aangesmede veren, met 2 klinkbouten aan steel bevestigd
essenhout, lengte 850, dikte aflopend van 40-30, T-vormig handvat
1620
f 13,00

Voor zavel- en zandgrond verdient de gebogen spade de voorkeur. Een voor vrij
wel alle werkzaamheden geschikt formaat is weergegeven in afb. 14B. Deze spade heeft
de volgende afmetingen :
blad:
verbinding:
steel:
gewicht:
prijs:

lengte 280, breedte boven 155, breedte onder 175, doorbuiging 15
aangesmede veren, met 2 klinkbouten aan steel bevestigd
licht gebogen, essenhout, lang 85, T-vormig handvat
1300
f 14,50

Een minder goed model, dat nog veel gekocht wordt, is weergegeven in afb. 14C.
Dit type is circa f 3,00 goedkoper. Het wordt zowel met D- als met T-vormig handvat
geleverd.
Voor het maken van draingleuven in kleigrond is een spade met een lang, smal blad
het meest geschikt. Ook van dit type zijn verschillende afmetingen in de handel. Het
type, weergegeven in afb. 14D, heeft de volgende afmetingen:
blad:
verbinding :
steel :
gewicht :
prijs:

lengte 340, breedte boven 120, breedte onder 135, doorbuiging 15
aangesmede veren, met 2 klinkbouten aan steel bevestigd
recht, essenhout, lang 80, T-vormig handvat
1500
f 15,00

Met de omschrijving van het gewenste type spade voor verschillende werkzaam
heden en omstandigheden willen we een richtlijn geven voor de fabrikant, de handelaar
en de gebruiker om de keuze te vergemakkelijken.
Speciaal wat betreft de afmetingen komt bij spaden een groot aantal verschillen
voor. Een aantal typen moet als minder geschikt worden geclassificeerd.
Splitspade en splitzaag
De splitspade en splitzaag worden gebruikt voor het lossteken van hooi, kuilgras
en mest.
In afb. 15 zijn enkele modellen weergegeven. Om het insteken van de spade gemak
kelijk te kunnen uitvoeren is een groot blad met grote snede in het voordeel ten op
zichte van een klein blad. Het bezwaar van een groot blad is echter het grotere gewicht.
De typen met een klein blad en uitgevoerd met een voetsteun om het insteken te ver
gemakkelijken voldoen daarom beter. Dit model, weergegeven in afb. 15C, heeft de
volgende afmetingen :
blad :
bevestiging:
steel:
dwarsstep:
gewicht:
prijs:

grootste lengte 340, grootste breedte 240
aangesmeed
rond ijzer 12, lengte 600, D-vormig handvat
lang 100, breed 30
3000
f 10,00
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Afb. 15 Splitspaden
A Met groot blad en lang handvat B Met normaal blad en
T-vormig handvat C Met ijzeren steel, D-vormig handvat en
dwarsstep D Als C, dwarsaanzicht
Fig. 15 Silage spades
A Large blade and long handle B Normal blade and T-handle
C Iron stem, D-handle and cross step D Same as C, cross
section view

De snede van splitspaden moet scherp zijn. Het gebruik van triplexstaal verdient
aanbeveling. Bijslijpen kan het best op een natte slijpsteen geschieden.
De splitzaag (afb. 16) wordt betrekkelijk weinig gebruikt. Het is een groftandige
zaag met een bladlengte van 550 en een totale lengte van 850. De zaag is aan het einde
voorzien van twee krukken met handvaten. Prijs f 16,00.
Om gemakkelijk te werken moet de zaag vlijmscherp worden gehouden; voor velen
is dit moeilijk uitvoerbaar. Daarom geven we de voorkeur aan de splitspade.
Voor snijden van stropakken en het afsplitten van mest is de zaag uitstekend
geschikt.

Afb. 16 Splitzaag
Fig. 16 Flay knife
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VORKEN

Waarschijnlijk zijn vorken het meest gebruikte gereedschap. We onderscheiden
de volgende soorten:
hooi-, gras- en graanvorken
mestvorken
loofvorken
bietenvorken
aardappelvorken
hakselvorken
kafvork
mesthaak.
Hooi-, gras- en graanvorken
Voor hooi, gras en graan worden vrijwel uitsluitend twee- en drietandige vorken
gebruikt.
Bij de tweetandige vork onderscheiden we weer 2 typen :
a. tandlengte 300, onderlinge afstand 150;
b. tandlengte 170, onderlinge afstand 100.
Type a wordt gebruikt voor het verwerken van lang hooi en graanschoven, terwijl
type b speciaal bestemd is voor graanschoven. Beide worden dus voor graanschoven
gebruikt. Ieder heeft bepaalde voor- en nadelen.
Type a heeft bij het opsteken van graanschoven als nadelen:
- mogelijkheid van verwonding aan de handen van de voerlegger;
- het steken in een onderliggende schoof.
De nadelen van type b zijn:
- vork komt gemakkelijk achter de touwband van de schoof, vooral bij machinaal
gebonden schoven; dit geeft stagnatie;
- met de korte, dicht bij elkaar staande tanden is het vrijwel niet mogelijk 2 kleine
schoven (handgebonden) in één keer te verwerken.
Type b komt uit veiligheidsoverwegingen in aanmerking voor het doorgeven van
schoven aan de taslegger in nauwe ruimten.
Drietandige vorken zijn beter geschikt voor het verwerken van hooi en gras dan
tweetandige.
De tanden van de vork moeten recht naar voren staan, ovaalvormig zijn en naar
beneden in dikte afnemen. De onderlinge afstand is bij tweetandige vorken 150, bij
drietandige 80. De tandlengte is 300.
Behalve de genoemde verschillen wat betreft de tanden, onderscheiden we de vol
gende verschillen in bevestiging met de steel:
a. aangesmede veren met 2 klinkbouten;
b. met pen, lange bus en dop (1 klinkbout);
c. met pen, korte, geheel gesloten bus en dop (zonder klinkbout) ;
d. met aangesmede, korte, gesloten bus.
Zoals reeds in de inleiding werd opgemerkt zijn de typen a en b beter dan c en d.
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Afb. 17 Hooi-, gras en graanvorken
A Tweetandige vork, type a, met aangesmede veren
B Tweetandige vork, type b, met korte bus en dop
C Drietandige vork, met lange bus en dop en 1 klinkbout
Fig. 17 Hay, grain and grass forks
Two-tine, type a, spring tension socket
Two-tine, type b, short socket and ferrule
C Three-tine, long socket and ferrule and 1 clinch bolt

Type a is het meest solide; type b voldoet eveneens. Type c heeft een te korte geslo
ten bus, waardoor de steel spoedig los gaat zitten. Type d is alleen geschikt voor stelen
met een doorsnede van 40 mm (zelfgemaakte stelen).
Een steel voor een hooi- en grasvork mag niet dikker zijn dan ongeveer 30 mm, zo
dat ook de verbinding met korte, aangesmede gesloten bus minder goed is.
Stelen voor hooi-, gras- en graanvorken worden geleverd in 9 verschillende lengten,
variërend van 4 t/m 8 voet. De stelen zijn vrijwel altijd recht. Een licht gebogen steel
verdient evenwel de voorkeur.
De steellengte moet zijn aangepast aan het werk. Voor het laden van hooi en scho
ven (opsteken) is een steellengte van 6 voet het meest geschikt. Alleen voor het laden
van hoge vrachten zijn langere stelen noodzakelijk. Onder deze omstandigheden wor
den in de praktijk soms twee vorken gebruikt, b.v. één met een steel van 5 voet en één
met een steel van 7 voet. Hetzelfde geldt voor lossen van hooi in handwerk op hoge
stapels in schuur of hooiberg. Voor het lossen op transporteur of blazer, alsmede voor
het laden van gras, is een steellengte van 5 vt geschikt. Wanneer de vork wordt gebruikt
voor het doorgeven van hooi, gras of graan aan een tweede persoon, b.v. in schuur,
hooiberg of graskuil, dan is veelal een steellengte van 4 vt het meest geschikt.
Ten behoeve van de verschillende werkzaamheden is het noodzakelijk, dat het sorti
ment vorken op het bedrijf voldoende uitgebreid is.
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Meestal zijn de stelen van gladgepolijst essenhout. De dikte is nogal variabel. Bij
een goed model is de dikte van beneden naar boven aflopend van 34-28, terwijl aan
het uiteinde van de steel de dikte, over een lengte van 100, weer toeneemt tot 34.
De prijs van twee- en drietandige vorken bij een steellengte van 4-6 voet varieert
van f 9,50 tot f 12,50, terwijl het gewicht varieert van 1000 tot 1200 gram.
Mestvorken
De mestvork wordt gebruikt voor het laden, lossen en verspreiden van stalmest, het
verwerken van slootvuil, kweekwortels etc. Hij is meestal viertandig.
Bij een stekend model (18A) staan de tanden weinig gebogen, bij een scheppend
model (18B) zijn de tanden sterker gebogen.
Voor het laden van mest verdient een stekend type de voorkeur, terwijl voor het
verspreiden van mest vanaf een wagen of vanuit hoopjes een scheppend type beter is.
Wanneer geen stalmeststrooier op het bedrijf wordt gebruikt, moeten dus beide typen
aanwezig zijn.
De tanden zijn vierkant of ovaal. Vierkante tanden zijn zwaar en sterk, maar steken
minder goed en zijn daarom minder geschikt.
De tandlengte varieert van 300-350 en de tanddikte van 9-12. De afstand tussen de
tanden varieert van 50-70. Aan de uiteinden is de afstand 15 groter dan aan de boven
zijde.
Behalve viertandige vorken komen vijf- en zestandige voor. De vijftandige (afb.
19B) is geschikt voor het verwerken van korte mest, slootaarde e.d. en de zestandige
(afb. 19A), welke weinig wordt gebruikt, is bijzonder geschikt voor het verwerken van
gehakseld kuilgras, hakselmest en natte pulp.
De bevestiging vork-steel komt overeen met die van hooivorken. We onderscheiden :
a. met aangesmede veren (met 2 of 3 klinkbouten) ;
b. met pen, losse bus (lengte circa 300) en dop.
Verbinding a, met aangesmede veren, is zwaarder uitgevoerd dan bij hooi-, gras- en
graanvorken. De vorken met pen, losse bus en dop hebben een lager gewicht. Ver
schil 200-300 gram.
Stelen van mestvorken zijn meestal vervaardigd uit essenhout. De lengte bedraagt
normaal 800-850. Ze zijn voorzien van een T- of D-handvat. Verreweg de meeste zijn
uitgerust met een T-vormig handvat. De dikte van de steel loopt uiteen van 30-^40. Bij
een goede steel is de dikte beneden 40 en boven 30.
Ook komt voor een lange, lichtgebogen steel zonder handvat (afb. 18 C), lengte
1300. Het stekend model is minder goed dan het scheppend model. De vork met
een lange steel wordt gebruikt voor het scheppen van strorijke mest uit de groep.
Het gewicht van een mestvork met een steellengte van 800-850 loopt uiteen van
1300-2000. Een groot verschil dus en zeker de moeite waard om aandacht aan te
schenken.
Samenvattend geven we thans een overzicht van de beste typen :
A. voor mest laden: stekend model met T-steel (afb. 18A).
vork :
viertandig ; tandlengte 330 ; breedte bovenzijde 200, onderzijde 235, door
buiging tanden 35
bevestiging
vork-steel : met vaste, korte veerbus en klinkbouten
steel:
lichtgebogen, essenhout, 820 lang, voorzien van T-handvat, dikte
beneden 34, boven 33, glad afgewerkt en gepolijst
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Afb. 18 Mestvorken (4-tandig)
A Stekend model, met aangesmede veren,
korte steel en T-handvat
B Scheppend model, met lange bus en dop,
korte steel en T-handvat
C Stekend model, met lange bus en dop,
lange steel
Fig. 18 Manure forks (4-tine)
A Spading model, spring tension socket, short
T-handle
B Scoop shaped, long socket and ferrule, short
T-handle
C Spading model, long socket and ferrule;
long handle

Afb. 19 Mestvorken
A Zestandig
B Vijftandig
Fig. 19. Five- and six-tine manure
forks

gewicht:
prijs:

1490
f 10,00

B. voor meststrooien, rechtstreeks van wagen of vanuit hoopjes: scheppend model met
T-steel (afb. 18B):
vork:
viertandig, tandlengte 330, breedte bovenzijde 180, onderzijde 220,
doorbuiging tanden 50
bevestiging
vork-steel: met pen, losse bus en dop, 1 klinkbout, lengte bus 250
steel:
lichtgebogen, essenhouten steel, lengte 820, voorzien van T-handvat,
dikte beneden 36, boven 32, glad afgewerkt en gepolijst
gewicht:
1340
prijs:
f 8,00
C. voor het laden van strorijke mest uit de groep : scheppend model met lange steel.
Afmetingen vork en bevestiging vork-steel als B.
steel:
lichtgebogen, essenhout, lengte 1300, zonder handvat, dikte beneden 40,
naar boven afnemend tot 30, laatste 100 mm vloeiend toenemend tot 40
gewicht: 1570
prijs:
f8,00
Voor het verspreiden van mestflatten is een speciale spreidvork in de handel met
lichtgebogen, lange steel. Deze heeft drie tanden, welke korter en dikker zijn dan van
een hooivork (afb. 20). Daardoor is de vork steviger. We onderscheiden de volgende
typen:
met ovale tanden;
met ronde tanden ;
met vierkante tanden ;
met ruitvormige tanden.
Deze vorken zijn geschikt voor het verspreiden van droge mestflatten, maar wor
den ook gebruikt voor het reinigen van de standen in rund veestallen.
Het type met ruitvormige tanden moet voor het verspreiden van droge mestflatten
als het beste worden aangeduid. Met de scherpe hoeken aan de onderzijde worden de
mestflatten beter stuk geslagen.
Mestflatten verspreiden met een mestvork met korte steel en T-handvat, zoals nog
veel voorkomt, moet worden ontraden. Ten eerste werkt men in sterk voorovergebo
gen lichaamshouding, ten tweede zullen mestvorken met een pen en losse bus spoedig
stuk gaan. Alleen voor het verspreiden van verse mest is de gewone mestvork, schep
pend model, indien deze is voorzien van een lange steel, geschikt.
De afmetingen van de drietandige spreidvork in afb. 20 zijn:
vork:
dikte bovenzijde 100, onderzijde 50, drie ruitvormige tanden, lengte 250
verbinding
vork-steel: aangesmede veren, 250 lang en 2 klinkbouten
steel:
essenhout, lengte 1300, dikte bij veerbus 40, naar boven dunner uitlo
pend tot 30 en laatste 100 mm weer vloeiend dikker tot 40
gewicht:
1200
prijs:
f 10,00
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Afb. 20 Drietandige vorken
A Voor hooi en gras
B Voor het verspreiden van mestflatten
Fig. 20 Three-tine forks
A For hay and grass
B For distributing dung heaps in the field

