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Restauratieverslag van een houten fiets uit ca 1870, uit de
collectie van het Streekmuseum Land van Axel

De houten fiets (afb.1 en 2) was in een slechte conditie. Voor een beschrijving verwijzen wij
naar het door Inske Immink opgestelde restauratieadviesrapport.
Behalve de daarin gemelde gebreken bleek ook speling ontstaan te zijn op de bout met
vierkante kop die door de achteras loopt  ( rechtsachter, afb. 3)
Als gevolg daarvan was het achterwiel aan gaan lopen .  Om dat weer tegen te gaan was het
achterwiel aan een kant met een houtbeitel afgekapt  en daardoor sterk verzwakt. (afb.4)
De constructie was  bijgevolg erg gammel.
Een tweede punt van zorg was de slechte conditie van het voorste ashuis. In dit olmenhouten
ashuis is  een vierkant stuk ijzer gezet waaraan de trappers zijn bevestigd. Het ligt voor de
hand dat daardoor een zeer groot moment op een , in verhouding tot het grote wiel, zeer klein
punt ontstaat. Met als gevolg speling en snelle slijtage van het ashuis.( afb.5)
Een van de gesmede trappers ontbrak en was vervangen door een moderne gietijzeren trapper,
zij het een zwaar verroeste.(afb.6 en 7)

De wielen werden uit het frame losgehaald. Van het voorwiel waren in het verleden twee
eiken spaken vernieuwd met mahoniehout, echter zonder pen en gatverbinding, dus koud
gespijkerd.
Deze hebben we vervangen door nieuwe eiken spaken conform het oude model.
In het achterwiel werden eveneens twee spaken vernieuwd.
De beide ashuizen waren sterk door houtworm aangetast en  zijn geïmpregneerd met een
verdunde tweecomponentenlijm op polyturethaanbasis.  Dat daarbij ashuizen en spaken een
geheel zijn geworden is onvermijdelijk. Tegelijkertijd is de vierkante ijzeren  pen waaraan de
trappers zijn bevestigd, in het ashuis vastgezet. Deze pen kan alleen nog worden losgehaald
door hem te verwarmen, waardoor de geïmpregneerde lijm gedeeltelijk smelt.

Uit  het voorwiel was plaatselijk een stuk uitgebroken, dit hebben we hersteld door er een stuk
olmenhout in te zetten.
Het  zwaar beschadigde achterwiel hebben we nadat het ashuis voldoende was geïmpregneerd
en  de lijm was uitgehard, ter plaatse van de beschadiging in de velg  uitgefreesd met behulp
van een bovenfrees. Dit met het doel een vlakke ondergrond te verkrijgen. (afb.8,9,10)
Hierna zijn er nieuw stukken olmenhout ingezet, waarna het wiel verder kon worden
afgewerkt. (afb.11)

 Van het zadel zijn in het verleden een keer de achtkantige houten dragers vervangen
(afb 12 )
De vernieuwde achtkantige dragers  waren van merantihout en zonder pen en gatverbinding
( dus koud gespijkerd)  aan het zadel en het frame bevestigd.
Deze nieuwe dragers waren vermoedelijk niets anders dan drooglatten uit een houtzagerij
geweest, welke met een primitieve rondestokkenmachine* van vierkant naar (grofweg)
achtkantig zijn gemaakt.  Bovendien waren ze in verhouding tot overige onderdelen  veel te
dun en licht van constructie.
Ze zijn daarom vervangen door nieuwe, olmenhouten dragers van zwaardere afmeting en
terug gezet in de nog aanwezige gaten van de allereerste dragers.(afb.13)



De nieuwe dragers zijn met beenderlijm aan het zadel en frame bevestigd.
In hoeverre het zadel wat er nu op zit origineel is valt niet direct uit te maken, wel vertoont
het sporen van spijkergaatjes van een vroegere stoffering.

Het stuur was zeker niet authentiek. Het is te grof afgewerkt en bovendien van vuren of
grenenhout. Er was geen ijzeren verbinding met de voorvork, alleen een in het hout geboord
gat, zodat het onmogelijk het voorwiel kon laten meedraaien. Bovenaan de voorvork is een
vierkante stift aanwezig welke vroeger moet hebben gepast in een  ijzeren plaat met een
vierkant gat aan het stuur.
Daarom is er een geheel nieuw olmenhouten stuur gemaakt, met aan de onderkant een
ingewerkte plaat  waar  de voorvork in valt.  Het voorwiel kan nu weer gewoon draaien.
Aan het stuur is een zelfde profiel gemaakt als aan het spatbord van het frame. ( afb.14 en 15)

De fiets is schoongemaakt met een mengsel van brandspiritus met ammoniak. ( 10:1)
Alle vernieuwde  stukken zijn met waterbeits op kleur gebracht. Na droging is de fiets, m.u.v.
het zadel  een  keer dun ingesmeerd met een iets roodachtig getinte schellakvernis, conform
de oorspronkelijke kleur en afwerking.

 Tot slot werd  door constructiebedrijf Versluis uit Middelburg een nieuwe gesmede rechter
trapper bijgemaakt, naar het nog aanwezige linker model. (afb.16)
De trappers zijn op eenvoudige wijze, met een Withworth ¾ schroefdraad links en rechts aan
de trapas bevestigd.
Het ijzerwerk werd behandeld met microkristallijne was.

Op afbeelding 17 is de fiets na restauratie te zien
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* Rondestokkenmachine: apparaat vergelijkbaar met een grote puntenslijper, waarmee zeer snel vierkant hout
rond kan worden gemaakt. Vooral bij het maken van trapleuningen in gebruik.
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