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Intact laten van de takkraag
Onlangs kwam ik een rij gesnoeide essen tegen.
Slordige zaagsnedes, en de ene na de andere es
beschadigd aan de stam.
Door gebruik te maken van stokmotorzagen,
wordt bij veel bomen bij het snoeien onnodige
schade toegebracht aan de stam, net boven de
afgezaagde takken.
Een stokmotorzaag werkt geniepig. Als de tak
prachtig haaks staat op de stam, dan zal het
gebruik van een stokmotorzaag wel gaan. Maar dat
is in de praktijk nooit het geval. Als je ervan uitgaat
dat je altijd haaks op de groeirichting zaagt, heb
je met een motorzaag al een probleem, laat staan
met een stokmotorzaag, waarbij takken vanaf de

grond afgezaagd worden. Anders dan handzagen
hebben motorzagen, dus ook stokmotorzagen,
zaagbeitels rond het geleidblad. Hierdoor is bijna
niet te voorkomen dat met een stokmotorzaag,
zagend vanaf de grond, schade aan de stam
veroorzaakt wordt.
De al circa 50 jaar bestaande leermethodiek leert
ons hoe belangrijk het is om de takkraag tijdens
snoeiwerkzaamheden altijd te respecteren,
en vooral niet te beschadigen of door te zagen.
Dr. Alex Shigo heeft dit nog eens uitvoerig met
illustraties beschreven in zijn boek A New Tee
Biology, gestoeld op jarenlange studies en voorbeelden uit de praktijk. Bij goed uitgevoerde
snoei kan uitsluitend hout behorende bij de tak

enigszins gaan rotten. Er is immers sprake van
‘beschadigd’ houtweefsel, dat blootgesteld wordt
aan de buitenlucht en daardoor gaat corroderen
– rotten dus, hoe beperkt dan ook. Houtweefsel
van de stam wordt niet aan rotting blootgesteld,
én, wat van groot belang is, de wond zal snel en
rondom gelijk gaan overgroeien. Hierdoor wordt
de stam niet verzwakt en kan de steeds zwaarder
wordende kroon vele jaren veilig blijven dragen in
weer en wind.
Het intact laten van de takkraag heeft als gevolg
dat je de stokmotorzaag zaag schuin moet houden
onder een vreemde hoek vanaf de grond. Hierdoor
kun je wat sneller doorschieten of door de hoek
toch net even de stam raken. Probeer maar eens
een goede zaagsnede te maken waarbij de af te
zagen tak op de juiste wijze afgezaagd wordt, én
de schors, de bast, het cambium en het spinthoutweefsel niet geraakt worden …
Een stokmotorzaag is geen goed hulpmiddel
voor het goed snoeien van bomen, ook al is het
maar even een paar onderste takken afzagen of
wat opkronen. Sterker nog, het is een verfoeilijke
snoeiwijze die verboden moest worden. De stokmotorzaag zou niet meer gebruikt moeten worden
op deze wijze. Wat mij betreft: in de sloot met die
dingen! Maar ja, dat geeft weer vervuiling …
Henk van Scherpenzeel (boomtechnisch adviseur /
geregistreerd ETT / geregistreerd taxateur)
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