B

Afb. 21 Aardappelrooivorken
A Drietandig, met korte steel
B Viertandig, met lange steel
Fig. 21 Potato digging fork
A Three-tine, short T-handle
B Four-tine, long T-handle

Aardappelvorken
De vorken, welke voor aardappelen worden gebruikt, zijn:
rooivorken;
schepvorken.
Hoewel het rooien van aardappelen steeds meer machinaal geschiedt, wordt nog
altijd een gedeelte in handwerk gerooid, n.l. de kopakkers en de randen van een per
ceel. Ook op kleine bedrijven, bij tuinders en op proefvelden wordt veel in handwerk
gerooid.
Rooivorken hebben 3 of 4 platte tanden. Zij worden gebruikt met een korte of
lange steel. De korte stelen zijn altijd uitgerust met een T-handvat, de lange met een
T- of een D-handvat. De korte vork wordt gebruikt bij het rooien in een kruipende
houding. Met de lange vork wordt in gebogen houding gewerkt. De eerste verdient de
voorkeur.
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Afb. 22 Aardappelschepvorken
A Tientandige vork met ronde knoppen
B Twaalftandige vork met ovale knoppen en aangelaste buitentanden
C Twaalftandige vork, waarbij de tanden twee aan twee aan elkaar zijn gelast
Fig. 22 Potato scoop
A Ten-tine scoop with ball points
B Twelve-tine scoop with oval ball points and welded on outer tines
C Twelve-tine scoop each couple of tines welded

De afmetingen zijn als volgt (afb. 21):
vork:
drie of vier aan de voorzijde afgeplatte tanden; lengte 250; onderlinge
afstand 60
verbinding
vork-steel: aangesmede veren met 2 klinkbouten
steel :
essenhout, dikte 30, T-handvat, lengte 500 voor werken in kruiphouding
en 800-850 voor werken in staande houding
gewicht:
met korte steel 1400. Prijs f 12,00; met lange steel 1700. Prijs f 13,00
De aardappelschepvork wordt gebruikt voor het opscheppen van aardappelen. Het
zijn 9-, 10- of 12-tandige vorken. Het grote aantal tanden maakt de vorken zwaar.
De tanden zijn aan de uiteinden voorzien van knoppen, teneinde beschadiging van
de aardappelen te voorkomen. We onderscheiden ronde en ovale knoppen. Bij sommige
modellen zijn de buitentanden aaneengelast (afb. 22B).
Vorken met afgesleten tanden kunnen weer bruikbaar worden gemaakt door de
tanden met korte stukjes rond ijzer twee aan twee aan elkaar te lassen (afb. 22C).
Slijtage aan de knoppen kan worden verminderd door enkele centimeters van de
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knoppen af, achter langs de tanden, een stevige draad te lassen. De knoppen schuren
nu vrijwel niet meer over de vloer. Bovendien bereikt men het voordeel, dat kleine
aardappelen in mindere mate tussen de tanden klemmen. Stro en loof blijven evenwel
eerder op de bevestigingsdraad hangen.
Bij vele in de handel zijnde aardappelschepvorken is de verbinding vork-steel minder
stevig. Een veel voorkomende verbinding is b.v. een vrij zwaar en kort huis met lip
aan de bovenzijde (afb. 22A en C). Een betere verbinding is met pen, lange bus en
dop, met één klinkbout (afb. 22B).
Gewenst model en afmetingen :
vork:
twaalf tanden met ronde knoppen, buitenste tanden aangelast, tanddikte bovenzijde 90, onderzijde (boven de knoppen) 60, doorsnede van
de knoppen 12
verbinding
vork-steel: met pen, lange bus en dop, één klinkbout
steel :
lichtgebogen, essenhouten steel, doorbuiging 20, lengte 800-850, voor
zien van D-handvat, tenminste 100 breed
Tot nu toe zijn er, voorzover ons bekend, geen aardappelvorken in de handel,
waarbij deze gewenste vorm voorkomt. Het type, weergegeven in afb. 22B, komt hier
mede evenwel het meest overeen. Dit type heeft echter geen ronde knoppen en geen
D-handvat. Het gewicht van deze vork is 2800 en de prijs f 22,50.
Bietenvorken
Bietenvorken komen, wat de vorm betreft, enigszins overeen met aardappel vorken.
Zij hebben 5 of 6 tanden met ronde, ovale of taps toelopende knoppen.
De verbinding vork-steel is gelijk aan die van aardappelvorken. Meestal zijn bieten
vorken voorzien van een lichtgebogen steel met D-handvat.
Voor bietenvorken is het van belang, dat de vork voldoende breed is en de knoppen
niet te dik zijn. Brede vorken werken gemakkelijk, omdat de bieten er minder snel
af rollen; zestandige vorken zijn daarom beter dan vijftandige.
Gewenst model en afmetingen (afb. 23C):
vork:
zestandig, breedte boven 380, onder 400, aan de voorzijde van de tanden
kleine ronde knoppen, diameter 13
verbinding
vork-steel: met pen, lange bus en dop en één klinkbout, lengte bus 190
steel:
essenhout, D-handvat, lengte 800, doorbuiging 30
gewicht:
3500
prijs:
f 15,50
Hakselvork
Een hakselvork (afb. 24) dient voor het verwerken van gehakseld hooi en stro. Een
goed type heeft de volgende afmetingen:
vork:
zes tanden, lengte 510, dikte aan bovenzijde 10. Aan achterzijde voorzien
van een opstaande beugel, breed 29, oplopend tot 230
steel:
lengte 870, doorbuiging 20
gewicht: 2300
prijs:
f 15,00
Voor grof gehakselde producten zijn viertandige hakselvorken in de handel, welke
goed voldoen.
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Afb. 23 Bietenvorken
A Zestandige vork met vrij lange, lichtgebogen steel en T-handvat
B Vijftandige vork, lichtgebogen steel met houten D-handvat, verbinding vork-steel met
kort, aangesmeed huis
C Zestandige vork, breed model met kleine, ronde knoppen; verbinding vork-steel met pen,
lange bus en een klinkbout; lichtgebogen steel, ijzeren D-handvat
D Zestandige vork met grote eivormige knoppen
Fig. 23 Beet scoop
A Six-tine scoop, rather long, slightly bent T-handle
B Five-tine scoop, slightly bent, steel D-handle, scoop and short socket forged from one piece
C Six-tine scoop, wide model, small ball points, attachment of scoop to slightly bent stem by
shank, long ferrule and one clinch bolt; D-handle
D Six-tine scoop, big oval ball points

Loofvork
Voor het verwerken van bietenkoppen en stoppelknollen zijn speciale drietandige
vorken in de handel. Deze komen, wat het type betreft, veel overeen met de drietan
dige hooivork. De tanden zijn aan de onderzijde evenwel dikker en voorzien van
knoppen (afb. 25B).
Prijs: met aangesmede veren en essenhouten steel, lang 1350, f 9,50.
Kafvork
Voor kaf is een speciale vork in de handel. De vork is geheel van hout met een gebo
gen steel (lengte 900) en een T-handvat (afb. 26). De eigenlijke vork bestaat uit 4
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Afb. 25 A Drietandige loofvork
Afb. 26 Houten kafvork
Afb. 24 Hakselvork
B Normale drietandige vork voor Fig. 26 Wooden scoop to
Fig. 24 Scoop for short-cut
hooi en gras
handle chaff
fodder
Fig. 25 A Three-tine fork for handling of
beet-tops and turnips
B Three-tine hay and grass fork

platte, gebogen, houten strippen. Lengte 600, breedte 60. Totale breedte 540, afstand
strip-strip 35. Aan het uiteinde zijn de strippen aan de onderkant afgevlakt.
Gewicht 2400. Prijs f 28,00.
Mest- of sloothaken
De mesthaak wordt gebruikt voor het aftrekken van stalmest van een wagen. Ver
der om waterplanten en afgesneden slootkanten uit de sloot op de wal te trekken. Zij
komen voor in drie- en viertandige uitvoering en met ovale of platte tanden. De tanden
zijn 90° gebogen. De verbinding vork-steel bestaat meestal uit een vaste bus (afb. 27).
De haken worden gebruikt met lange, rechte, houten stelen, waarvan de lengte
varieert van 2-4 meter, al naar gelang de aard van het werk en de omstandigheden.
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Voor strorijke mest is de drietandige mesthaak geschikt, voor verteerde mest ver
dient de viertandige de voorkeur, beide met ovale tanden. Voor sloten reinigen is de
zeventandige met platte tanden de beste.
Het hangt dus af van de omstandigheden en de aard van het werk aan welk type
de voorkeur moet worden gegeven.
De prijs van een haak met ovale tanden bedraagt f 6,50, met platte tanden ± f 8,00.
Vork voor het laden van snijmaïs
Voor het laden van losse schoven snijmais is in 1956 een speciale vork ontworpen.
Het allereerste exemplaar, ontworpen door landbouwer Meyerink te Losser, was
gemaakt van betonijzer. Het type bleek goed te voldoen, doch een bezwaar was het
grote gewicht (2700). In de werkplaats van het Instituut is daarna een model vervaar
digd van licht materiaal en voorzien van een versterkingsstrip (afb. 28).
De vork is viertandig, 2 maal 2 tanden boven elkaar, waartussen de maisschoof
wordt opgenomen.

Afb. 28 Vork voor het laden van
schoven snijmais
Fig. 28 Fork for loading of maize
sheaves
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Gewenst model en afmetingen:
vork:
breedte 600, lengte tanden 600, bovenste tanden aan voorzijde iets opge
bogen, tanddikte 100 met versterkingsstrip aan de achterzijde
verbinding
vork-steel: met kruisstuk van rond ijzer, waarop een ijzeren pen wordt gelast voor
de verbinding met de steel, losse bus en dop
steel:
essenhout, recht, dikte 30, lengte ± 1500 (hooivorkstee1)
Uit arbeidsstudies is gebleken, dat de maïsvork 35 % tijdbesparing geeft ten opzichte
van laden met de hand.
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SCHOFFELS EN HAKKEN

In het algemeen is de hardheid van het blad van schoffels en hakken van grote be
tekenis. In sommige gevallen wordt betrekkelijk zacht materiaal gebruikt, waardoor
het gereedschap vaak moet worden gescherpt. Dit geschiedt dan met behulp van een
vijl met als gevolg, dat het materiaal snel slijt. Scherpen met een haarapparaat ver
dient dan ook de voorkeur. Het is echter beter van gehard staal uit te gaan. Gehard
staal kan weliswaar moeilijker worden bijgescherpt, maar het blijft langer scherp.
Schoffels
Het schoffelen tussen de rijen geschiedt in de landbouw steeds meer met schoffel
machines. Op kleine bedrijven (en bij de zaadteelt op de grotere bedrijven) wordt
evenwel nog veel in handwerk geschoffeld. Het wieden in de rijen en uitdunnen van
giwassen is nog vrijwel uitsluitend handwerk en geschiedt ook vaak met de schoffel.
De hak verdient in dit geval echter de voorkeur.
De schoffels onderscheiden zich door verschil in vorm van het blad en de bevesti
ging van bet blad met de steel.
Bladvorm
De bladvorm kan zijn: rechthoekig, gebogen en spits toelopend. Een rechthoekig
blad met een rechte snede dringt minder gemakkelijk in de grond. Een gebogen of
spits toelopend blad met een rond of puntvormig verlopende snede verdient daarom
de voorkeur.
De lengte van het blad is bij de meeste schoffels te groot n.l. 70-80. Een lengte van
30-40 is voor goed schoffelwerk ruim voldoende. Schoffels met een grotere bladlengte
geven te veel grondverzet. Om deze reden worden in de praktijk liefst afgesleten schof
fels gebruikt.
De breedte van het blad (werkbreedte) moet zijn aangepast aan de rijafstand van de
gewassen. Voor een rijafstand van b.v. 30 cm is een schoffel met een bladbreedte van
24 cm geschikt.
Verbinding blad-steel
Een gebogen staaf vormt de verbinding tussen blad en steel. Aan het steeleinde is
een gesloten bus aangebracht voor het inzetten van de steel. Hals en bus vormen één
geheel. Bij sommige modellen zijn hals en bus te zwaar. De hoek blad-steel moet onge
veer 40° zijn.
De verbinding blad-hals kan zijn uit één stuk gesmeed of opgelast. Uit één stuk
gesmeed geeft de meest vloeiende overgang en is daarom beter.
De steel is recht met aan het uiteinde een recht of knotsvormig handvat. Steellengte
is 1600-1700. De lengte van het handvat, dat schuin ten opzichte van de steel is ge
plaatst, bedraagt normaal 150-170, dikte 30.
Gewenst model en afmetingen :
blad :
hoogte 40, breedte 60, smaller dan de rijafstand, dikte van het blad 2, voor
zand- en zavelgrond gebogen snede, voor kleigrond puntvormige snede
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Afb. 29 Schoffels
A Puntvormige snede, verbinding blad-hals gesmeed
B Puntvormige snede, blad en hals uit één stuk
C Ronde snede, blad en hals uit één stuk
Fig. 29 Scuffle hoes
A Pointed cutting edge, blade and shank forged
B Pointed blade, blade and shank forged from one piece
C Rounded cutting edge, blade and shank forged from
one piece

verbinding
blad-steel:
steel:
gewicht:
prijs:

ijzeren staaf met gesloten bus en lip één geheel vormend met het blad en
geplaatst onder een hoek van 40°
essenhouten steel, lengte 1600, dikte naar het handvat aflopend van 3025 met schuin geplaatst, knotsvormig handvat
afhankelijk van werkbreedte 1000-1500
bladbreedte 120 f 12,00, bladbreedte 300 f 17,00 (incl. steel)
Rolschoffel

