Gereedschap voor onderhoud singels
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 landschappelijke beplantingen zoals singels en bosjes, 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/.
Rechte pistoolzaag
De rechte pistoolzaag is een veelzijdige trekzaag en bestaat uit
een handvat met een recht zaagblad. De rechte pistoolzaag is
fijn getand en geschikt voor het afzetten van hardere houtsoorten
zoals eik, es, hazelaar en berk.

Eva zaag
Deze trekzaag lijkt veel op de bekende pistoolzaag. De EVA
zaag is echter grover betand en daardoor beter geschikt voor het
afzetten van zachtere houtsoorten zoals els en wilg.

Jirizaag
De jirizaag is een grote trekzaag en bestaat uit een houten handvat met een smal gebogen zaagblad. De jirizaag is grof getand en
geschikt voor het vellen van bomen.

Telescoopzaag
Een telescoopzaag is een trekzaag op een uitschuifbare steel,
waarbij u zelf de optimale lengte kunt instellen. De telescoopzaag
wordt gebruikt voor het hoge snoeiwerk, van bijvoorbeeld laanbomen of solitaire bomen.
Takkenschaar
Deze grote takkenschaar, ook wel Waldteufel genoemd, kan
worden gebruikt voor het snoeien van dikke takken langs het
Klompenpad. We hebben ook kleinere, meer handzame takkenscharen beschikbaar.
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Beugelzaag
De beugelzaag is een zaag met een vervangbaar relatief smal zaagblad dat is aangebracht in een metalen beugel. Deze robuuste
zaag is ideaal voor het zagen van dikkere takken en stammen.
Met name geschikt voor het afkorten of op maat zagen van boomstammen.
Handschoenen
Het belangrijkste gereedschap zijn uw handen. Zorg er dan ook
altijd voor dat u bij het onderhoud van de landschappelijke beplantingen handschoenen draagt.

Helmen
Bij het snoeien van singels en bosjes is het belangrijk om u zelf
goed te beschermen. Zo kan er wel eens een tak uit de boom
vallen. Zet daarom altijd een helm op. Voor kinderen hebben we
speciale kinderhelmen.
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