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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over werkzaamheden van de assistent plant of (groene)
leefomgeving.
Het zijn voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden in de groensector.
Bijvoorbeeld bij een hoveniersbedrijf of in de plantsoenendienst van de gemeente.
Of bij een recreatiebedrijf of ander bedrijf dat groenwerkzaamheden uitvoert.
Je helpt bij:
• de aanleg van een gazon
• grond bewerken
• de aanleg van een plantenborder
• bestrating
• de beplanting van een vijver
• het plaatsen van een waterelement.
Je kunt instructies opvolgen.
Je kent de juiste methoden en technieken en voert het werk in de juiste volgorde uit.
Je kunt zorgvuldig omgaan met planten en andere kwetsbare materialen.
Je kunt gereedschappen en materialen op de juiste manier gebruiken.
Je kunt veilig en ergonomisch verantwoord werken.
In dit leer-werkboek oefen je vooral vakinhoud.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen. Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken. Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren. Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
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Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren. Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op ‘Voedsel, natuur en leefomgeving’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio. In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen. Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden. Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Een gazon aanleggen
Dit hoofdstuk gaat over het aanleggen van een gazon.
Je leert hoe je de grond voorbereidt en je leert verschillende manieren om een gazon aan
te leggen.
Aan het eind van dit hoofdstuk kun jij assisteren bij de aanleg van een gazon.
Jouw werkplek is in de buitenlucht.
Dat kan zijn in een tuin bij iemand thuis of in een plantsoen.

Als assistent plant en (groene)leefomgeving help je mee bij de aanleg van een gazon.
Een mooi aangelegd gazon ziet er aantrekkelijk uit.
Het nodigt uit om op te zonnen of te spelen.
Het gazon kan ook puur bedoeld zijn om rust aan te brengen in een tuin vol
plantenborders.
Je kunt een gazon aanleggen door gras te zaaien of door graszoden te leggen.
In beide gevallen moet je de ondergrond goed voorbereiden.

Opdracht 1
Stel, vrienden van jou hebben een nieuw huis gekocht.
Er is ook een tuin bij, maar die is helemaal betegeld.
Ze willen graag een stukje gras, waarop de kinderen lekker kunnen spelen.
Omdat jij een opleiding in het groen doet, vragen ze aan jou hoe zoiets in zijn werk gaat.
Wat komt er allemaal bij kijken?

Wat kun jij ze vertellen over de aanleg van een gazon? Wat komt er zoal bij kijken?
Schrijf zo veel mogelijk dingen op.
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Soorten gazon
Een gazon is een grasveld bij een huis of in een park.

Veel mensen vinden een gazon prettig.
Kinderen kunnen er lekker op spelen, de
hond kan er ravotten en als het warm is
kun je er fijn in de schaduw zitten.
Er zijn verschillende soorten gazons:
• siergazon
• speelgazon
• schaduwgazon
• sportgazon.
Je kunt niet voor alle gazons dezelfde
grassoort gebruiken. Je hebt sterke grassen
en kwetsbare grassen.
Welke grassoort nodig is, hangt af van het soort gazon.
Bij graszaad heb je de keuze uit speelgras, schaduwgras, siergras of sportgras.

Siergazon.

Siergazon
Een siergazon is, zoals de naam al zegt,
bedoeld voor de sier.
Het gazon wordt niet intensief gebruikt.
Het bestaat uit fijne grassoorten die vrij
kwetsbaar zijn.
Een siergazon leg je aan door
siergazonzaad te zaaien.

Speelgazon
Het gras van een speelgazon is zacht maar sterk.
Je kunt er gerust een balletje trappen of lekker zonnebaden.
Het gras bestaat uit grove, sterke grassoorten, die snel herstellen van schade.
Een speelgazon kun je zaaien, maar je kunt ook graszoden aanleggen.

Schaduwgazon
Op sommige plekken in de tuin is altijd schaduw.
Met speciaal schaduwgazonzaad kun je hier een mooi schaduwgazon aanleggen.
Deze grassen groeien juist goed in een minder zonnige omgeving.

Sportgazon
Een sportgazon wordt intensief belopen.
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Het gras op een sportgazon moet daarom van een sterke soort zijn.

Speelgazon. Schaduwgazon. Sportgazon.

Opdracht 2
Wat is een gazon? 

Waarom zouden mensen een gazon willen? Schrijf 3 redenen op.