Een geheel ander type is de rolschoffel (afb. 30). Boven het mes is een draaiende
trommel aangebracht, bestaande uit 2 schijven verbonden met 9 schuinstaande mes
sen, zoals bij een gazonmaaier. De hoogte tussen het mes en de zich daarboven bevin
dende messentrommel is verstelbaar. Hiermede wordt de diepte-instelling verkregen.
Met de rolschoffel wordt de grond, behalve losgesneden, door de schuinstaande
messen gekeerd en verkruimeld. Rolschoffels hebben een werkbreedte vanaf 120,
opklimmend met telkens 50, tot 420. De kleinste drie maten zijn in dubbele, verstel
bare uitvoering verkrijgbaar, zodat 2 rijen gelijktijdig worden bewerkt. Achter de drie
kleinste maten kunnen ook aanaardploegjes worden bevestigd.
Aan weerszijden van de messentrommel zijn, van gebogen staalplaat, gewasbescher
mers aangebracht. De ijzeren steel is soms naar links of rechts verstelbaar, zodat men
niet over de geschoffelde grond behoeft te lopen.
Vooral voor het bestrijden van zaadonkruiden is de rolschoffel geschikt, doordat
de grond ondiep en intensief wordt bewerkt.
De prijs van een enkele rolschoffel, werkbreedte 120, is f 30,50; die van een dubbele
rolschoffel, werkbreedte 2 maal 120, f 60,00 en van de enkele rolschoffel, werkbreedte
420, f40,00.
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Afb. 30 Rolschoffel
A Enkele B Dubbele
Fig. 30 Rolling hoe
A Single type B Twin-type

Hakken
Hakken worden gebruikt voor het weghakken van onkruid en het uitdunnen van
gewassen. Ze worden zowel voor het werk in als tussen de rijen gebruikt.
We onderscheiden drie typen:
lange hak;
half-lange hak of schrepel;
korte hak.
Met de lange hak wordt in staande, enigszins gebogen houding gewerkt, met de
half-lange hak of schrepel in diep gebukte houding en met de korte hak kruipende.
De lange hak
Een lange hak bestaat uit :
- blad;
- verbinding blad-steel (hals) ;
- steel.
Blad

De vorm van het blad loopt sterk uiteen; enige veel voorkomende vormen zijn
weergegeven in afb. 31.
Aangezien hakken in hoofdzaak worden gebruikt voor het wieden in de rij, is het
van belang, dat de vorm van het blad aan beide zijden zo puntig mogelijk is. Hierdoor
wordt de minste hoeveelheid grond verzet, waardoor dichter langs de plantjes kan
worden gewerkt (afb. 3IA).
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Afb. 31 Bladvorm lange hakken
A Spits toelopende punten
B Minder spits toelopende punten
C Met korte en lange punt en a-symmetrische
verbinding met de hals
D Vrijwel rechthoekig
E Spits toelopend met ronde snede

Fig. 31 Blades of long handled hoes
A Tapering points
B Less tapering points
C Asymmetric type
D Square type
E Tapering and rounded cutting edge

Een hoogte van het blad van 50 is voldoende voor een behoorlijke levensduur van
de hak. Een grotere bladhoogte is ongewenst, het maakt de hak onnodig zwaar en
geeft extra grondverzet.
De snede kan recht of gebogen zijn. Een rechte snede geeft de grootste stabiliteit.
Vergelijking van verschillende bladvormen
Op het proefbedrijf „Oostwaardhoeve" van het Instituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie werden twee typen lange hakken onder dezelfde omstandigheden
met elkaar vergeleken. De vergelijking vond plaats bij het op maat zetten van bieten.
De rijafstand was 50 cm; gewenst plantenaantal circa 70.000 per ha; lengte van de
plantjes circa 4 cm. De stand van het gewas, gemiddeld per 100 inches, was als volgt:
29 bosjes - 12 vrijstaande planten en 59 inches blanco (standcijfer 41).
Na het vaststellen van de stand van het gewas werkten arbeiders gedurende enige
tijd met een bepaalde hak. Na hiermede voldoende te zijn ingewerkt, werden tijd
studies gemaakt. De gemeten werktijd van één rij over een lengte van 100 meter werd
herleid tot normaal werktempo om het verschil in tempo tussen de verschillende arbei
ders uit te schakelen.
De resultaten van de tijdmetingen worden in onderstaande tabel weergegeven:
Bladvorm

spits toelopend . . .
idem
idem
meer rechthoekig . .
idem
idem
idem
idem

Bladbreedte in mm

225
215
200
220
200
180
180
160

Werktijd in miputen per
100 meter rijlengte
2,36ï
2,53
2,55)
2,64,
2,68
2,78
2,64
3,44;

Gemiddeld

2,48 = 100

2,84 = 114

Na afloop van de tijdopnamen werd de kwaliteit van het geleverde werk gemeten.
Per 100 meter rijlengte werd vastgesteld
aantal bosjes;
aantal alleenstaande planten (eenlingen) ;
aantal afstanden plant tot plant groter dan 50 cm.1)
l) Afstanden, die een veelvoud van 25 cm groter waren dan 50 cm, werden even zovele keren ge
rekend.
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De resultaten van deze metingen zijn:
Bladvorm

Breedte van het
blad in mm

Aantal bosjes en
alleenstaande
planten

Percentage
éénlingen

Aantal afstanden
groter dan 50 cm

spits toelopend ....
idem
idem
meer rechthoekig . . .
idem
idem
idem
idem

225
215
200
220
200
180
180
160

320
295
332
296
305
316
324
336

33
39
32
27
28
34
25
30

13
14
2
29
8
7
4
7

Hoewel bij deze vergelijking variabele factoren voorkomen, zoals vorm en breedte
van het blad, en het aantal waarnemingen niet groot was, blijken over het geheel de
hakken met een blad met spits toelopende punten een beter resultaat te geven, nl.
kortere werktijd;
beter werk.
Het valt op, dat bij hakken met een bladbreedte groter dan 200 belangrijk meer
gaten (te grote ruimten tussen 2 bosjes of apart staande planten) werden geslagen.
Behalve de vorm van het blad is ook de breedte belangrijk. De handel biedt ons op
dit terrein vele variaties. Gewoonlijk zijn lange hakken van eenzelfde merk leverbaar
in circa 10 verschillende bladbreedten van 120-280.
De breedte van het blad moet zijn aangepast aan de aard van het werk en de werk
omstandigheden. Voor het op maat zetten van bieten met een rijafstand van 50 cm is
een breedte van 170 het meest geschikt, indien gestreefd wordt naar een aantal planten
per ha van 70.000.
Als minimale afstand tussen 2 bietenplantjes geldt 20 cm. Dit met het oog op het
verkrijgen van een goede kwaliteit werk voor het mechanisch koppen tijdens de oogst.
Voor het weghakken van onkruid uit de rij (wiedwerk) is een goede breedte van het
blad 120.
Uitgaande van het feit, dat de bieten op 50 cm worden gezaaid zal men dus met
2 soorten lange hakken op het bedrijf kunnen volstaan, namelijk hakken met een
breedte van 120 en 170.
De dikte en de hoedanigheid van het blad
De variatie in dikte van het blad loopt uiteen van 2-5 en is bij de goede modellen
2-3. Wanneer een hakblad is vervaardigd van een goede staalsoort, is een dikte van
2 voldoende sterk. Een dun blad geeft minder weerstand in de grond en werkt gemak
kelijker.
Lange hakken met een roestvrij gemaakt blad zijn ruim tweemaal zo duur als een
niet-roestvrij gemaakt blad. Een roestvrij gemaakt blad is minder gemakkelijk scherp
te houden. Een voordeel van een roestvrij blad is, dat de oppervlakte onder alle om
standigheden, ook bij minder goed onderhoud, steeds voldoende glad blijft. Door
roesten kan bij een niet-roestvrij gemaakt blad een ruw oppervlak ontstaan, hetgeen
tot aankleven van grond aanleiding kan geven.
We zijn van mening, dat aan een niet-roestvrij gemaakt blad de voorkeur moet
worden gegeven. Door een goed onderhoud kan het nadeel van roesten worden voor
komen.
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Afb. 32 Verbinding blad-steel bij lange
hakken
Fig. 32 Two types of shanks of long
handled hoes
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De verbinding blad-steel
De verbinding wordt, evenals bij schoffels, gevormd door hals en bus. De dikte van
de hals varieert bij de verschillende modellen van 6-12. Een dikte van 8 is bij gebruik
van goed materiaal voldoende. De vorm van de hals is verschillend. Een goede vorm
is weergegeven in afb. 32A. Blad en hals zijn hier uit één stuk vervaardigd, terwijl de
bocht in de hals voldoende ruim is. Een minder ruime bocht (afb. 32B) geeft eerder
aanleiding tot verstopping boven het blad.
De bevestiging hals-blad kan zijn symmetrisch (afb. 3IA) of asymmetrisch
(afb. 3IC).
De bus is vrijwel altijd aan de hals gesmeed. Een veel voorkomend model is gesloten
en taps met een lip aan de bovenzijde. De houten steel kan in dit model bus vrij ge
makkelijk worden aangebracht. Een lichtere, maar minder solide bevestiging met de
steel is de bevestiging zonder bus (afb. 33C). Hierbij is het uiteinde van de hals afge
plat. Met één schroefbout en een losse, brede ring wordt het afgeplatte deel van de
hals aan de steel vastgezet en vastgeklemd.

Hoek blad-steel
Van belang is ook de hoek blad-steel. Deze hoek moet ongeveer 55° zijn en is afhan
kelijk van de lengte van de persoon. Bij deze stand kunnen de planten zowel met een
trekkende als met een duwende beweging worden verwijderd. Vooral voor het opéénzetten van bieten in één bewerking is dit noodzakelijk.
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Afb. 33 Verbinding hals-steel voor lange hakken
A Gesloten bus (taps) met lip en schroefbout
B Open bus
C Verbinding zonder bus met brede ring en schroefbout
Fig. 33 Fastening of shank and handle of long hoes
A Shank socket with tab end and screw
B Open socket
C Without socket, wide ring and screw

Steel
Algemeen zijn lange hakken voorzien van een rechte, houten steel zonder handvat.
De lengte is verschillend; meestal worden te lange stelen gebruikt. Voor het werken
in licht gebogen houding is een lengte tussen 1300 en 1400 het meest geschikt (afhan
kelijk van de lengte van de persoon). De dikte van de steel moet ongeveer 30 bedragen.
Bijzondere typen
Getande hak
In afb. 34B is een buitenlands model afgebeeld met een V-vormig blad met getande
snede. Dit type bleek voor het wieden zeer geschikt te zijn, doordat het onkruid dicht
bij het gewas kan worden verwijderd. De hak dringt ook gemakkelijk in de grond.
Voor het opéénzetten van bieten is de hak echter niet geschikt.
Beugelhak
Een beugelhak onderscheidt zich door een dubbele bevestiging blad-steel. In plaats
van door een hals is het blad met de steel verbonden door 2 staven, aan elk uiteinde
van het blad één (afb. 34A). Door deze wijze van bevestiging kan de bladhoogte klei
ner zijn, hetgeen een voordeel is. Bij het wieden is het echter minder gemakkelijk om
onkruidplantjes dicht bij het gewas weg te hakken. Dit is een groot nadeel.
Samenvattend stellen we de volgende eisen aan een lange hak.
Blad:
Snede recht, hoogte maximaal 50, zijkanten spits toelopend, dikte
maximaal 3 ; de breedte bedraagt voor
bieten opéénzetten (rijafstand 50 cm) .... 170
idem
(rijafstand 40 cm) .... 200
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Afb. 34 Lange hakken (bijzondere
typen)
A Beugelhak
B Getande hak
Fig. 34 Long handled hoes (special
types)
A Cultivator hoe
B Serrated hoe

"i

Verbinding
blad-steel :
steel :
gewicht:

prijs:
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wiedwerk in de rij
wiedwerk gedeeltelijk ook tussen de rijen . .

120
170

Met gebogen hals, lengte 300, verbinding blad-hals uit één stuk gesmeed.
Gesloten bus met lip aan het steeleinde van de hals. Hoek blad-steel
ongeveer 55°.
essenhout, gladgepolijst, lengte 1350, geheel recht, dikte 30
hak (breedte 170) met steel : 800-900
f 6,00

Afb. 35 Halflange hakken
A Flakkees model
B Symmetrisch
C Asymmetrisch
Fig. 35 Short handled hoe
A „Flakkees" type
B Symmetrie type
C Asymmetrie type

A

B

C

Halflange hak (schrepel)
Het blad komt sterk overeen met het blad van de lange hak; de bevestiging blad
steel is symmetrisch (afb. 35B) of asymmetrisch (afb. 35C). Hals met steel worden
gevormd door een staaf rond ijzer, dikte 80-100. De steel loopt door in een houten
handvat.
De verbinding steel-handvat is eenvoudig; meestal is in de lengterichting van het
handvat een gat geboord en wordt de steel in dit gat geklemd.
Bij de halflange hak met asymmetrische bevestiging bevindt zich één der beide
punten van het blad dichter bij de steel dan de andere. Voor het uitdunnen van dicht
bij elkaar staande bietenplantjes en voor het weghakken van onkruid dicht bij de
planten wordt de korte punt gebruikt.
De lengte van de steel van een halflange hak is 400. De breedte van het blad is 150
en de grootste hoogte 50.
Een afwijkend model is de Flakkese hak. Bij deze hak is de steel aan de hoek van
het blad bevestigd (voor een rechtshändig werkend persoon aan de rechterzijde). Aan
de andere zijde bevindt zich een spitse punt, de bovenzijde is recht. Het blad heeft
hierdoor min of meer een zeisvormig model (afb. 35C). Dit type wordt zowel voor
rechts- als linkshandig gebruik geleverd.
Een nadeel van het gebruik van de halflange hak is, dat in een sterk gebogen
lichaamshouding moet worden gewerkt. Bij toepassing van een gcede werkmethode
worden de planten zowel weggehakt als weggeduwd. Daardoor worden hoge presta
ties bereikt.
Een rechtshändig persoon staat links van de te bewerken rij en houdt de hak in de
rechterhand, terwijl de linker elleboog op de linker knie steunt. Deze houding wordt
af en toe onderbroken, wanneer met de linkerhand onkruid of bietenplantjes moeten
worden weggeplukt.
Gewenst model en afmetingen;
blad:
lengte 45 (Flakkees model 35),breedte 150, dikte 1-2
bevestiging
blad-steel :
asymmetrisch (Flakkees model op uiteinde)
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vorm hals:
steel aan onderzijde iets zijdelings gebogen
hoek blad-steel : 55°, dikte steel 0,8, dikte handvat 28-34
gewicht:
250
prijs:
f4,50
Korte hak
De korte hak wordt vrijwel uitsluitend in het noorden van ons land gebruikt. Bij
gebruik van deze hak kruipt de man midden boven de rij, houdt de hak in de ene hand
en plukt met de andere hand de bij elkaar staande bietenplanten of het onkruid weg.
De korte hak onderscheidt zich van de halflange hak door een zeer korte steel,
lengte 200. De bevestiging blad-steel is symmetrisch. De snijkant is recht of gebogen.
Gewenst model en afmetingen (afb. 36):
blad:
lengte 40, breedte 150 met spitse punten en rechte snede, dikte 1-2
bevestiging
blad-steel : symmetrisch
steel:
gebogen, rond ijzer, dikte 7 met houten handvat, dikte handvat 24 tot 29
gewicht :
200
prijs
f 4,00

