Gereedschap voor...
Vrijwilligersgroepen aangesloten bij Landschap Overijssel kunnen kosteloos gereedschap lenen
vanuit onze depots in Dalfsen, de Lutte en Bornerbroek.
Wil je gereedschap lenen vul dan ruim een week voorafgaand aan je activiteit online het formulier in
op landschapoverijssel.nl/gereedschapsuitleen. Het aangevraagde materiaal wordt dan voor je
klaargezet, als alles op voorraad is. Via ons depotbeheersysteem ontvang je bericht als er wijzigingen
zijn en als de bestelling klaar staat.

... buurtinitiatieven
Voor de meest voorkomende werkzaamheden hebben we het benodigde gereedschap alvast voor je
op een rij gezet.
In onderstaande lijst staat het gereedschap dat wij adviseren bij adoptieterreinen en buurttuinen
met 10 mensen. De aantallen kan je in het depotbeheersysteem aanpassen aan de grootte van jouw
groep. Bij het lenen van gereedschap ontvang je standaard een EHBO-doos en andere benodigde
informatie.

aantal personen

10

aanhanger

aantal Het gereedschap is berekend voor een groep van 10 personen
0 Transport gereedschap indien nodig

ladder

3-delig

1 3x10-sports, als opsteek en in A-stand te plaatsen, max 6,25 meter

beugelzaag

21"

1 Zagen kleinere bomen en takken door 1 persoon

beugelzaag

24"

1 Zagen kleinere bomen door 1 of 2 personen

snoeizaag

3 Wegzagen dunne takjes

stokzaag

1 Wegzagen takken vanaf de grond

stokken bij stokzaag

1 Bij de stokzaag

takkenschaar

groot

1 Wegknippen dunne takjes

snoeischaar

3 Precisiewerk vanaf de ladder

stokschaar snoeigiraf

1 Veilig wegknippen van onbereikbare takken

heggenschaar

1 Snoeien van (beuken-)hagen

steekspade

5 Bewerken van de gemeenschappelijke tuin

bats

3 Verplaatsen van grond

greep

4-5 tand

tuinhark
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3 Uitsteken van niet gewenst planten
1 Inharken van zaad en glad maken van bewerkte grond

bladhark

1 Verzamelen van herfstblad en gemaaid gras

schoffel

1 Verwijderen van niet gewenste planten

grondboor

10 cm

1 Plaatsen van palen bij aanplant jonge (fruit-)bomen

paalhamer

hout

1 Inslaan van palen

zeis en toebehoren

1 Geluidloos maaien van bloemenweide en grasveld

handschoenen

Groen

10 Maat XL - volwassenen

handschoenen

Zwart/oranje

10 Maat M en maat S voor de kleinere maten

ehbo-doos

1 Waarborgen veiligheid

vuilnisknijper

1 Verwijderen zwerfafval

kruiwagen

2 Verplaatsen gereedschap en ander materiaal
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