Gereedschap voor onderhoud Klompenpaden
De onderstaande gereedschappen kunnen, ten behoeve van het onderhoud van de Klompenpaden,
kosteloos geleend worden uit het depot in Rozendaal bij Landschapsbeheer Gelderland. 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/.

Ruwterrein maaier (maaibreedte 50 cm)
De ruwterrein maaiers zijn degelijk gebouwde machines. De
maaiers zijn geschikt voor het maaien van hoog gras op ruw en
onregelmatig terrein.
Zeer geschikt voor het maaien van Klompenpaden bij een maairegime van 6x per groeiseizoen (gras van ongeveer 15
centimeter).

Klepelmaaier (maaibreedte 80 cm)
De klepelmaaier is een robuuste maaimachine voor ruw, onregelmatig ongecultiveerd terrein met lang gras. De klepelmaaier wordt
ingezet daar waar de ruwterreinmaaier niet meer voldoet.
De machine wordt ingezet bij zwaar achterstallig onderhoud en
dichtgegroeide wandelpaden.

Braamzeis
Deze zeis is ideaal voor het weghalen van bramen en andere
kleine houtachtige opschotten. De iets dikkere takken kunnen
worden weggesneden met het vrijstellingsmes.

Palenboor/ grondboor (voor palen van ongeveer 12 cm
doorsnede)
Bij plaatsen van een (boom)paal is het erg handig om eerst een
gat te boren met deze grondboor, vervolgens kan de paal er met
een slegge worden ingeslagen.
Slegge
Een slegge is een grote houten hamer. Een slegge wordt gebruikt
om palen mee in de grond te slaan. Erg handig bij het vervangen
van een oude paal of het maken van een nieuw raster.
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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.

Schroevendraaiers
Een handige schroevendraaierset voor in het veld. Om
schroeven van bijvoorbeeld de bewegwijzering mee aan te
draaien.
Accuboormachine
Het grote voordeel is dat je een accuboormachine overal kunt
gebruiken. Ze zijn zeer licht en relatief klein en makkelijk in het
gebruik. De accuboormachine is erg handig voor het opnieuw vastmaken van bijvoorbeeld de bewegwijzering.

Vuilnisring
Deze vuilnisring wordt gebruikt voor het vasthouden van vuilniszakken, zodat het zwerfvuil opgeruimd kan worden.

Papierknijper
Met deze papierknijper kan je op een makkelijke en hygienische
manier het zwerfvuil langs de route op rapen. Zo blijft de route
schoon.
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