1.

2.

3.

Opdracht 3
Bekijk de foto's bij deze opdracht.
Om wat voor soort gazon gaat het hier? Schrijf je antwoord onder de foto.
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De ondergrond voorbereiden
Als je een grasveld gaat aanleggen, moet je de ondergrond eerst goed voorbereiden.
Dat gaat in een aantal stappen.

Stap 1
Eerst haal je alle grove obstakels weg, zoals stenen, takken
en ander los spul.
Al het puin moet uit de grond.
Dit doe je door met een schep ongeveer 20 cm diep te steken
(spitten).
Ook alle onkruid en plantenwortels trek je uit de grond.

Stap 2
Een gazon moet mooi vlak zijn. Daarom ga je eerst egaliseren.
Dat wil zeggen: de onderlaag vlak maken. Egaliseren doe je
met een hark.
Gebruik eventueel een plank om hobbels en kuilen weg te
werken.
Soms moet er tuinverlichting komen in het gazon of
eromheen.
Dan moeten natuurlijk eerst de benodigde elektriciteitskabels
de grond in.

Stap 3
Is de ondergrond mooi vlak, dan stamp je de grond goed aan.
Je kunt hiervoor ook een tuinwals gebruiken.
Dit wordt ook wel grasroller genoemd.
Het kan ook met een brede plank die je op de grond legt.
Door er een paar keer overheen te lopen, druk je de grond ook
goed aan.

Stap 4
Egaliseer de grond nog een keer door met een hark de
bovenste 2 cm los te harken.
De grond is nu klaar om ingezaaid te worden of om
graszoden op te leggen.
Als de grond erg droog is, moet je sproeien voordat je aan
de slag gaat. De grond moet licht vochtig zijn.
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Let op!
Het is altijd goed om een bodemverbeteraar zoals compost te gebruiken.
Het maakt dan niet uit of de grond zanderig is of veel klei bevat.
Met een hark werk je de compost goed door de bovenlaag.

Opdracht 4
De plaatjes bij deze opdracht gaan over het voorbereiden van de grond voor de aanleg
van een gazon. Schrijf eronder wat je ziet.
Kies uit: sproeien – egaliseren – grof puin ruimen – spitten.
Geef ook met een nummer (1 tot en met 4) aan wat volgens jou de juiste volgorde is.

Gras inzaaien
De grond is goed voorbereid. Je hebt ook het juiste graszaad.
Welk soort dat is, hangt af van het soort gazon dat je gaat aanleggen.
Dat is aan het begin van dit hoofdstuk besproken.
Graszaad kun je het beste zaaien van april tot november.
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Doe het bij voorkeur op een warme, windstille dag.
Op de verpakking staat hoeveel zaad je per vierkante meter moet strooien.
Meestal is dit ongeveer 1 kg per 40 m2.
Het zaaien zelf kan op een paar manieren. Je kunt zaaien vanuit de volle hand.
Het graszaad draag je daarbij in een zaaikorf op je borst.
Al lopend strooi je steeds een handje zaad in een wijde boog uit.
Je kunt ook zaaien met behulp van een strooiwagentje (of meststoffenwagentje).
In beide gevallen is het belangrijk dat je het zaad in 2 richtingen uitstrooit.
Zaai eerst in 1 richting. Zaai daarna in een andere richting.
De juiste zaairichtingen zie je op de tekening.
Op die manier is het zaad regelmatig verdeeld over het veld.

Hark na het inzaaien de grond licht aan.
Zorg dat het zaad goed in contact komt met de grond.
Dat zorgt ervoor dat het zaad beter tot ontkieming komt.
De grond moet vochtig blijven. Na ongeveer 14 dagen gaat het zaad kiemen.
Als het gras 5 cm hoog is, kun je het nog goed aanrollen met een tuinwals.
Zo wortelt het jonge gras beter in de bodem.

Let op!
Voor het inzaaien met graszaad moet de bodemtemperatuur boven de 10 graden liggen.
Is de temperatuur lager, dan ontkiemt graszaad niet, of heel langzaam.

Let op!
Vogels zijn dol op zaad, dus gebruik bij voorkeur graszaad dat is behandeld tegen
vogelvraat.
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Opdracht 5
Doe deze opdracht in tweetallen.
Bespreek samen wat het juiste antwoord op de vragen is.
Is het altijd nodig om een bodemverbeteraar te gebruiken?
b Nee, dat doe je alleen als de grond slecht is.
b Het hoeft niet, maar het kan nooit kwaad om de bodem te verbeteren.
b Ja, want dan slaat het gras beter aan.

