
Gereedschap voor onderhoud hoogstamfruit

Ladders
Wij hebben eendelige en meerdelige ladders in het gereedschaps-
depot. Zowel ladders van hout als van aluminium. De eendelige 
houtenladders bestaan uit 12 sporten, de aluminium ladders zijn in 
diverse maten aanwezig. onder andere met 10 en met 12 sporten.

Telescoopzagen
Een telescoopzaag is een trekzaag op een steel, waarbij u zelf 
de optimale lengte kunt instellen. De telescoop zaag wordt ge-
bruikt voor het hoge snoeiwerk, waar moeilijk met een ladder bij te 
komen is. Vooral geschikt voor het grovere zaagwerk.

Stokzagen
Een stokzaag is een trekzaag die op een stok van ongeveer 1,5 
meter gemonteerd is om de takken die hoger in de boom zitten te 
kunnen bereiken. De stokzagen zijn fijn getand en daardoor zeer 
geschikt voor het fijnere zaagwerk.

Pistoolzagen
De pistoolzaag is een trekzaag en bestaat uit een houten handvat 
met een gebogen zaagblad. De pistoolzagen zijn fijn getand en 
daardoor zeer geschikt voor het fijnere zaagwerk. De pistoolzaag 
wordt gebruikt voor het zagen van takken al dan niet staand op 
een ladder. 

Snoeischaren
De snoeischaren die wij gebruiken, hebben een stevig geklonken 
ondermes en zijn zeer degelijk. De snoeischaar kan gebruikt 
worden voor het snoeien van jonge fruitbomen en voor het 
verwijderen van kleine takken. In het gereedschapsdepot hebben 
we het standaard model, een linkshandige en een kleiner model. 
Ook kunnen deze snoeischaren aan een broekriem gedragen 
worden d.m.v een etui, die ook beschikbaar is. 

Vrijwilligersgroepen aangesloten bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland, kunnen kosteloos gereed-
schap lenen. In Rozendaal staat ons gereedschapsdepot. De onderstaande gereedschappen kunnen, ten 
behoeve van het onderhoud van hoogstamfruit, geleend worden. Stuur uw reserveringsverzoek minstens 
twee weken van te voren naar gereedschap@landschapsbeheergelderland.nl. U ontvangt na het 
reserveringsverzoek een reactie. 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. Kijk voor meer informatie op onze website 
www.landschapsbeheergelderland.nl. 



Inklapbare handzagen
De inklapbare handzaag is een trekzaag welke inklapbaar is, waar-
door de tanden goed beschermd zijn. Een extra stand zorgt ervoor 
dat u langs een muur of paal kunt zagen zonder dat het handvat in 
de weg zit.

Handschoenen
Het belangrijkste gereedschap zijn uw handen. Zorg er dan ook 
altijd voor dat u bij het onderhoud van de fruitbomen 
handschoenen draagt.

Helmen
Bij het snoeien van hoogstamfruit 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.

Dichte aanhangwagen
U kunt het gereedschap ophalen en vervoeren in de speciale 
dichte aanhangwagen. In de aanhangwagen kunt u het 
gereedschap kwijt en bovenop de aanhangwagen kunt u de lad-
ders binden.

Kist voor gereedschap
Wij hebben speciale kisten in het depot staan, die gebruikt kunnen 
worden voor het meenemen van gereedschap. 
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