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Uitleen materialen, gereedschappen en machines aan bij Landschap 
Noord-Holland aangesloten vrijwilligersgroepen 

Gratis uitleen gereedschappen 
Het lenen van gereedschappen en machines voor de bij ons aangesloten vrijwilligersgroepen is gratis. 
De groepen kunnen de gereedschappen zelf halen en weer terug brengen of de gereedschappen 
kunnen kosteloos door Landschap Noord-Holland voorafgaand aan de werkdag worden bezorgd en 
na afloop weer worden opgehaald.  
Bij het uitlenen van handgereedschappen raden wij de groepen aan om enkele deelnemers van de 
vrijwilligersgroep de cursus Gebruik van Handgereedschappen te laten volgen. Voor het lenen van 
zeisen en lieren is zelfs een certificaat noodzakelijk.  

Uitleen machines 
De bij ons aangesloten vrijwilligersgroepen kunnen ook machines lenen. Hierbij geldt wel als 
voorwaarde dat de gebruiker in de vrijwilligersgroep voor het bedienen van deze machines moet zijn 
opgeleid. Daarbij accepteren wij alleen certificaten van bij Landschap Noord-Holland doorlopen 
cursussen of landelijk in de branche (VBNE) geaccepteerde certificaten. Voor de motorzaagcursus is 
herhaling per 3 jaar verplicht. Voor de bosmaaier en de éénassige maaimachine wordt per 2020 ook 
de herhaling na 3 jaar verplicht.  
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden meegeleverd met de machines. Dit zijn helm, 
oordoppen, oog- of gelaatbescherming, zaagbroek, zaaglaarzen. Onderhoud en instructiekaarten 
gaan altijd mee met de machine.  
 

Bestellen van gereedschap en machines 
Bestellen van gereedschappen kan tot minimaal 3 weken voor het geplande gebruik via 
gereedschap@landschapnoordholland.nl. Afhalen van de gereedschappen kan na overleg bij ons 
depot in Busch en Dam. Busch en Dam 11, 1911 MS Uitgeest.  

 
Cursussen werken met handgereedschappen en machines 
Wij organiseren cursussen om gereedschappen of machines te kunnen en mogen gebruiken. 
Vrijwilligers van aangesloten groepen krijgen flinke korting op deze cursussen. Daarnaast organiseren 
we ook inhoudelijke cursussen over ecologie en natuurbeheer. Doel van de cursussen is dat 
vrijwilligers zelfstandig en veilig kunnen werken aan het verhogen van de biodiversiteit. De cursussen 
publiceren we op www.degroeneacademie.nl. Boekingen gaan via onze website waar direct betaald 
moet worden. Voor machinecursussen wordt een hoger tarief gevraagd dan voor handgereedschap. 
Ook organiseren we cursus HGA en SEH, beide zijn EHBO cursussen die wettelijk verplicht zijn voor 
werken in het veld! Voor sommige cursussen is een voorbereiding vereist een E-learning module op 
de website van Leer je groen. Een handleiding wordt dan toegestuurd.   

Bij de uitleen gelden de volgende voorwaarden:  

1. Het gereedschap wordt alleen ingezet op werkdagen van de vrijwilligersgroep. 

2. Het gereedschap wordt schoongemaakt na gebruik. 

3. De vrijwilligersgroep zorgt voor het gebruik en onderhoud van gereedschap volgens de 

instructiekaarten van Landschap Noord-Holland. 

4. Bij verlies, schade en diefstal wordt dit direct gemeld aan de contactpersoon van Landschap 

Noord-Holland. Alleen als er sprake is van nalatigheid zal Landschap Noord-Holland de kosten 

voor vervanging van het gereedschap in rekening brengen. 

5. Het gereedschap wordt minimaal 3 weken van te voren besteld. 

mailto:gereedschap@landschapnoordholland.nl
http://www.degroeneacademie.nl/
https://leerjegroen.nl/
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Uit te lenen gereedschappen en materialen 
- Afvalgrijper & vuilniszakringen 
- Afvalzakhouder 
- Baggerbeugel 
- Beugelzaag 21' 
- Beugelzaag 30' 
- Draagberrie 
- Greep 
- Grondboor 
- Heggenschaar 
- Hooihark 
- Hooivork 
- Paalhamer 
- Paalhei 
- Paalllichter 
- Panschop 
- Pistoolzaag 
- Prunustrekker 
- Sloothaak 
- Slootmes 
- Slootzeis 
- Snoeischaartje 
- Steekschop 
- Stokzaag 
- Takkenschaar 
- Tuinhark 
- Diverse kleine (tuin)gereedschapppen  
- Verbanddoos 
- Wildcamera’s (voor monitoring), incl. geheugenkaartje en opgeladen batterijen 
- Zeis  

Uit te lenen machines 
- Eenassige maaimachines met maaibalk, incl. gehoorbescherming, brandstof en smeermiddelen. 
- Lastpakkers (rupsvoertuig voor vervoeren van maaisel of boomstammetjes), incl. 

gehoorbescherming en brandstof. 
- Motorkettingzagen met persoonlijke beschermingsmiddelen en brandstof 
- Bosmaaiers (1 met accu aandrijving, de overige draaien op bio brandstof) met persoonlijke 

beschermingsmiddelen en brandstof 
- Motorheggenschaar (accu aangedreven) 
- Reuzenberenklauwboor (accu aangedreven) 

Uit te lenen kleding 
- werklaarzen met veiligheidsneuzen 
- Veiligheidslaarzen 
- Veiligheidshelmen 
- Veiligheidsbrillen 
- Werkhandschoenen 
- Waadbroeken 
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Overige uit te lenen materialen voor evenementen en bijzondere werkdagen  
- E.H.B.O koffers 
- Thee en koffie containers met filterhouder 
- Koffie en thee kannen thermoskannen 
- Diverse soorten (grote) pannen en kookketels 
- (Kook)branders met bijbehorende butagas flessen 
- Watercontainers 
- Marktkraampje 
- Zittafels met houten zitbanken en krukjes 
- Partytent Landschap Noord-Holland 

 

 


