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In dit blad staan regelmatig de nieuwste machines die beloven het hovenierswerk lichter, 

makkelijker en/of sneller te maken. Volgens Sietse de Wit van DeWit tuingereedschap lijkt de sector 

goed handgereedschap soms te vergeten. De Wit: ‘Met goed kwalitatief handgereedschap kun je 

het werk ergonomisch uitvoeren, zonder dieseldampen, zonder lawaai en zonder forse 

investeringen.’
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Top 10 handgereedschap: 
klassiekers, maar ook 
nieuwe varianten
Wat met machinekracht kan, 
kan soms ook gewoon met handkracht

Een ander voordeel van ouderwets hand-
gereedschap boven zwaardere machines is dat 
het geen bodemverdichting veroorzaakt. De 
Wit: ‘Gemak dient de mens, maar het lawaai dat 
de hovenier met zijn machines maakt, kost hem 
ook potentiële klanten.’ De mannen van DeWit 
tippen dan ook tien toppers op het gebied van 
handgereedschap.
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1. De shark tine spade
‘Vaak wordt er te gemakkelijk een kleine 
kraanmachine gehuurd voor het planten 
van bomen en andere graafwerkzaam-
heden in de tuin. De shark tine spade is 
voorzien van een extra getande scherpe 
snijkant, waardoor sommige klussen in de 
tuin ook prima met de hand gedaan kun-
nen worden.’ En hij is zeker makkelijk voor 
moeilijk bereikbare achtertuinen, waar zelfs 
de kleinste kraanmachine niet kan komen.

2. De palentrekker
Is multifunctioneel. Niet alleen oude houten 
afscheidingspalen kunnen er eenvoudig 
mee uit de grond worden getrokken, ook 
betonpalen en verkeersbordpalen. ‘Voor 
deze werkzaamheden wordt vaak de mini-
kraan genomen, maar het kan prima op de 
deze manier, met als bijkomend voordeel 
dat er geen lawaai wordt gemaakt bij de 
klant – en bij zijn buren’, aldus De Wit.

3. De spat 
In de gemiddelde stadstuin zijn borders 
vaak net niet groot genoeg voor een 
machine. Hier komt de spat van pas. De 
spat is een schop die is voorzien van een 
extra scherpe snijkant. ‘Het uithalen van een 
stukje gazon, uitsteken van oude planten 
of zelfs voorbereidend spitwerk kan prima 
gedaan worden met dit fantastische stuk 
gereedschap.’

4. Stootijzers
Stootijzers hebben ze bij DeWit in alle 
soorten en maten. ‘Voor het uitbreken van 
een stoep of het verwijderen van een stukje 
straatwerk. Met een stootijzer gaat dat rus-
tig en zonder lawaai of overlast.’

5. Nylon rammer of stamper
De nylon rammer of stamper. ‘Hoe vaak 
moet je niet even een paar bandjes leggen, 
waarvoor je dan een stamper huurt? Bij 
een kleine aanleg kan dat prima met een 
nylon stamper. Het scheelt een rit naar de 
verhuurafdeling. Die hoef je niet bij de klant 
in rekening te brengen, en het scheelt ook 
weer administratief werk. Bovendien kun je 
kunt ’s ochtend vroeg aan de slag en hoef je 
niet te wachten totdat de buurt wakker is.’

6. De grondboor
 ‘We zien het vaak: overdag met een machi-
neboor aan de slag en in de avonduren 
nog even naar de sportschool.’ Volgens de 
mannen van DeWit zijn deze klussen met 
een goede kwaliteit grondboor vaak sneller 
klaar dan je denkt. ‘Je hebt geen brandstof 
nodig, werkt zonder overlast, spaart het 
milieu en hebt een gelukkige klant, die rus-
tig een boek kan lezen tijdens de klus.’
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7. De wortelsteker
Dit zware exemplaar heeft door het eigen 
gewicht veel power om wortels door te ste-
ken. ‘Oude bomen en coniferenhagen blij-
ven vaak muurvast zitten doordat we niet 
de wortels doorsteken, maar direct begin-
nen te wrikken, zonder dat het nodig is. Als 
de wortels eenmaal los zijn, is de conifeer 
of oude struik gemakkelijker te verwijderen. 
Geen georganiseer met een kraan, geen 
aanhanger die op de weg staat, alleen even 
je conditie aanspreken en weg is die heg.’

9. De smalle sleuvengraver
‘Hoe vaak zie je ze niet in de weer met 
graafmachines voor het aanleggen van 
een stroomkabel door de tuin, een water-
aansluiting of glasvezelkabel?’ Het viel De 
Wit op dat er bij graafwerkzaamheden 
vaak breder wordt gegraven dan nodig 
is. Daarom heeft DeWit sleuvenspades op 
maat, van 6-20 cm. De Wit: ‘Een spade is niet 
goedkoop. Maar als je de juiste spade op de 
juiste manier toepast, ben je sneller klaar, 
verschop je niet onnodig grond en veroor-
zaak je minder overlast voor de klant.’

8. Het plantschepje
Het plantschepje is een klassiek stukje 
tuingereedschap, populair bij particulie-
ren, maar ook bij professionals. Bij DeWit 
zien ze met lede ogen aan dat er veel 
goedkope plantschepjes in omloop zijn, 
ook onder professionals. ‘Bij DeWit heb-
ben we de Welldone-lijn, special gemaakt 
voor vakmensen en liefhebbers. Welldone 
staat voor kwaliteit en efficiëntie. Aan het 
gereedschap van de hovenier ziet men zijn 
vakmanschap!’

10. De handhei
Het indrukken van terraspalen doen we al snel met stampers, kraanmachines en andere 
oplossingen. ‘Onze handhei is zwaar, valt om de paal en laat geen beschadigingen achter op de 
palen die gezet moeten worden. Inderdaad, het kost wat energie en kracht, maar dan hoef je in 
de avonduren niet meer naar de sportschool.’
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