Gereedschap voor onderhoud poelen
Vrijwilligersgroepen aangesloten bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland, kunnen kosteloos gereedschap lenen. In Rozendaal staat ons gereedschapsdepot. De onderstaande gereedschappen kunnen, ten
behoeve van het onderhoud van poelen, geleend worden. 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.
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/.
Hekkel
Een hekkel is een haak met 6 tanden aan een lange houten steel.
De hekkel kan gebruikt worden om de kanten en bodem van de
poel vrij te maken grove materialen en takken.

Krooshekkel
Een krooshekkel is een haak met 7 tanden aan een lange houten
steel. De hekkel kan gebruikt worden om het wateroppervlak van
de poel schoon te maken.

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.

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 en bereklauw.
Kantzicht
Een kantzicht is een oud maaiwerktuig, bestaande uit een scherp
snijblad aan een lange steel. Een kantzicht is geschikt voor het afmaaien van rietachtige vegetatie in de oever en aan de waterkant.
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Rietmaaier
De rietmaaier is een soort heggenschaar gemonteerd op een bosmaaier. Met de rietmaaier kan in de oeverzone, onder de waterspiegel, riet worden afgemaaid.
Vingerbalk
De vingerbalk is geschikt voor het maaien van hoog gras, brandnetels, bereklauw en riet, met name in de natte oeverzone rondom de
poel. De maximale hellingshoek is 15%.
De vingerbalk snijd het gras af zonder het kapot te hakselen. het
gras kan daardoor eenvoudig bijeen worden geharkt en verwijderd.
De maaimachine is hierdoor prima geschikt voor het verschralen
van hooilandjes.
De rietmaaier wordt inclusief aanhanger uitgeleend.
Waadbroek
Een waadbroek is een waterdichte tuinbroek. De waadbroek kan
gebruikt worden om werkzaamheden uit te voeren in vrij diep
water, zonder nat te worden.
Lieslaarzen
Een lieslaars is een laars die is verlengd tot aan de lies. Lieslaarzen kunnen gebruikt worden bij werkzaamheden in niet al te
diep water.
Schepnet
Een schepnet kan gebruikt worden voor het vissen van waterdiertjes of waterplanten. We hebben grote en kleine netten, geschikt voor kinderen en educatieve doeleinden.
Aquariumbakken
Een aquariumbak is een doorzichtige bak welke gebruikt wordt om
kleine waterdieren en waterplanten in te bekijken.
Met behulp van de bijbehorende zoekkaarten kunnen de dieren
worden gedetermineerd. Bedoeld voor educatieve doeleinden.
Schakelmes (geen foto)
Het schakelmes is een oud werktuig bestaande uit een lange ketting met messen en gewichten. De gewichten brengen de messen naar de bodem van de poel. Het schakelmes wordt door twee
personen bediend. Vanaf de beide oevers kan het schakelmes al
jonassend door de poel worden getrokken waarbij het riet op de
bodem van de poel wordt afgesneden.
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