Afb. 36 Korte hak
Fig. 36 Scraper
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BIETEN ROOIGEREEDSCHAP

Voor het rooien van suikerbieten worden de volgende gereedschappen gebruikt:
bietenspade;
kapmes ;
drukmes ;
kopschoffel ;
rooitang.
Kopschoffels en rooitangen zijn de laatste jaren door het Instituut op hun bruik
baarheid getest. De resultaten van het onderzoek zijn in dit hoofdstuk vermeld.
Bietenspade
Het gebruik van de bietenspade is als volgt:
Met de ene hand wordt de biet bij het loof gepakt, met de andere hand wordt de
spade naast de biet in de grond geplaatst. Door de steel van de spade omlaag te druk
ken, wordt de biet gelicht, zodat deze uitgetrokken kan worden. De spade wordt ver
volgens tegen de gerooide biet geslagen, waardoor een gedeelte van de aanklevende
grond aan de biet wordt verwijderd.
De punt van de spade moet scherp en voldoende stevig zijn. De spade moet voorts
glad zijn om aankleven van grond te voorkomen.
In afb. 37 zijn enige modellen met een D-vormig handvat weergegeven. In afb. 38
enige modellen met een T-vormig handvat.
Voor het gemakkelijk hanteren van een spade is een D-handvat, mits voldoende
ruim, het beste. Het meest geschikte model is afgebeeld in afb. 37C. De kenmerken
van dit type zijn als volgt :
blad:
lengte ICO, grootste breedte 45, kleinste breedte (aan onderzijde) 15, dikte
30-50, met scherpe, dubbele punt
steel :
blad en steel uit één stuk, geheel ijzer (buis), totale lengte zonder handvat
360
handvat: D-vormig, lengte 165, breedte 130
gewicht: 900
prijs:
f6,00
Messen voor het koppen van suikerbieten
Kopmessen worden gebruikt voor de tweede bewerking bij het rooien van bieten
met de bietenspade; zij dienen voor het scheiden van de wortel en de kop met het blad.
We onderscheiden de volgende typen:
kapmes ;
drukmes;
kapmes met rooihaak.
Kapmes
Met dit type mes wordt in kruipende of in een voorovergebogen lichaamshouding
met een slaande beweging van het mes de kop van de wortel gescheiden.
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CD

Afb. 37 Bietenspaden met D-vormig handvat
Fig. 37 Beel digging spades, D-handle

Afb. 38 Bietenspaden met T-vormig handvat
Fig. 38 Beet digging spades, T-handle

Voor vlot werk is het noodzakelijk, dat het afsnijden van de kop in één slag ge
schiedt. Om een goede „slag" te verkrijgen, moet de totale lengte van mes en handvat
tenminste 400 bedragen. Vele kapmessen voldoen niet aan deze eis. Inplaats daarvan
wordt een kort, zwaar mes gebruikt. We geven evenwel aan een lang licht mes de
voorkeur.
Een betere slag wordt ook reeds bereikt door een kort mes van een lang handvat te
voorzien.
In afb. 39 is een kapmes weergegeven van de volgende afmetingen: Lengte snede
260; dikte 3. Breedte blad 50. Lengte handvat 140, dikte handvat 30. Gewicht 300,
prijs f 5,00.
Drukmes
In tegenstelling tot kapmessen, waarbij het handvat in het verlengde van de snede
ligt, is bij drukmessen het handvat boven de snede geplaatst. Met een drukmes kan
sneller worden gewerkt, omdat minder bewegingen worden gemaakt. Voor vlot werk
moeten de bieten in rechte rijen en netjes naast elkaar liggen.
Het handvat moet tenminste 20 cm boven de snede zijn geplaatst, zodat dikke bie
ten niet tegen de hand stoten. Het mes mag niet te dik zijn, bij gebruik van goed staal
is een dikte van één mm voldoende.
Met een mes zonder steel moet in gebogen of kruiphouding worden gewerkt.
Meestal worden de gekopte bieten meteen op hoopjes gegooid. Is het mes voorzien
van een lange steel (afb. 40C), dan moet het op hoopjes gooien in een aparte werkgang
geschieden. Wanneer betrekkelijk weinig grond aan de bieten hangt kan hiervoor een
bietenvork worden gebruikt, zodat het bukken of kruipen geheel wordt vermeden.
Het kappen en bijéén brengen in twee bewerkingen vraagt extra tijd, doch het werk is
Afb. 39 Kapmes
Fig. 39 Beet topping knife
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Afb. 40 Drukmessen.
A en B zonder steel.
C met steel
Fig. 40 Beet topping knives
A and B Short handle
C Long handle

B

C

veel minder vermoeiend. Worden de bieten tijdens het rooien zodanig op ligrijen ge
legd, dat een wagen tussen 2 ligrijen kan worden geplaatst, dan kan de handeling
bijééngooien vervallen. Vooral bij het rooien van voederbieten is dit een veel arbeid
besparende methode.
Gewenst model en afmetingen :
a. type zonder steel (afb. 40A):
mes:
lengte 75, breedte 160, dikte 1, rechte snede
verbinding
mes-handvat: verbindingsstaafjes van rond ijzer, dikte 80, vloeiend aan het mes
bevestigd, handvat geplaatst op de verbindingsstaafjes 200 mm boven
de snede, houten handvat doorsnede 30
type met steel (afb. 40 C) :
mes :
als type a
verbinding
mes-steel :
verbindingsstaafjes van rond ijzer, dikte 80, vloeiend aan het mes ver
bonden en op een afstand van 20 cm boven de snede tot in een punt,
midden boven het mes omgebogen, uiteinden met pen, losse bus en
dop aan steel bevestigd
b.
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steel:
gewicht
prijs:

lengte 750, essenhout met T-vormig handvat
type a 400, type b 700
type a f 5,00; type b f 6,00
Kapmes met rooihaak

Voor het rooien van suikerbieten op zand- en dalgronden worden kapmessen ge
bruikt, welke aan de voorzijde zijn voorzien van een rooihaak.
Het rooien en koppen geschiedt in één bewerking. De biet wordt met de ene hand
aan het loof opgetrokken en op de grond gelegd en met het kapmes, dat in de andere
hand wordt gehouden, gekopt. Wanneer het optrekken moeilijk gaat, doordat de
biet te vast zit, wordt de haak in de biet geslagen, zodat extra trekkracht kan worden
uitgeoefend.

Afb. 41 Kapmes met rooihak
Fig. 41 Beet topping knife supplied with a digging hook

Bij deze werkwijze worden de bieten rechts en het loof links van de arbeider neer
gelegd. Bieten van zes teeltrijen en het loof van 6 of 12 teeltrijen komen op afzonder
lijke Wiersen te liggen.
De haak op het mes moet in het vlak van het mes zijn gebogen om te voorkomen,
dat de arbeider zich aan de haak blesseert. Hij mag in geen geval zijdelings uitsteken.
Het in afb. 41 weergegeven type heeft de volgende afmetingen:
mes:

lengte 200, gebogen snede, breedte aan de voorzijde 70, bij handvat
60, aan de voorzijde is een haak aangesmeed

verbinding
mes-handvat: met ijzeren pen aan de bovenzijde van het mes, handvat met losse,
ijzeren dop wordt op de pen geklemd (uiteinde pen omgeklonken)
handvat :
lengte 155, dikte 35
gewicht :
600
prijs:
f 5,00
Kopschoffel

Kopschoffels worden uitsluitend gebruikt voor het rooien van suikerbieten. Hier
mede worden in de grond staande bieten gekopt. Het loof wordt op zwaden of op een
meerijdende wagen gegooid en de bieten later met een rooier, lichter of rooitang
gerooid.
Van 1952-1956 werden op het proefbedrijf van het Instituut 15 verschillende typen
kopschoffels met elkaar vergeleken (afb. 42). Van de eerste 12 modellen, die op hun
bruikbaarheid werden onderzocht, bleek geen enkel exemplaar te voldoen. Aan de hand
van dit onderzoek zijn de eisen geformuleerd, waaraan een kopschoffel moet voldoen.
Enige fabrikanten zijn daarna tot het vervaardigen van betere modellen overgegaan.
Een kopschoffel moet aan de volgende eisen voldoen (afb. 43-44, zie pag. 50) :
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Afb. 42 Overzicht 15 verschillende typen kopschoffels
Fig. 42 14 types of topping hoes

1. mes van degelijk materiaal, dikte niet meer dan 2, wigvormig, lengte maximaal 50,
breedte tenminste 180, snede recht of iets naar buiten gebogen ;
2. overgang mes-vork vloeiend;
3. afstand snede-achterkant vork 200;
4. vork in hetzelfde vlak als het mes; rond ijzer, dikte 7;
5. hoek mes-steel 140°;
6. boven de vork een stevige beugel; rond ijzer, dikte 6;
7. midden achter het mes één of twee staafjes over een lengte van 150 in één vlak met
het blad, overgang mes-staafjes vloeiend ;
8. houten steel, lengte 1500; dikte 30.
Rooitang
In 1954 is door Staal en Hageman te Overschild (Gr.) een tang voor het rooien van
in de grond staande suikerbieten gemaakt. Vóórdien werden de met een kopschoffel
gekopte bieten uitsluitend met lichters gerooid. Onder gunstige omstandigheden gaat
dit uitstekend, maar wanneer kleigrond door langdurige regenval zeer nat is, is het
niet mogelijk met een lichter, eventueel in combinatie met eggen, goed werk te leveren.
Op het Proefbedrijf werden van het rooien met de tang en de spade studies gemaakt.
De met de tang gerooide bieten hadden 10 %, de met de bietenspade gerooide bieten
30 % grondtarra. De werktijd was echter hoog, namelijk 80 manuren per ha, tegen
over het rooien met de spade 65. Het vastgrijpen van de in de grond staande biet gaf
49

Afb. 43 Een goede kopschoffel (tekening)
Fig. 43 A good type of topping hoe

Afb. 44 Kopschoffel met steel. Goed model

Fig. 44 Topping hoe, knob-end handle. Handy type

moeilijkheden, doordat de tang de biet niet voldoende klemde en herhaaldelijk los
schoot. Behalve dat dit extra tijd vroeg, werden de bieten ook beschadigd. Deze
bezwaren konden worden opgeheven door de bek van de tang een andere vorm te
geven, zodat de biet inplaats van op twee, op zes plaatsen wordt aangegrepen. De aan
grijpingspunten moeten stomp zijn en de beide binnenste schuin naar beneden gericht,
zodat de biet bij het openen van de tang wordt losgelaten. Na deze veranderingen
aan de tang bleek het mogelijk bij een normaal werktempo in 60 manuren 1 ha gekopte
bieten te rooien.
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De oorspronkelijke tang was nogal zwaar (3 kg). De tangen worden thans 1 kg
lichter gemaakt, terwijl ze toch voldoende sterk zijn.
Gewenst model en afmetingen (afb. 45):
Totale lengte 670 en 720 (afhankelijk van de lengte van de persoon);
handvat: lengte 160, dikte 33, schuin oplopend, beide recht tegenover elkaar
bek:
6 aangrijpingspunten, voldoende stomp, beide binnenste punten omlaag
gericht, onderkant bek en tanden scherp
gewicht: 2000
prijs:
f20,00
Het gebruik van de tang moet worden gezien als een oplossing voor ongunstige
omstandigheden, wanneer het werken met rooiers of lichters niet mogelijk is, terwijl
zij ook voor het rooien van hoeken en randen op het perceel kan worden gebruikt.
Onder dergelijke omstandigheden is het de meest doelmatige rooimethode.

