Gereedschap groenbeheer
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.

Beugelzaag

Een beugelzaal is een trekzaag die zijn naam ontleent aan de vorm,
een driezijdig gebogen beugel van stalen buis of massief staal, waarin
een betrekkelijk smal zaagblad gespannen is. De bladen die wij gebruiken zijn speciaal voor nat hout.

Pistoolzaag
De pistoolzaag is een veelzijdige trekzaag en bestaat uit een
houten handvat met een smal gebogen zaagblad. De pistoolzaag
is fijn getand en geschikt om takken (tot max. 10 cm dikte) die
dicht op elkaar staan te zagen.
EVA zaag
Deze trekzaag lijkt veel op de bekende pistoolzaag. De EVA
(Even Vlug Afzagen) zaag is echter grover betand en daardoor
beter geschikt voor ‘natte’ houtsoorten zoals wilg.

Gazonhark
Deze hark wordt door verschillende groepen als ideaal
beschouwd voor het verwijderen van bladeren uit de beek en
voor het bij elkaar harken van bladeren.

Takkenschaar
De grote takkenschaar, ook wel Waldteufel genoemd, kan worden
gebruikt voor het snoeien van dikke takken langs het Klompenpad. We hebben ook kleinere, meer handzame takken¬scharen
beschikbaar.
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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.

Braamzeis
De braamzeis lijkt veel op een gewone zeis. De braamzeis heeft
echter een korter snijblad en is geschikt voor het maaien van riet,
bramen, brandnetels, bereklauw en andere kleien houtachtige
opschotten.

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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