
Gereedschap voor onderhoud hagen

Pistoolzaag
De pistoolzaag is een trekzaag en bestaat uit een houten hand-
vat met een gebogen zaagblad. De pistoolzagen zijn fijn getand 
en zeer geschikt voor fijn afzetwerk en het inzagen van te leggen 
(meidoorn) struiken.

Takkenschaar
Met de takkenschaar kunnen dikke takken uit de haag worden 
geknipt om deze uit te dunnen.  

Heggenschaar
Met de heggenschaar kan een scheerheg worden geknipt of een 
vlechtheg worden afgewerkt.

Hiep en Billhook
De hiep (zie foto) en de billhook worden gebruikt voor het heggen 
vlechten. Met deze gereedschappen kunt u (meidoorn)struiken 
inkappen om ze te kunnen leggen. 

Slegge
De slegge is een grote houten hamer. Met deze hamer kunnen 
(kastanjehouten) stokken in de gevlochten haag worden geslagen. 
Deze stokken geven na het leggen stevigheid aan de haag.

Vrijwilligersgroepen aangesloten bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland, kunnen kosteloos gereed-
schap lenen. In Rozendaal staat ons gereedschapsdepot. De onderstaande gereedschappen kunnen, ten 
behoeve van het onderhoud van hagen en het vlechten van heggen, geleend worden. Vrijwilligers kun-
nen 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. 
Gereedschappen kunt u lenen door op onze website het aanvraagformulier reserveren gereedschap in 
te vullen. U ontvangt na het reserveringsverzoek een reactie. Kijk voor meer informatie op onze website:  
www.landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/reserveren-gereedschap/.

http://landschapsbeheergelderland.nl/aanvraagformulier-reserveren-gereedschappen/
http://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/reserveren-gereedschap/
http://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/reserveren-gereedschap/


Hooihark
Na het scheren of vlechten van een haag kunnen de laatste takjes 
bijeen worden geharkt met de hooihark. Opgeruimd staat netjes.

Leren handschoenen
Het belangrijkste gereedschap zijn uw handen. Zorg daarom voor 
goede handschoenen wanneer u met doorndragende struiken aan 
het werk gaat. 

Veiligheidsbril
Bij het snoeien en vlechten van met name doorndragende heggen 
en hagen dient altijd een veiligheidsbril te worden gedragen. De 
kans bestaat dat je ongewild een tak in je gezicht krijgt. Het is dan 
prettig wanneer je ogen zijn beschermd.
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