Afb. 45 Bietentang
Rechts vorm van de bek (detail)
Fig. 45 Hand beet lifter
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DIVERSEN

Draineergereedschap
Voor draineren in handwerk worden de volgende gereedschappen gebruikt:
spade ;
boor;
schraper;
leghaak.
De spade wordt gebruikt voor het wegnemen van de bovenste steek grond. Met de
boor wordt de gleuf op diepte gebracht, terwijl met de schraper de bodem van de
gleuf wordt vlakgemaakt. De leghaak wordt gebruikt voor het leggen van de buizen.
Spade
De spade onderscheidt zich van de hiervoor behandelde spaden, doordat het blad
langer en smaller is. In afb. 46 is een spade afgebeeld, die de volgende afmetingen
heeft:
blad:
lengte 340, breedte onderzijde 122, bovenzijde 135, holling 10-15, snede
puntvormig (speciaal voor kleigrond)
bevestiging:met aangesmede veren, voorzien van 2 klinkbouten
steel:
essenhout, lengte 700, T-handvat
gewicht:
1500
prijs:
f 15,00
Draineerboor
De draineerboor heeft een sterk omgebogen blad, waarmede een smalle gleuf op de
gewenste diepte wordt gebracht, terwijl zo weinig mogelijk grond wordt verzet.
Nadat met de spade de bovenste steek grond is verwijderd, wordt de gleuf met de
boor in één of twee werkgangen op diepte gebracht. Voor de eerste werkgang moet een
boor met een korte steel worden gebruikt, lengte circa 600, voor de tweede werkgang
een lange steel, lengte circa 1000.
De afmetingen van de draineerboor zijn als volgt :
blad :
lengte 600 (voor grotere diepte 1000), breedte bovenzijde100, onderzijde 80
bevestiging:met aangesmede veren, voorzien van 2 klinkbouten
steel
essenhout, recht, T-handvat, dikte van beneden naar boven aflopend van
40 tot 30
gewicht:
1500
prijs:
f20,00
Draineerschraper
De draineerschraper wordt gebruikt voor het vlakmaken van de bodem van de
gleuf en het verwijderen van losse grond. We kennen 2 typen:
a. de schraper wordt getrokken (afb. 48) ;
b. de schraper wordt geduwd (afb. 49).
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Afb. 46 Gebogen spade voor
draineren
Fig. 46 Drain spade, curved blade

Afb. 47 Draineerboor met korte
steel
Fig. 47 Drain spade, T-handle

Afb. 48 Draineerschraper, type a
Lengte blad 400, bevestiging blad-steel met beugel midden op het blad en
aangelast, gesloten huis en lip
Fig. 48 Drain scraper, type a
Length of blade 400, fastening of blade to handle by means of bow
riveted to the middle of the blade, closed socket and tab end

Bij het type b kan meer kracht worden uitgeoefend, waardoor gemakkelijker een
dikkere grondlaag kan worden weggenomen.
De vorm van het blad is bij beide typen sterk gebogen. De lengte van het blad loopt
uiteen van 400-600. De laatste verdient de voorkeur. Hierbij moet het blad in de lengte
richting iets gebogen zijn. Men kan dit vaststellen door het blad op een vlakke plank
te leggen (opstaande randen omhoog). De beide uiteinden van het blad moeten dan
op de plank rusten, terwijl in het midden een vrije ruimte van 1-2 mm moet voorko
men. In het midden van het blad moet aan de binnenzijde een verdikking worden aan
gebracht, waardoor de grond gemakkelijker loslaat.
De verbinding tussen blad en steel is verschillend. Het type a heeft een verbinding
met een beugel midden boven het blad. De beugel met een aangelaste bus, staat onder
een hoek van 145° op het blad.
Bij het type b, waar de verbinding blad-steel aan de achterzijde van het blad is aan
gebracht, bestaat deze verbinding uit rond ijzer, dat aan één zijde op het blad is gelast
en met het andere einde met een aangesmede bus aan de steel is bevestigd.
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Afb. 49 Draineerschrapers, type b
A Lengte blad 400
B Lengte blad 600, midden op het blad is een
verdikking aangebracht
Fig. 49 Drain scraper, type b
A Length of blade 400
B Length of blade 600, knob in the middle of
the blade

J

Afb. 50 Leghaak voor het leggen
van drainbuizen
Fig. 50 Tool for laying of drainpipes

Het type van afb. 49 heeft de volgende afmetingen :
blad:
lengte 550, breedte 85, opstaande randen, holling 34
bevestiging: gebogen rond ijzer, dikte 100, met gesloten bus aan steeleinde, aan de
achterzijde aan het blad gelast
steel:
essenhout, lengte afhankelijk van de diepte van de draingleuf, normaal
1850, dikte 35
gewicht:
zonder steel, 1600
prijs:
met steel f 12,00
Leghaak
De leghaak is een eenvoudig stuk gereedschap en wordt gebruikt voor het leggen
van draineerbuizen. Het is een U-vormig gebogen rond-ijzer met bus en rechte, houten
steel (afb. 50). Veel variaties komen niet voor. Noodzakelijk is, dat de U-vorm ten
minste 80 mm ruim is, zodat ook de dikkere buizen gemakkelijk kunnen worden opge
nomen. De lengte van de haak is normaal 400, de steellengte normaal 1800. Prijs met
steel f 6,00.
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Afb. 51 Aardappelen poten met pootschort
Fig. 51 Planting bag

Afb. 52 Aardappelen poten met de pootgordei
Fig. 52 Planting belt

Pootgordei
Nog steeds wordt een groot gedeelte van de aardappelen met de hand gepoot. Alhoe
wel het machinaal poten in de toekomst zich ongetwijfeld zal uitbreiden, zijn er vele
bedrijven, die het voorlopig nog in handwerk zullen uitvoeren.
Voor deze is het van belang het meest geschikte gereedschap te gebruiken.
Voor het poten worden de volgende gereedschappen gebruikt: emmer, draadmand,
zaaivat, pootschort, poterkist en pootgordei.
Emmer, draadmand, zaaivat en poterkist worden zowel met als zonder draagband
om de schouder gedragen. Dit is altijd beter dan het vasthouden van het gereedschap.
Gewoonlijk wordt een hoeveelheid poters van 15 tot 20 kg meegedragen.
Behalve bij de pootgordei wordt de last vóór of opzij van het lichaam gedragen. Dit
heeft verschillende bezwaren.
Om hieraan tegemoet te komen is door het Instituut een pootgordei vervaardigd,
waarbij de genoemde bezwaren grotendeels zijn ondervangen. De pootgordei is niervormig en sluit met een halve ring om de heupen. De uitloopkanalen bevinden zich
naast het lichaam, waardoor het uitnemen wordt vergemakkelijkt. Doordat de uit
loopkanalen naar voren schuin omlaag zijn gericht rollen de aardappelen vanzelf
naar voren.
De voordelen van de pootgordei zijn:
- beter zicht op het werk;
- voorraad poters gemakkelijker te dragen;
- per werkgang kunnen 2 rijen worden gepoot.
Voor het vullen van de pootgordei moet deze opzij worden getrokken. Wanneer
twee of meer personen samen poten, kunnen ze elkaar bij het vullen helpen.
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Afb. 53 Tekening van het raamwerk van de pootgordel
Fig. 53 Planting belt, construction drawing

Afb. 54 Maisplukhaken
A Duimhaak B Palmhaak
Fig. 54 Maize picking tools

Wanneer de voorraad poters op de wagen blijft, kan met een vultrechter op de wa
gen het vullen eveneens worden vereenvoudigd.
Evenals bij gebruik van emmer, mand, zaaivat en pootschort, bestaat bij gebruik
van de pootgordel het bezwaar, dat kiemen van voorgekiemd pootgoed door storten
en verrollen afbreken. Wil men dergelijk pootgoed met lange kiemen zonder bescha
diging poten, dan moet rechtstreeks vanuit de poterkistjes worden gepoot.
Knollen met korte, stevige kiemen kunnen evenwel zonder bezwaar met de pootgordel worden gepoot.
Voor weinig geld kan een pootgordel worden vervaardigd. Het raamwerk kan door
een smid worden gemaakt. De bekleding van zeildoek of jute kan men zelf aanbrengen.
De draagband van leder of vlasband kan men eveneens zelf maken of een schoen- of
zadelmaker te hulp roepen. Men moet er vooral op letten, dat de bodem aan de achter
zijde tenminste 50 mm hoger wordt gehouden dan aan de voorzijde, met het oog op
het naar voren rollen van de poters.
De pootgordel, compleet met zeildoek en draagband, wordt momenteel geleverd
voor een prijs van f 26,00. Het raamwerk kost f 6,00. Tekeningen van het raamwerk
van de pootgordel worden door het Instituut beschikbaar gesteld.
Maisplukhaken
Mais wordt voornamelijk in Limburg en Noord-Brabant verbouwd. Meestal ge
schiedt het oogsten in handwerk.
Voor het plukken en ontvliezen van de kolven kan het gebruik van een maïsplukhaak worden aanbevolen. De maisplukhaak dient voor het lostrekken van de schut
bladeren.
Wanneer met een plukhaak op de juiste wijze wordt gewerkt, kan ten opzichte van
plukken en ontvliezen zonder haak 25 % tijdbesparing worden bereikt.
We kennen 2 typen haken, n.l. de palmhaak en de duimhaak.
De palmhaak bestaat uit een gebogen stukje staalplaat aan leder bevestigd. In het
midden van de staalplaat is een driehoek uitgesneden en tot een haakje omgebogen.
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Door een riem wordt de haak zodanig om de pols gebonden, dat de naar buiten ge
richte haak tegenover de palm van de hand komt.
Bij de duimhaak is het stukje staalplaat smaller dan bij de palmhaak, terwijl het
uiteinde tot een haakje is opgebogen. De bevestiging van de plaat aan het leder is
zodanig, dat de haak niet midden vóór de palm van de hand, maar meer achter de
duim komt te liggen.
Over het algemeen verdient de palmhaak de voorkeur boven de duimhaak, omdat
men zich hiermede minder gemakkelijk kan verwonden, terwijl hij meer stevigheid
biedt.
Kniebeschermers
Bij verschillende werkzaamheden in de landbouw, o.a. bietendunnen, aardappelen
en bietenrooien, wordt kruipende gewerkt. Kruipen over het veld heeft tot gevolg, dat
de kleding vuil wordt en snel slijt. Kruipen over kluiterige grond is bovendien onaan
genaam. Tengevolge van het kruipen komen veel knieverwondingen voor. Jaarlijks
worden 2000 personen voor enige tijd door knieverwondingen uitgeschakeld. Be
scherming van de knie is daarom belangrijk.
Een veel toegepaste, maar onvoldoende bescherming, is het aanbinden van jute
zakken, auto-binnenband e.d.
Ook zijn er speciale kniebeschermers in de handel, die bij de wegenbouw worden
gebruikt, doch deze voldoen niet voor landarbeid.
In 1954 werden enkele modellen op het proefbedrijf van het Instituut onderzocht.
Afb. 55 Kniebeschermer.
Goed model
Fig. 55 Knee-protectors.
Handy type
é

Uit dit onderzoek is gebleken, dat een kniebeschermer voor gebruik in de landbouw
moet bestaan uit een stevige, brede rubberplaat, welke aan de bovenzijde is voorzien
van een laag sponsrubber.
De zijkanten en voorzijde moeten zijn afgeschermd om binnendringen van kluiten
te voorkomen. Het geheel moet waterdicht zijn, voldoende stevig om de knie kunnen
worden bevestigd en toch voldoende bèwegingsvrijheid laten.
De kniebeschermer uit afb. 55 bleek goed aan de gestelde eisen te voldoen. De af
metingen hiervan zijn als volgt: rubberplaat lengte 210, breedte 170, dikte 3, opstaan
de rand, aan voorzijde en beide zijkanten, hoog 40, voor- en zijkanten van zeildoek;
lengte zeildoek, voorkant 270, beide zijkanten 130.
Het zeildoek is met klinknagels aan de opstaande rand van de rubberplaat beves
tigd. Aan de binnenzijde is op de rubberplaat een sponsrubberlaag aangebracht ter
dikte van 12, rondom met linnen bekleed.
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Op het gedeelte, waar de knie het meest drukt, is tussen sponsrubber en rubber
plaat een extra stuk sponsrubber aangebracht.
Voor werkzaamheden, waarbij afwisselend kruipend en staand wordt gewerkt,
o.a. bij bietenrooien met spade en kopmes, hindert dit type kniebeschermer de man
niet in zijn bewegingen.
Gewicht per stel is 1000. Prijs f 14,00.
Zaaivaten
Zaaivaten worden gebruikt voor het strooien van kunstmest en het poten van aard
appelen. Voor het laatste werk is het zaaivat minder geschikt.
We onderscheiden houten en gegalvaniseerde zaaivaten.
Het houten zaaivat bestaat uit een bak, met midden boven de bak een houten hand
greep (afb. 56). De werkwijze met een houten zaaivat is als volgt:
De met kunstmest gevulde bak wordt aan de handgreep opgepakt en vóór het
lichaam geplaatst. Een om de schouder hangende draagband wordt vervolgens om de
bak geslagen. Op deze wijze is het mogelijk om afwisselend met rechter- en linker
hand te strooien.
Afb. 56 Houten zaaivat
Fig. 56 Wooden basket for seeding

Het is van belang, dat de zijwanden van de bak niet met spijkers aan elkaar zijn
verbonden, omdat spijkers in kunstmest vrij snel doorroesten. Een solide bevesti
ging is die met houten pennen.
Bij de verbinding van de draagbeugel moet, om voldoende stevigheid te krijgen,
bandijzer over de verbindingsnaad zijn aangebracht.
Gewenst model en afmetingen :
lengte aan de bovenzijde 830, aan onderzijde 600
breedte aan bovenzijde 320, aan onderzijde 220
hoogte zijkanten 130
Gewicht 2400. Prijs f 10,00.
Bij de gegalvaniseerde zaaivaten onderscheiden we 2 typen (afb. 57):
a. met platte bodem, 3 handgrepen en 2 haken ;
b.

met beugel en ronde bodem.

Type a heeft een niervormig model, voorzien van 3 ringen (handvaten) en 2 haken.
Een gevuld zaaivat wordt aan de ringen opgepakt, terwijl de haken, die onder de
ringen aan de bak zijn geplaatst, dienen voor de verbinding met de draagband.
Dit type is leverbaar in 2 maten (grote en kleine maat). De grootste maat is vanwege
de minder hoge zijranden, het meest geschikt.
Type b komt enigermate overeen met de vorm van een houten zaaivat. Ook hier
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Afb. 57 Gegalvaniseerde zaaivaten
A Met platte bodem en 3 handgrepen
B Met beugel en ronde bodem
Fig. 57 Galvanized basket for seeding
A Plain bottom, three grips, kidney-shaped
B Hand-basket with rounded bottom

kan de gevulde bak in de draagband worden geplaatst. Dit model wordt veel gebruikt
zonder draagband. Met één arm wordt het zaaivat dan meegedragen. Het is beter een
draagband te gebruiken, daar dit minder vermoeiend is.
De scherpe rand tussen bodem en zijvlak bij het niervormig model kan gemakke
lijk aanleiding geven tot knellen tegen het lichaam. We geven daarom de voorkeur aan
type b met een ronde bodem.
Afmetingen gegalvaniseerd model met beugel (type
lengte aan de bovenzijde 630
breedte aan bovenzijde 350
zijkanthoogte
210
Gewicht 2300. Prijs f 7,50.

b.) :

In het algemeen verdient een houten zaaivat de voorkeur.
Zeisen
Grasmaaien met een zeis komt steeds minder voor. Voor het maaien van kleine
percelen, hoeken van percelen en slootwallen is het nodig, dat op ieder bedrijf ten
minste één zeis aanwezig is.
Bij zeisen kennen we een groot aantal modellen. Verschillen in: bladlengte, vorm
van het blad, vorm van de boom, stand van de boom, materiaal waarvan de boom is
vervaardigd. Voor het maaien van gras op vlakke bodem is een lengte van het blad
van 800-900 het meest geschikt, voor het maaien van hoge slootkantwallen verdient
een lengte van het blad van 400-600 de voorkeur.
De zeis met lang blad wordt zowel met een houten als met een stalen boom ge
bruikt.
Een stalen boom is vervaardigd van ovaal buis en voorzien van verstelbare, houten
handvaten (afb. 59C en D). Een houten boom is vervaardigd uit wilgen- of essenhout
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Afb. 58 Zeisen met verschillende bladlengte
Fig. 58 Scythes, varying length of blade

(afb. 59A en B). Zowel bij de houten als bij de ijzeren zeisboom onderscheiden we
rechte en gebogen modellen. De laatste verdienen de voorkeur. In tegenstelling met
ijzeren zeisbomen zijn bij de bouten bomen de handvaten niet verstelbaar.
Gewenst model en afmetingen (afb. 59D):
blad :
lengte 800-900
boom:
gebogen ovaal buis met verstelbare handvaten, lengte 200-360
bevestiging: dubbele ring aan onderzijde, welke met 2 bouten op de boom wordt
geklemd
gewicht :
2000
prijs:
f20,00
Voor het maaien van slootkanten wordt over het algemeen een zeis met rechte,
houten boom en kort blad gebruikt. De prijs van een dergelijke walzeis met rechte
boom, lang circa 2500, bedraagt f 12,00.

