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Gereedschap
Inleiding
Iedere tuinier zalzo nt en dan water moeten geven, snoeien, schoffelen, wieden en
harken. Daar is gereedschap voor nodig. Er is daarbij keuze uit normaal handge,
reedschap, speciaal aangepasr gereedschap cn mechanisch aangedreven g.."àdschap,

In dit hoofdstuk wordt een keus gemaakt uit een aantal praktische en handige gereedschappen voor bejaarden en mensen mer een handicap. Een paar dgámcne
punten zijn echter toch wel van exrra belang cn vragen bijzondere aandacht.
- Vraag altijd voor de aanschaf van gereedschap of het geprobeerd mag worden.
Zeker 6tj mechanisch aangedreven gereedschap. Kijk of u het kunt hanteren en
of het aan het gestelde doel beantwoordt.
- Bij de aanschaf van gereedschap gcldt het spreekwoord ,,goedkoop is duurkoop". Niets is zo duur als slecht en verkeerd gereedschap. Gereedschap moer
sterk zijn en daarbij moer u vooral letten op de bevestiging van het stuk gereedschap aan de steel.

Gereedschap moet licht in gewicht zijn en dat geldt speciaal voor u.
naar gewicht, ook naar de grootte en de breedtc van een stuk gereedschap. Een smalle hark, een kleine spade zullen lichter werken.
Zorg voor voldoende, maar niet overdrevcn, variatie in het gereedschap. U
moet over zoveel gcreedschap kunnen beschikken dat vrijwel alle werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden mer een zo doelmatig mogclijk stuk gereed-

- Kiik behalve
-

schap.

Bij

de. bchandcling van de tuingereedschappen srreven wij crnaar, zoveel mogelijk
een adrcs van een importeur en/of lcverancier te noemcn bij wie de artikelen ver-

krijgbaar zijn.
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hebben niet altijd de alleenverkoop. Soms is de aanschaf in eigen omgeving bij

een tuinccnrrum of gerccdschappenwinkel ook mogcJiik.

Met de genoemdc leveranciers bestaat geen enkele commerciëlc binding en bepaalde namcn worden uitsluitend genocmd om de gebruikcr van dit tuinboekje renminste één adres re €leven, waar hct desbetreffende artikel tc verkrijgen is. De
waardering van een stuk tuingereedschap of van ecn hulprniddel is sterk subjectief.
Een algemenc beoordeling is daarom ook meestal weggelaten.
En tenslotte: ecn stuk tuingercedschap of een hulpmiddel is geen tovcrmiddel. Het
doet nooit ,,zo maar" wat u er van verlangt. Er moet mee geóefend worclen, alleen
dan kunr u re.ultaten verwachten.

In het algemeen kunnen de tuingercedschappen ondervcrdeeld worden in:
- Grondbcwerkingsgereedschappen,

-

Gazonbewerkingsgereedschappen,
Snoei- en knipgereedschappen,
apParaten om watcr te geven.

Fn dan zijn er nog diverse hulpmiddelen die bepaalde handelingen in de tuin
kunnen vergemakkeli jken.

In het nu volgende hoofdsuk bespreken wij deze vijf

hoofdgroepen.
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Eerst echter nog iets over de stelen.
Er bestaan tegenwoordig systemen waarbij meerdere stukken gereedschap a'an één
steel bevestigá kunnen *otde.. Bij één merk zijn deze stelen van aluminium; dit
kan een ,rooideel zijn omdat deze lichter van gewichr zijn. Bovendien zijn de stelen
los in diverse lengten te krijgen waardoor iedere tuinier voor zichzelf kan bepalen
met welke steellengte hij het prettigst werkt. Ook kunt u op deze wijze klein handgereedschap aan e;n langere steel bevestigen voor gemakkelijk werken in borders
op grondniveau.
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\Wolf heeft het conisch klemsysteem, insteken-draaien en het zit vast. Lengten van
de aluminium quick stelen: lO, 1OO, 130, 140, 150 en 170 cm. Gardena heeft een
insteeksysteem dat na insteken wordt vastgedraaid met een borgschroef. Lengte
van de aluminiumsteel: 8O cm (voor verlengen van klein handgereedschap), lengten
van de paranapine stelen: 130, 150 en 180 cm.
D.r. ,yrt"-án hebben bovendien het voordeel dat het gereedschap gemakkelijk
kan worden meegenomen in een rolstoel, kruiwagen of in een iasschort met veel
zakken. Bij het vervoer zttten de stelen dan niet in de weg.
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