Uitleen materialen, gereedschappen en machines aan bij Landschap
Noord-Holland aangesloten vrijwilligersgroepen
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 te 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 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. Dat kan,
afhankelijk van welke machine, zijn: zaaghelm, oordoppen, gelaatbescherming, zaagbroek,
veiligheidsbroek, werklaarzen, zaaglaarzen. Onderhoud en instructiekaarten geen altijd mee met de
machine.

Bestellen van gereedschap en machines
Bestellen van gereedschappen kan 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.
Gelieve minimaal 3 weken vóóraf aan de werkdag uw aanvraagmail versturen.

Cursussen werken met handgereedschappen en machines
Wij organiseren cursussen met flinke korting om gereedschappen of machines te kunnen en mogen
gebruiken. 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. Het inschrijfgeld houden we laag. 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.
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Uit te lenen gereedschappen
Snoeigereedschappen:
-

Beugelzagen 21” (driehoekmodel)
Beugelzagen 30”
Pistoolzagen
Snoeischaartjes
Stokzagen
Takkenscharen
Heggenscharen

Grondgereedschappen:
-

Grepen (5tnd)
Grondboren in diverse maten
Paalhamers
Panschoppen
Steekschoppen
Tuinharken

Hooigereedschappen:
-

Zeisen
Hooivorken
Hooiharken
Draagberries

Slootgereedschappen:
-

Sloothaken
Baggerbeugels
Lieren
Ladders
Waadbroeken

In kleine aantallen ook te leveren gereedschappen:
-

Klauwhamers
Nijptang
Paalhei
Schoffel
Hark
Bladhark
Bezem
Paalichter
Prunustrekker
Disteltang
Afvalgrijpers

Uit te lenen machines (incl. PBM, Brandstof en smeer/onderhoudsmiddelen)
-

Eenassigemaaimachines (ook genoemd: Bermenmaaier of Maaibalkmachine)
Lastpakkers (rupsvoertuig voor vervoeren van maaisel of boomstammetjes)
Motorkettingzagen
Bosmaaiers (1 met accu aandrijving, de overige draaien op bio brandstof)
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-

Motorheggenschaar (accu aangedreven)
Reuzenberenklauwboor (accu aangedreven)

Extra PBM te verkrijgen:
-

Veiligheidsbrillen
Werkhandschoenen
Veiligheidslaarzen
Veiligheidshelmen

Overige uit te lenen materialen
-

E.H.B.O koffers
Velhevel, boomwiggen etc voor vellen
Wild camera’s voor monitoring, incl. geheugenkaartje en opgeladen batterijen.

Voor Vrijwilligerswervingsdagen, LNH activiteiten o.i.d.
-

Party artikelen
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