B
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Afb. 59 Zeisbomen
A Licht gebogen, houten
boom
B Rechte, houten boom
C Rechte, stalen boom
D Gebogen, stalen boom
Fig. 59 Handles for scythe
A Slightly bent wooden handle
B Straight wooden handle
C Straight steel handle
D Bent steel handle

Afb. 60 Zicht met bijbehoren
A Zichtblad B Zichtsnade (boom)
Fig. 60 Single handle scythes and parts
A Blade B Snath C Cradle hook

C Mathaak (welhaak)

Zicht
De zicht wordt gebruikt voor het maaien van granen en erwten. Het blad is beves
tigd aan de snade, een korte, vierkante, houten steel met handvat. Blad en snade wor
den afzonderlijk weergegeven in afb. 60. Het model van het blad komt overeen met
het blad van een zeis, lengte 600. De lengte van de snade is 500.
Een zicht wordt altijd in combinatie met een mathaak (welhaak) gebruikt.
Gewenst model en afmetingen:
Zicht:
lengte blad 600, breedte 70, met spitsoplopende punt, lengte snade 500,
dikte 30 met handvat, lengte 100 en breedte 20-30 (afb. 60A en B).
Mathaak : lengte van de haak 200, dikte 7, taps toelopende uiteinden, houten steel,
lengte 700 met uitgesneden handgreep (afb. 60C).
De prijs van een zicht, compleet met snade en mathaak, bedraagt f 15,00.
Haarwerktuig

*

Zeisen en zichten moeten scherp worden gehouden. Vanouds kennen we hiervoor
de methode haren met haarspit en haarhamer. De haarspit, een ijzeren pen met brede,
platte kop, wordt schuin in de grond gezet. Het snijvlak wordt op de kop van het haar
spit gehouden en met behulp van een taps model haarhamer uitgeslagen.
Het haren van een zeis vraagt veel tijd en routine. Tegenwoordig is er weinig gele
genheid om routine op te doen en daarom is er een toenemende belangstelling voor
haarwerktuigen (afb. 61).
Met een haarwerktuig wordt het snijvlak van de zeis tussen 2 rollen uitgewalst. De
rollen worden met een hendel of voetpedaal op en neer bewogen. Het gebruik van
een voetpedaal biedt het voordeel, dat men beide handen vrij heeft voor het vasthou
den van de zeis.
Na een korte oefenperiode is het mogelijk met dit werktuig een zeis te scherpen.
Een tweede voordeel is, dat het scherpen de helft van de tijd vraagt vergeleken met het
gebruik van haarspit en haarhamer.
De prijs van een haarwerktuig met voetbediening bedraagt f 70,00.
61

Afb. 61 Haarwerktuig
Fig. 61 Whetting tool

Strijkhout en wetsteen
Voor het bijslijpen van een uitgewalst of uitgeklopt snijvlak van een zeisblad worden
zeisenstrijkers of wetstenen gebruikt.
Zeisenstrijkers bestaan uit een plankje met opgelegd amaril in lijnolie.
Wetstenen worden gemaakt van silicium carbid of „lectro corund", beide gesteenten
met hoog slijpvermogen.
Met het oog op de veiligheid is het van belang, dat de lengte van de strijker of de
steen tenminste 30 cm bedraagt. Met een korte strijker of wetsteen kan men zich ge
makkelijk aan de snede van de zeis verwonden.
De prijs van een zeisenstrijker bedraagt f 0,40, van een wetsteen f 1,00.
Hooiharken
Hooiharken worden gebruikt voor het keren van zwaden, het afharken van geladen
wagens, voor het naharken e.d. Zij bestaan uit een korte balk met ingeplaatste tanden,
welke schuin op een rechte, houten steel is geplaatst. Bij de goede modellen (afb. 62A
en B) is de bevestiging balk-steel iets uit het midden van de balk. Het voorste stuk van
de balk moet korter zijn dan het achterste stuk. Deze typen werken bij het keren van
zwaden en bij het zwelen veel gemakkelijker.
De in de handel zijnde typen onderscheiden zich in de lengte van de balk en het aan
tal tanden; de variaties zijn:
lengte balk : 500-700 ;
aantal tanden: 10-21.
Alleen het Kamper model heeft een recht op de steel geplaatste balk zonder beugel.
Dit model is geheel van hout en heeft 24 tanden (afb. 63).
Voor het keren van zwaden zijn de typen zonder beugels het meest geschikt. Voor
het bijeenharken van restanten zijn op de balk geplaatste beugels noodzakelijk.
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Afb. 62 Hooiharken
A Met beugels en 21 tanden
B Zonder beugels en 10 tanden
C Met beugels en 15 tanden
D Met beugels, aluminium balk en tanden
Fig. 62 Hay rakes
A With racks and 21 teeth
B Without racks and 10 teeth
C With racks and J5 teeth
D With racks, aluminium head and teeth

Afb. 63 Hooihark Kamper model
Fig. 63 Hay rake „Kamper" pattern
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De laatste tijd zijn hooiharken met aluminium balk en tanden in de handel (afb.
62D). Deze zijn sterker dan de geheel van hout vervaardigde modellen. De tanden zijn
bij dit type erg dun, hetgeen in de praktijk bezwaarlijk is gebleken. Vochtig materiaal
blijft namelijk in sterkere mate om de tanden kleven. Een tweede bezwaar is, dat dit
type hark bijna viermaal zo duur is als de modellen met houten balk en tanden (ver
schil f 13,00). De bevestiging balk-steel is bij deze typen ook niet goed (niet uit het
midden van de balk).
Harken worden gemaakt van wilgen-, hazelnoot- of essenhout. De rechte steel heeft
meestal een lengte van 1500, dikte 30. Harken gemaakt van wilgenhout zijn het lichtst,
gewicht circa 1000.
De lengte van de tanden is normaal 170, dikte 12. Gebroken tanden kunnen gemak
kelijk door nieuwe worden vervangen. Losse, houten hark tanden kunnen uit een stuk
wilgenhout worden gemaakt.
Gewenst model en afmetingen :
a. Voor het keren van zwaden, afharken van een geladen wagen, afharken van hooi
berg e.d. geven we de voorkeur aan het type met houten balk met 10 tanden zonder
beugels, lengte balk 700 (afb. 62B).
b. Voor het bijeenharken van hooiresten en voor het bijeenharken van enkele zwaden
gras of hooi is eveneens de hark met weinig tanden gewenst. Wel is het noodzake
lijk, dat voor deze werkzaamheden 3 bamboebeugels op de balk zijn geplaatst.
De prijs van een hooihark zonder beugels is f 3,00, met 3 beugels f 3,50.
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HET OPBERGEN VAN GEREEDSCHAP

Naast het gebruik van goed gereedschap is een doelmatige opbergmethode van veel
belang, omdat hierdoor veel ongemak kan worden voorkomen. Maar al te vaak komt
het voor dat, wanneer een bepaald stuk gereedschap moet worden gebruikt, dit niet bij
de hand is. Het moet dan worden opgezocht en hiermede gaat kostbare tijd verloren.
Met eenvoudige hulpmiddelen is het voor een ieder mogelijk het gereedschap doel
matig op te bergen. Er is een drietal stelregels, welke moeten worden opgevolgd :
1. een vaste plaats;
2. bij elkaar en overzichtelijk;
3. uit de weg en toch goed bereikbaar.
We zullen hier enkele mogelijkheden bespreken. Er zijn natuurlijk variaties moge
lijk. In vele gevallen zal rekening moeten worden gehouden met de ruimte, waarin het
gereedschap moet worden geplaatst en de bevestigingsmogelijkheden van de verschil
lende hulpmiddelen.
Achtereenvolgens zullen we thans behandelen:
wandrek voor gereedschap met D- of T-handvat;
wandstandaard;
wandhaken;
plafondhaak, voor gereedschap met lange steel;
afgeschuinde latten voor lange en korte hakken.
Wandrek voor gereedschap met D- of T-handvat
Een houten wandrek, zoals weergegeven in afbeelding 64, bestaat uit 2 gekartelde
latten, welke 20 cm van de wand worden aangebracht. De onderlinge afstand tussen de
latten is 6 cm, hetgeen bereikt wordt door aan de beide uiteinden een klosje van deze
dikte tussen de latten te bevestigen.
De gekartelde latten worden vervaardigd door in een plank gaten te boren met een
middellijn van 35 mm en een onderlinge afstand van minimaal 6 cm, terwijl hierna de
plank in de lengte doormidden wordt gezaagd.
Verschillende soorten gereedschap met T- of D-handvat, kunnen in deze latten wor
den opgehangen en, mits niet te dicht bij elkaar geplaatst, afzonderlijk worden uitge
nomen. De handvaten van het gereedschap rusten in de uitsparingen van de latten,
waardoor ze niet kunnen draaien en uit het rek vallen.
Het rek loopt evenwijdig aan de achterwand. De lengte kan naar behoefte worden
gekozen. Zo'n rek kan het best in een hoek van het gebouw op een hoogte van 1,5
meter worden aangebracht.
Een serie kleine wandrekken, elk voor maximaal 3 stuks gereedschap, komt ook
voor. Zo kennen we een houten rek (afb. 65), dat aan één zijde tegen de wand wordt
bevestigd en bestaat uit 2 gekartelde latten met 3 uitsparingen, geplaatst in een houten
klos. Een soortgelijk model van metaal is sinds kort in de handel.
Aan een dergelijk rek kunnen 3 schoppen of vorken met D- of T-handvat worden
opgehangen en afzonderlijk worden uitgenomen. Een aantal van deze rekken kan
met een onderlinge afstand van ongeveer 40 cm naast elkaar worden bevestigd.
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Afb. 65 Houten wandrek voor 3
stukken gereedschap
Fig. 65 Wooden wall rack, for
three tools

Eenzelfde rek kan worden gemaakt van twee metalen staven, die aan de bovenkant
gekarteld zijn (afb. 66). De afmetingen van deze rekken zijn als volgt:
lengte staven
200
breedte
20-30
ruimte tussen staven . .
55
uitsparingen
8 (onderlinge afstand 45)
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Afb. 66 Metalen wandrek
Fig. 66 Metal wall rack

De thans sinds kort in de handel zijnde modellen hebben een geschulpte boven
rand. Een geschulpte bovenrand is beter, omdat de handvaten van het gereedschap
hierin minder gemakkelijk worden beschadigd.

Metalen wandrek voor 7 stuks gereedschap
Een ander type wandrek is weergegeven in afb. 67. Aan een gebogen, ijzeren staaf,
bevestigd aan een T-vormig plat stuk ijzer, is een serie U-vormen gelast. De U-stukjes
worden aan de voorzijde opgebogen. Het gereedschap wordt met de handvaten in de
U-stukjes opgehangen en kan steeds afzonderlijk worden geplaatst en uitgenomen.
De kosten bedragen f 5,00.
Wandstandaard
Ongeveer 10 cm van de vloer wordt een lat tegen de wand bevestigd. Op een hoogte
van ongeveer een meter boven de vloer komt een gekartelde lat op circa 30 cm van de
wand.
Schoppen, spaden e.d. worden op de onderste lat gezet en rusten met de stelen in de
uitsparingen van de bovenste lat (afb. 68).
Een nadeel van deze wandstandaard is, dat het werkende deel van het gereedschap
dicht bij de vloer wordt geplaatst. Met het oog op een goed onderhoud van het ge
reedschap is het beter, dat het werkende gedeelte hoger hangt, zoals b.v. bij de wand
rekken.
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Wanneer een schop niet schoon is weggezet, of in slechte staat verkeert, dan zal men
dit bij een schop, geplaatst in een wandstandaard, minder duidelijk zien. Ook is het
een bezwaar, dat de vloer niet vrij is.
Wandhaken
Wanneer men alle gereedschap, met het oog op de ruimte, zo dicht mogelijk langs
de wand wil houden, dus ook schoppen en mestvorken e.d., dan zijn metalen Wand
haken en klemmen zeer geschikt.
Wandhaken worden gemaakt van rond ijzer. Ze worden twee aan twee, met een
tussenruimte van 5 cm, in de wand of aan een tegen de wand bevestigde balk beves
tigd. Tussen 2 haken wordt het gereedschap opgehangen.
De volgende haken worden 40 cm van de vorige bevestigd.
Een haak, voorzien van normaal schroefdraad, kan met 2 moeren en 2 ringen in een
houten wand worden bevestigd (afb. 69A). Voor bevestiging in een dikke balk moet
de haak van houtschroefdraad zijn voorzien (afb. 69B).
Om het wegdraaien van het gereedschap tussen de haken te voorkomen, wordt een
stuk rubber of plastic slang, voorzien van inkepingen, om de haak geschoven. Dit kan
het best geschieden, vóór de haak in de wand wordt bevestigd. In plaats van een
stuk slang kunnen ook korte pennetjes worden gebruikt (afb. 69C).
Voor de haken wordt rond betonijzer gebruikt, dikte 10 mm. De lengte, de schroef
draad inbegrepen, is ongeveer 40 cm.
Haken zonder schroefdraad kunnen alleen in een vrij dikke balk stevig worden be
vestigd. Daartoe worden eerst gaten in de balk geboord. De haak wordt dan in de
gaten geslagen.
Spijkers
Het is mogelijk gereedschappen aan spijkers op te hangen. Door telkens 2 spijkers
in de wand te slaan op een onderlinge afstand, die overeenkomt met de dikte van de
steel van het gereedschap, is het mogelijk om verschillende gereedschappen hieraan
op te hangen.
Deze methode is vanzelfsprekend beter dan alles bij elkaar in een hoek te zetten,
maar is enigszins primitief. Spijkers kunnen gemakkelijk worden kromgetrokken,
waardoor het gereedschap op de grond valt en wordt beschadigd.
Scharnierende wandhaak
Sinds kort is ook een bijzonder handig type wandhaak in de handel, waaraan alle
soorten gereedschap kunnen worden opgehangen.
De haken zijn vervaardigd van rond ijzer, dikte 6 mm, dat op een speciale manier
is gebogen. De haak is scharnierend aan een stukje plaatijzer bevestigd. Met 2 schroe
ven wordt het stukje plaatijzer aan de wand bevestigd. Het uiteinde van de haak is
naar buiten opgebogen om het gereedschap gemakkelijk in het U-vormig gedeelte
te kunnen brengen (afb. 70).
Deze haken zijn zeer geschikt voor het ophangen van gereedschap, dat regelmatig
wordt gebruikt (stalbezems e.d.). Indien voldoende wandoppervlakte beschikbaar is,
kunnen zij voor alle gereedschappen worden gebruikt.
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Afb. 70 Scharnierende wandhaak
Fig. 70 Hinged wall hooks

