Gereedschap beekbeheer
Vrijwilligersgroepen van Waterschap Vallei & Veluwe kunnen gereedschap lenen bij Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG). In Rozendaal staat het gereedschapsdepot. De onderstaande
gereedschappen kunnen, ten behoeve van het onderhoud van beken, geleend worden. Daarnaast kunt u
ook een EHBO trommel lenen. Stuur uw reserveringsverzoek minstens twee weken van te voren naar
gereedschap@landschapsbeheergelderland.nl. U ontvangt na het reserveringsverzoek een reactie.
Vrijwilligers kunnen een jaar lang gereedschap in bruikleen krijgen. De gereedschappen dienen voor 15
mei ingeleverd te worden, omdat na 15 mei het gereedschap weer gekeurd en gecontroleerd wordt.
Kijk voor meer informatie op onze website www.landschapsbeheergelderland.nl.

Sloothekkel

Een hekkel is een haak met 6 tanden aan een lange (3,5 mtr) houten
steel. Een Hekkel kan gebruikt worden om takken en losgetrokken rietplaggen uit het water te verwijderen.

Krooshekkel
Een krooshekkel is een haak met 7 tanden aan een lange
houten steel. De krooshekkel wordt gebruikt om het wateroppervlak schoon te maken. Als men eerst de baggerbeugel en de
sloothekkel heeft gebruikt en er nog organisch materiaal op het
wateroppervlak blijft drijven kan men de krooshekkel gebruiken.
Baggernet
Een baggernet is een net dat is vastgemaakt aan een beugel met
een lange steel. Een baggernet kan gebruikt worden om de poel
uit te baggeren en vrij te maken van slib.

Bekengreep
Verschillende werkgroepen vinden deze greep ideaal voor het
opscheppen van blad in de beek. Sommige hebben een scherpe
betanding en andere stomp zodat hij voor iedereen bruikbaar zijn.
Daarnaast zijn ook hooivorken beschikbaar, om alles wat uit het
water komt op een (broei)hoop te gooien.
Stelen baggerbeugels en hekkels
Voor de baggerbeugels en hekkels hebben we verschillende
stelen, houten stelen die ook deelbaar zijn en deelbare aluminium
stelen. Voordeel aan de houten stelen zijn dat ze in de winter niet
koud zijn en ook niet glad. Het nadeel, ze zijn zwaar. Dit is dan
weer het voordeel van de aluminium stelen die zijn wat lichter.

Gereedschap Beekbeheer
Gazonhark
Net als de bekengreep is dit een hark die door verschillende
groepen als ideaal wordt beschouwd voor het verwijderen van
bladeren uit de beek.

Waadbroek/lieslaarzen
Een waadbroek is een waterdichte tuinbroek. De waadbroek kan
gebruikt worden om werkzaamheden uit te voeren in vrij diep
water, zonder nat te worden. Een lieslaars is een laars die is verlengd tot aan de lies.
Zeis
De zeis is een oud maaiwerktuig, bestaande uit een scherp
snijblad aan een steel. De zeis is handig voor het maaien van het
gras rondom de poel. Darnaast zijn er ook braamzeisen te leen,
geschikt voor het maaien van riet, braam en brandnetel, etc.

Sloothaak
Met de sloothaak kan je riet en lisdodde van de bodem uit de
poel of beek met wortel en al verwijderen.

Keilerfrost handschoenen
Het belangrijkste gereedschap zijn uw handen. Zorg er dan ook
altijd voor dat u bij het onderhoud handschoenen draagt.

Veiligheidshesjes
veiligheidshesjes kunt u aan doen bij werkzaamheden langs de
openbare weg of op een andere locatie waarbij het belangrijk is
goed zichtbaar te zijn.
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