Plafondhaken voor gereedschap met lange steel
Lange zware stukken, zoals sloothaken, walmessen, schepemmers e.d. kunnen aan
het plafond worden opgehangen, wanneer dit zich op een hoogte van 2,5-3,0 meter
boven de vloer bevindt.
Aan een plafondbalk worden hiertoe op een onderlinge afstand van 30 cm haken
aangebracht. Op 150 cm afstand van deze balk wordt een juk aan het plafond gemaakt,
waaraan eveneens haken worden bevestigd.
Door plaatsing van een dubbel juk aan het plafond, op gelijke hoogte, kunnen de
haken vervallen. Het gereedschap wordt dan naast elkaar gelegd op de dwarslatten
van het dubbele juk.
De lengte van het juk moet zodanig zijn, dat men boven het hoofd reikend de uit
einden van de stelen kan pakken. Het gereedschap hangt dan voldoende hoog om er
vrij onderdoor te kunnen lopen.
Afgeschuinde latten tegen de wand
Een goede opbergmogelijkheid voor lange en korte hakken zijn tegen de wand ge
plaatste, afgeschuinde latten.
Voor lange hakken moeten deze latten hoog, voor korte hakken minder hoog tegen
de wand worden bevestigd.
Door twee van dergelijke latten ongeveer 10 cm onder elkaar te bevestigen bereikt
men, dat op een betrekkelijk klein gedeelte van de wand vrij veel van dit gereedschap
op de juiste wijze kan worden opgehangen.
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Afb. 71 Plafondhaken voor het opbergen van lange stukken
Fig. 71 Ceiling hooks for suspending of long handled tools

Voor lange hakken is het nodig, dat aan de bovenzijde van de afgeschuinde lat een
tweede lat wordt geplaatst om het uitvallen, indien men er tegenaan zou lopen, te
voorkomen.
Tot de minder gemakkelijk op te bergen gereedschappen behoren zeisen en zichten.
Deze worden vaak aan een dwarsbalk of aan een draad gehangen, waarbij het snijvlak

Afb. 72 Afgeschuinde lat tegen de wand
met een tweede lat aan de
bovenzijde voor het opbergen
van hakken
Fig. 72 Pair of lathes on wall to attach
long handled hoes
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van de zeis geheel vrij hangt. Dit kan onder bepaalde omstandigheden gevaarlijk zijn,
vooral wanneer tegen de neerhangende zeis kan worden gelopen of gereden.
Het is beter deze op te hangen aan een stevige houten pen of staaf ijzer, waarbij het
blad tegen de wand achter een paar afgeschuinde wandklosjes rust. Hierbij moet ook
de zeisboom tegen de wand rusten. De zeisboom wordt, aan de onderzijde, in het oog
van een in de wand bevestigde haak of grote kram gestoken.
Uit de hier genoemde voorbeelden en systemen voor het opbergen van gereedschap
blijkt, dat met eenvoudige hulpmiddelen het voor een ieder mogelijk is een goede opbergmethode op zijn bedrijf in te richten.
Het voordeel van een goede opbergmethode voor gereedschap weegt ruimschoots op
tegen de extra arbeidstijd en -kosten, die men hieraan in de stille tijd op het bedrijf
besteedt.
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DE TENTOONSTELLING VAN
GEREEDSCHAPPEN
De in deze publikatie behandelde gereedschappen en opbergmethoden zijn te be
zichtigen in de demonstratiehal van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationa
lisatie. Een tweede complete serie wordt, met bijbehorende ophangrekken, door
het Instituut beschikbaar gesteld voor het houden van tentoonstellingen buiten
Wageningen.
Aanvankelijk werd deze tentoonstelling ter beschikking gesteld van de Rijkslandbouwconsulenten, maar ook andere instanties (scholen) kunnen thans hiervan
gebruik maken. Aanvragen hiervoor moeten schriftelijk bij het Instituut worden
ingediend.
Al het gereedschap, dat op beide tentoonstellingen te zien is, is gratis beschikbaar
gesteld door fabrikanten en handelaren en blijft het eigendom van de leveranciers.
Het verplaatsbare tentoonstellingsmateriaal is weergegeven in de afbeeldingen 74
t/m 81. Rek A en B bestaan elk uit 2 houten kisten. De afmetingen van één kist zijn
155 X 50 x 50 cm. Voor één rek worden 2 kisten, met de bodem naar boven, naast
elkaar geplaatst. De losse deksels worden als een wand boven elkaar op de kisten
geplaatst. Het geheel wordt met enkele bouten vastgezet.
Tijdens het transport wordt het gereedschap in de kisten bewaard en bij opstelling
aan beugels e.d. zodanig opgehangen, dat het gemakkelijk in de hand kan worden
genomen. Aan vier zijden wordt het gereedschap geplaatst.
Op rek A worden geplaatst:
panschoppen - schopstelen - spaden - stalschoppen - ballastschoppen - splitzaag en
splitspade - zaaivaten en hooiharken.
Op rek B worden geplaatst :
zeisen en zeisbomen - zichten en zichtsnaden - kantsnijmessen - kafvork - hakselvork - mestvorken - aardappelvorken - bietenvorken - draineergereedschap - stalen
manden en emmers.
De rekken C en D zijn eenvoudige, ijzeren rekken, waarin met kleine, stalen veerklemmen de gereedschappen zijn geplaatst.
In rek C:
hooi- en grasvorken - graanvorken - slechtvorken - loofvorken en mesthaken afb. 79).
In rek D :
kopschoffels - lange hakken en handschoffels (afb. 80).
Voor demonstratie van de opbergmethoden is een speciale stand gemaakt, afmetingen
300 X 200 cm (afb. 74).
Van losse schotten is een denkbeeldige schuur met wandoppervlakte en zolderbal
ken gemaakt. Verschillende soorten gereedschap zijn hierin opgeborgen, waarbij
diverse systemen worden gedemonstreerd.
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Afb. 73 Overzicht van de in de demonstratiehal van het Instituut geplaatste gereed
schappen
Fig. 73 Small tool exhibition in the Exhibition Hall of the Institute

Afb. 74 Verschillende opbergmethoden zoals deze worden gedemonstreerd in de
demonstratiehal van het Instituut en in de reizende tentoonstelling
Fig. 74 Various methods of storage of tools, demonstrated in the Exhibit on Hall
of the Institute
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Afb. 75 Tentoonstellingsrek A, voorzijde
Fig. 75 Exhibition rack A, front

Afb. 76 Tentoonstellingsrek A, achterzijde
Fig. 76 Exhibition rack A, back

Afb. 77 Tentoonstellingsrek B, voorzijde
Fig. 77 Exhibition rack B, front

Afb. 78 Tentoonstellingsrek B, achterzijde
Fig. 78 Exhibition rack B, back
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Afb. 79 Tentoonstellingsrek C, voor twee- en

Afb. 80 Tentoonstellingsrek D, voor schoffels

drietandige vorken
Fig. 79 Exhibition rack C,
for two- and three tine forks

en lange hakken
Fig. 80 Exhibition rack D,
for scuffles and long handled hoes

De achterzijde van één zijwand wordt gebruikt voor het tentoonstellen van de
kleinere stukken; dit zijn: korte en halflange hakken - roskammen - bietenrooispaden - kapmessen - drukmessen - plantschopjes - kunstmestschopjes - maisplukhaken - kniebeschermers en kopschoffels.
Eveneens is hierbij een aparte stand van 3x2 meter met werkbank en werkplaats
gereedschap, zoals sleutels, tangen, vijlen enz.
Voor een overzichtelijke opstelling van het geheel is minimaal 100m2 vloeropper
vlakte benodigd. Door 2 personen kan dit tentoonstellingsmateriaal in ca. 2 uur wor
den opgebouwd.
76

Afb. 81 Buitenzijde van de stand, waarin de
opberging van het gereedschap wordt
gedemonstreerd (binnenzijde zie afb.
74)
Fig. 81 Outside of the stand where the storage
of tools is demonstrated ( for the inside
see fig. 74)

Het tentoonstellingsmateriaal is omschreven op een lijst; alle gereedschappen zijn
aangegeven met vermelding van naam, artikel, nummer en richtprijs.
Verder lijkt het ons gewenst, dat aan de bezoekers van de tentoonstelling wordt
uitgelegd, welke gereedschappen goed zijn en op welke punten bij aanschaffing moet
worden gelet. Een gestencilde schrif telijke instructie wordt hiertoe beschikbaar gesteld.
Van belang is, dat naast boeren en arbeiders ook fabrikanten, smeden en verkopers
voor een bezoek aan de tentoonstelling worden uitgenodigd. Op deze wijze zal onge
twijfeld worden bevorderd, dat in de toekomst goed gereedschap wordt verkocht.
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SAMENVATTING

Op een landbouwbedrijf wordt ondanks de toenemende mechanisatie nog veel met
gereedschap gewerkt. Voor vele bedrijven is dit ongeveer de helft van de totale werk
tijd per jaar.
Een groot aantal soorten en typen is in ons land aan de markt. Door de grote ver
scheidenheid is het voor de gebruiker vaak moeilijk een juiste keuze te doen. De
plaatselijke handel heeft niet altijd de meest goede modellen in voorraad. Door een
verkeerde zuinigheid worden nog vaak de goedkopere exemplaren aangeschaft, welke
in kwaliteit en doelmatigheid ten achter blijven bij de betere soorten.
Onderzoek, onderwijs en voorlichting kunnen ertoe bijdragen, dat de kwaliteit van
het handgereedschap wordt verbeterd.
Op vele bedrijven is het sortiment te beperkt. Door zoveel mogelijk voor elk werk
het meest passende gereedschap te gebruiken kan de arbeidsprestatie nog belangrijk
worden opgevoerd.
Voor verschillende bedrijfstypen worden in dit boekje het benodigde aantal, als
mede het meest juiste type voor uiteenlopende werkzaamheden opgegeven. Alleen de
meest voorkomende en veel gebruikte soorten handgereedschap worden behandeld.
Werkplaatsgereedschap, sleutels, tangen, etc. worden niet behandeld.
Voornamelijk is bij de behandeling aandacht besteed aan de vorm en de constructie.
De hardheid, elasticiteit etc. van het materiaal vragen een meer diepgaand onderzoek
teneinde hiervoor de nodige richtlijnen te kunnen verstrekken. Voor de fabrikanten is
dit punt zeker van belang. Deze publikatie is evenwel in de eerste plaats bedoeld als
een richtlijn voor de gebruiker.
Er is een opgave verstrekt van het benodigde aantal gereedschappen voor ver
schillende bedrijfstypen in drie grootte-klassen. Voor de verschillende soorten hand
gereedschap wordt vermeld, welk type voor een bepaald werk het meest geschikt is.
Voor panschoppen is een normalisatie ingevoerd in 6 maten en 4 verschillen voor
wat betreft de stand van de verbindingsbus ten opzichte van het blad. Een voor vele
werkzaamheden in de landbouw geschikt model is de 00 met rechte of licht oplopende
verbindingsbus.
IJzeren ballastschoppen, die o.a. gebruikt worden voor het scheppen van los ma
teriaal, zijn in 13 matenverkrijgbaar. Vooral de grotere maten zijn zwaar. De aluminium
schop, die wat het model betreft met een ijzeren ballastschop overeenkomt en bij
eenzelfde inhoud 1500 gram lichter is, kan voor vele werkzaamheden worden ge
bruikt. Zo wordt de aluminium schop met lange, rechte steel steeds meer gebruikt
als graanschop en als stalschop ter vervanging van de houten schop.
Voor het over het veld verspreiden van dunne mest is een houten schop met een
lichte uitholling bij de achterrand het meest geschikt.
Spaden worden gebruikt voor spit- en graafwerk. Naast de vorm is vooral de hard
heid van het blad van belang. Een blad bestaande uit 3 lagen, in het midden een harde
laag en aan de buitenzijden een zachte laag, is zelfscherpend en het meest doelmatig.
Splitspaden worden gebruikt voor het afsplitten van hooi, kuilgras en mest. De
ijzeren splitspaden met dwarsstep zijn hiervoor het meest geschikt.
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Vorken worden voor vele werkzaamheden gebruikt, we onderscheiden:
vorken voor hooi, gras en graan (2 en 3 tandig);
vorken voor mest (4-6 tandig) ;
loofvorken (3 tandig) ;
aardappelvorken (8-12 tandig);
bietenvorken (5 en 6 tandig);
hakselvorken (6 tandig) ;
kafvorken met 4 houten tanden ;
mesthaken (3 en 4 tandig);
vorken voor het laden van snijmaïs.
Elk werk vraagt een eigen type vork. Een solide bevestiging vork-steel is met aange
smede veren en 2 klinkbouten.
Voor schoffels en hakken is in de eerste plaats de vorm van het blad van belang.
Een V-vormig blad of een blad met gebogen snede is het meest doelmatig voor schof
fels, terwijl een blad met rechte snijkant en spits toelopende punten voor hakken het
beste is. De lengte van het blad voor hakken en schoffels mag normaal niet meer dan
50 mm bedragen.
De hoek blad-steel is enigszins afhankelijk van de lengte van de persoon; dit is nor
maal voor schoffels 140°, voor lange hakken 55°. Met de halflange hak wordt in kromstaande, met de korte hak in kruiphouding gewerkt.
Voor het rooien van bieten worden gebruikt a. de bietenspade, b. het kapmes, c. het
drukmes, d. de kopschoffel en e. de rooitang.
Onder gunstige omstandigheden kan met eenvoudige lichters goed werk worden
verkregen. Onder ongunstige omstandigheden (natte, zware kleigrond) is het gebruik
van de rooitang in combinatie met een kopschoffel de beste werkwijze. De door het
Instituut verbeterde tang, met in de bek 6 punten en een gewicht van circa 2000
gram, blijkt in de praktijk goed te voldoen. Ook voor kopschoffels is een goede vorm
belangrijk. Tekeningen van een goed model worden door het Instituut beschikbaar
gesteld.
Gereedschap voor het draineren moet zodanig zijn, dat voor het maken van een
gleuf weinig grond behoeft te worden verzet. Voor het wegnemen van de eerste steek
grond gebruikt men een smalle spade, breedte 130-135 mm, lengte 340 mm. Voor het
op diepte brengen van de gleuf kan het beste de drainboor worden gebruikt. Voor het
vlakmaken van de bodem en het verwijderen van losse grond worden de zgn. draineerschrapers gebruikt. De draineerbuizen worden met behulp van een leghaak in de
gleuf gelegd.
Bij het poten van aardappelen is het gebruik van een pootgordel het meest aanbeve
lenswaardig. Deze bestaat uit een raamwerk van rond ijzer, bekleed met jute of zeil
doek. De pootgordel is niervormig en sluit met een halve ring om de heupen. De voor
delen van de pootgordel ten opzichte van ander pootgereedschap, zaaivat, emmer,
poterkist e.d. zijn: gemakkelijker te dragen, beter zicht op het werk en per werkgang
2 rijen poten.
Een goede kniebeschermer heeft als basis een brede rubberplaat met aan de binnen
zijde een laagsponsrubber. De voorzijde en beide zijkanten moeten met zeildoek worden
afgeschermd om het binnendringen van vocht en grond te voorkomen.
Voor het in handwerk strooien van kunstmest is een smalle houten zaaivat doelma
tig. Dit wordt, na met kunstmest te zijn gevuld, in een om de schouder hangende
draagband geplaatst, hetgeen gemakkelijk en vlug gaat.
Zeisen en zichten worden steeds minder gebruikt. Van dit gereedschap zijn vele
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typen en modellen aan de markt. De omstandigheden en het soort werk geven aan,
welk type de voorkeur verdient.
Voor het scherpen van zeisen wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van
kleine haarwerktuigen. Een haarwerktuig met voetpedaal heeft als voordeel, dat men
beide handen vrij heeft voor het vasthouden van de zeis.
Verschillende opbergmethoden zijn behandeld n.l. wandrekken voor gereedschap
met D- en T- handvat, wandstandaard, Wandhaken, plafondhaken voor gereedschap
met lange steel en afgeschuinde latten voor hakken.
Voor de uiteenlopende omstandigheden, wat betreft het soort en de hoeveelheid
gereedschap, alsmede de inrichting en de plaats, waar het wordt opgeborgen, kan uit
de behandelde voorbeelden een keuze worden gemaakt.
Tenslotte wordt een overzicht gegeven van het demonstratiemateriaal, waarover het
Instituut beschikt, alsmede datgene wat op dit gebied aan derden beschikbaar kan
worden gesteld.
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SUMMARY

In spite of a growing farm mechanization still nearly half of the total working time
per year hand tools are used.
A great number of makes and types are on the market. The great variety makes it
often difficult to choose the most suitable type. The local dealers always don't have
the most appropriate types. Often a wrong idea prevails to buy the cheapest types,
although their quality and design are inferior to those of the better tools.
Research, education and extension can greatly contribute towards the improvement
of the quality of hand tools.
On many farms the assortment is poor. The labour output can be increased con
siderably by using the most suitable tool for each job.
For the various types of farming the required number of tools as well as the most
suitable types are given. Only those tools are discussed which are frequently used.
Work shop tools, spanners, tongs, etc. are not considered.
Mainly attention is paid to the design and construction. The hardness, ductility
of the material etc. require more and other types of research. Quite definitely it is
of great importance for the manufacturers. In the first place this publication is directed
to inform farmers and farm workers about well-suited models that are available.
The required number of tools for various types of farming and farm sizes is given.
For each job the adequate tool has been described.
Shovels are standardized in 6 sizes and 4 patterns according to the position of the
socket towards the blade. A model suitable for many purposes in agriculture is coded
00 with straight or slightly bent shank.
Steel ballast shovels, amongst others used for the handling of bulk material, are
obtainable in 13 sizes. Especially the larger sizes are heavy. The aluminium shovel
which, as far as the model is concerned, shows much resemblance with the steel ballast
shovel, weights 1,5 kgs less whilst having the same contents. It can be used for many
purposes. The aluminium shovel with long straight handle is used more and more as
a grain and a barn shovel instead of the wooden one.
For the distribution of liquid manure in the field a wooden shovel with slightly
hollowed back is most suitable.
Spades are used for spading and digging. Besides the form especially the hardness
of the blade is important. A three-ply blade has in the middle a hard layer and on
the outsides a soft one. It is self sharpening.
Silage spades are used for the cutting of silage, bay and manure. Steel ones with a
step are best suited.
Forks are used for many purposes :
hay, grass and grain (two-and three tines) ;
manure (4-6 tines) ;
beet tops (3 tines) ;
potatoes (8-12 tines);
beets (5 and 6 tines) ;
silage (6 tines) ;
chaff (4 wooden tines) ;
maize sheaves.
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Each job asks a special type of fork. The fork is sturdily fastened to the handle by
means of a spring tension socket and 2 clinch bolts.
For scuffles and hoes the form of the blade is of great importance. For scuffles
the Y-type blade or a blade with a rounded cutting edge is most adapted, whereas for
hoes this is a blade with straight edge with tapered points. The length of the blade for
hoes and scuffles should not be over 2".
The angle between the blade and the handle depends on the person. Normally it is
for scuffles 140° and for long handled hoes 55°. With a short handled hoe is worked in
a bent position ; with the short hoe in creeping position.
For the harvesting of beets are used: the beet digging fork and the topping knife or
topping hoe and the hand beet lifter.
Under favourable conditions good results can be obtained by mechanical lifters.
Only under unfavourable conditions (wet, heavy clay soils) the use of the hand beet
lifter is recommended. The hand lifter, as it is improved by the Institute, equipped
with 6 teeth and a weight of about 2 kgs, gave good results. Also for topping hoes a
good design is important. Drawings of a handy type are available at the Institute.
Drainage tools should be of such design that only a small quantity of soil needs to
be removed for the making of the drain. For the first layer a narrow spade, width
130-135 mm, length 340 mm, is used, whereas for obtaining the required depth the
drain spade is most suited. For the levelling of the bottom and the removal of loose
soil the so-called drain scraper is applied. The drainage pipes are put into the drain
with the aid of a special drain-laying tool.
For the planting of potatoes the use of a planting belt is recommended. It consists
of a frame of round iron, covered with sacking or canvas. The planting belt is kidney
shaped and closed with a half ring around the waist. The advantages of the planting
belt with respect to other planting equipment are : easy to carry, improved sight on the
work and two rows can be planted in one gang.
A well-shaped knee protector has as a base a wide rubber plate and at the inside a
layer of foam rubber. The front and both sides should be shielded with canvas to
prevent the entrance of moisture and soil.
For the distribution of fertilizer by hand a small wooden container is efficient. It is
placed in a harness hanging around the shoulders.
The use of scythes is gradually decreasing. Many types and makes are on the
market. The conditions and the kind of job are determining the type to be preferred.
For the whetting of scythes small whetting tools are of late used more and more.
A whetting tool with pedal has the advantage that the scythe can be held by both
hands.
Various ways for storing tools are discussed, i.e. wall racks for tools with D- and
T-handles, wall standards, wall hooks, ceiling hooks for long handled tools and
lathes for hoes.
For the varying conditions regarding the kind and the number of tools as well as the
lay-out and place for storage a choice can be made from the examples described.
Finally a survey is given of the exhibition material which the Institute has at its
disposal as well as of those tools which, on application, will be put at the disposal of
extension services, schools etc.
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UITGAVEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK
EN RATIONALISATIE
Tot dusver verschenen publikaties:
No. 1 HET MAAIDORSEN IN 1949 DOOR IR. J. MINDERHOUD.
maart 1950

Is uitverkocht

No. 2 SLOOTREINIGINGS- EN BAGGERMACHINES
DOOR IR. J. CHR. GLERUM, mei 1950

Is uitverkocht

No. 3 WIEDWERKTUIGEN DOOR IR. J . CHR. GLERUM, oktober 1950

Is uitverkocht

No. 4 EEN ONDERZOEK NAAR HET DOELMATIG GEBRUIK VAN DE
MELKMACHINE DOOR IR. W. P. M. CORSTIAENSEN
EN IR. A. MOENS. januari 1951
Is uitverkocht
No. 5 MACHINES VOOR HET ROOIEN VAN CONSUMPTIE-AARDAPPELEN
DOOR IR. W. P. M. CORSTIAENSEN, november 1950
Is uitverkocht
No. 6 HOOILADERS EN OPRAAPPERSEN DOOR IR. J. CHR. GLERUM.
Is uitverkocht
november 1950
No. 7 AARDAPPELSORTEERMACHINES
DOOR IR. W. P. M. CORSTIAENSEN. februari 1951

Is uitverkocht

No. 8 SPUITWERKTUIGEN IN DE LANDBOUW
DOOR IR. J. CHR. GLERUM, februari 1951

Is uitverkocht

No. 9 PLOEGEN VOOR ZANDGROND DOOR IR. J. CHR. GLERUM.
maart 1951

Is uitverkocht

No. 10 SLOOTREINIGINGSMACHINES VOOR DE KLEISTREKEN
DOOR IR. L. H. HUISMAN, mei 1951

Is uitverkocht

No. 11 AARDAPPELROOIMACHINES VOOR DE VEENKOLONIËN
DOOR IR. J. CHR. GLERUM, juni 1951

Is uitverkocht

No. 12 ENSILAGEMACHINES DOOR IR, L. H. HUISMAN, juli 1951

Is uitverkocht

No. 13 AANBOUWPLOEGEN VOOR DE KLEIGROND, juli 1951

Is uitverkocht

No. 14 HET MACHINAAL OOGSTEN VAN BIETEN
DOOR E. J. A. HOOGLAND, juli 1951

Is uitverkocht

No. 15 NIEUWE WERKMETHODEN IN DE SUIKERBIETENOOGST
DOOR IR. A. MOENS, oktober 1951

Is uitverkocht

No. 16 AARDAPPELPOOTMACHINES DOOR IR. J. CRUCQ. november 1951 Is uitverkocht
No. 17 AARDAPPELROOIMACHINES VOOR DE VEENKOLONIËN
DOOR IR. J. CRUCQ. januari 1952

Is uitverkocht
Z.O.Z.

No. 18 TREKKERKOSTEN DOOR R. A. DE WIDT (econ. drs)
EN IR. W. C. VAN DER MEER. maart 1952
No. 19 VLASTREKMACHINES DOOR IR. J. C. GLERUM, maart 1952

Is uitverkocht
F 0.90

No. 20 HET GEBRUIK VAN INKUILMACHINES IN DE PRAKTIJK
DOOR IR. D. KAPPELLE, IR. P. WIERTSEMA EN IR. A. MOENS, mei 1952 F 1.90
No. 21 BIETENOOGSTMACHINES DOOR E. J. A. HOOGLAND, aug. 1952

F 1.—

No. 22 MACHINES VOOR DE MAISOOGST DOOR IR. H. M. ELEMA. sept. 1952 F 1.—
No. 23 MACHINAAL MELKEN DOOR P. J. J. VAN HELDEN.
IN SAMENWERKING MET IR. L. H. HUISMAN, december 1952
No. 24 PLOEGEN VOOR ZWARE KLEIGROND
DOOR IR. J. C. GLERUM. mei 1953

Is uitverkocht
F 1.25

No. 25 MECHANISATIE VAN DE BIETENOOGST,
DOOR E. J. A. HOOGLAND, januari 1954

Is uitverkocht

No. 26 MACHINAAL MELKEN DOOR P.J.J.VAN HELDEN.
IN SAMENWERKING MET IR. L. H. HUISMAN, december 1954

Is uitverkocht

No. 27 HET MECHANISCH ZAAIEN EN PLUKKEN VAN STOPPELKNOLLEN
DOOR IR. P. WIERTSEMA EN IR. H. V. F. M. VAN HAPERT, april 1955 F 0,50
No. 28 TECHNISCHE GEGEVENS WIELTREKKERS
DOOR IR. F. COOLMAN, april 1955

Is uitverkocht

No. 29 JAARVERSLAG 1954. mei 1955

F 0.75

No. 30 ARBEIDSMETHODEN IN DE GRAANOOGST
DOOR IR. A. MOENS EN N. HOOGENDOORN. juli 1955

F 2,—

No. 31 NIEUWE WERKMETHODEN IN DE SUIKERBIETEN OOGST
DOOR IR. A. MOENS. september 1955

F 3.—

No. 32 TECHNISCHE GEGEVENS PLOEGEN
DOOR IR. J. C. GLERUM, september 1955

F 2.75

No. 33 TECHNISCHE GEGEVENS VAN HOOIBOUWWERKTUIGEN
DOOR IR. P. WIERTSEMA EN IR. J. A. P. SMIT. juni 1956

F 0.65

No. 34 JAARVERSLAG 1955, augustus 1956

F 0.90

No. 35 GRONDBEWERKINGSMETHODEN EN -WERKTUIGEN
DOOR IR. J. C. GLERUM. maart 1957

F 1,80

No. 36 VEENKOLONIALE AARDAPPELROOIERS
DOOR IR. J. CRUCQ. maart 1957

F 1.—

No. 37 JAARVERSLAG 1956. juli 1957

F 1,—

P R I J S F 2.50
VERKRIJGBAAR BIJ
INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK EN RATIONALISATIE
D R . S . L . M A N S H O L T L A A N 12, W A G E N I N G E N
DOOR STORTING OP GIRO 180018
(NA 14 SEPTEMBER 1957 GIRO 880018)
druk: h. veenuan en zonen, wageningbn