Wat is beter: zaaien uit de volle hand of zaaien met een strooikarretje?
b Zaaien uit de volle hand, want dan zie je precies wat je doet.
b Zaaien met een strooikarretje zorgt voor een betere verdeling.
b Het maakt niet uit, zolang je het zaad maar gelijkmatig verspreidt.

Wat heeft de meeste kans van slagen? Gras dat ingezaaid is in april of
gras dat is ingezaaid in oktober?
b In april, want dan wordt het warmer en kan het zaad beter ontkiemen.
b In oktober, want dan is de grond niet zo koud en ontkiemt het zaad beter.
b Het maakt niets uit, als je de grond maar goed vochtig houdt.

Een gazon aanleggen met graszoden
Graszoden worden geleverd op rollen.
Voordat je begint met het leggen ervan, controleer je de
grond nog een keer. Die moet vlak zijn en vochtig (niet
kleddernat).
Begin altijd met het leggen aan een rechte kant.
De volgende strook laat je verspringen zoals op de
tekening. Dan ligt het geheel stevig.

Leg de randen van de graszoden goed tegen elkaar aan.
De korte kanten moeten elkaar een klein beetje
overlappen, omdat de zoden nog wat krimpen.
Loop niet op de zoden die net gelegd zijn.
Het is belangrijk dat de wortels van de graszoden de aarde
goed raken.
Druk de randen van de graszoden daarom goed aan.
Met een spade steek je overtollige randen weg.
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Afval en restmateriaal verzamel je in een kruiwagen en breng je later naar de wagen.
Of naar een andere afgesproken plek.
Als alles ligt moet het gras besproeid worden, totdat de
ondergrond ook nat is.
Na ongeveer 2 weken kan het gras voorzichtig, met de
grasmaaier op de hoogste stand, gemaaid worden.

Opdracht 6
Waarom laat je graszoden bij het leggen verspringen?

Waarom mag je niet op de graszoden lopen als ze net gelegd zijn?

Waarom moeten de korte randen van de graszoden een klein beetje over elkaar heen
liggen?

Na hoeveel tijd mag je het gras de eerste keer maaien?

Opdracht 7
Doe deze opdracht in tweetallen.
Ga naar internet en zoek op 'gazon aanleggen'.
Je ziet websites met filmpjes over het aanleggen van een gazon.
Je kunt uit verschillende filmpjes kiezen.
Bekijk 2 filmpjes waarin een gazon wordt aangelegd met graszoden.
De werkwijzen van ‘een gazon aanleggen' verschillen soms wel iets.
Welke verschillen zien jullie?
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Wat is volgens jullie de beste manier? En waarom vinden jullie dat?

Veilig en ergonomisch werken
Een gazon aanleggen is fysiek best zwaar werk.
Je moet sjouwen, tillen en veel gebukt werken.
Je hebt maar 1 lichaam, dus je kunt er maar beter goed mee omgaan.
Ergonomie gaat over het op de juiste manier werken, zodat je gezond blijft.
Een paar tips:
• Als je tilt, til met een rechte rug. De kracht komt vanuit je benen.
• Maak gebruik van hulpmiddelen, zoals een kruiwagen.

Zo voorkom je onnodig gesjouw.
• Laad de kruiwagen niet te zwaar.

Zorg ook dat het grootste gewicht op de wielen drukt en niet op de handvatten.
• Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals schoenen met stalen

neuzen en kniebeschermers.
Zeker als je veel op je knieën op de grond bezig bent.

• Als je gaat spitten zet je de spade bij je voorste voet.
Duw de spade zo veel mogelijk met je lichaamsgewicht in de grond, in plaats van
met spierkracht.
Plaats 1 hand zo dicht mogelijk bij de spade, onder aan de steel, en draai de spade
telkens om zonder deze op te tillen.
Spit nooit als de grond te hard of te vochtig is.

Opdracht 8
Waarop moet je letten als je de kruiwagen laadt?

Waarom kun je beter niet spitten als de grond erg hard of nat is?

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heb je nodig bij het spitten?
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Keuze-opdracht 9
Kies of overleg welke opdracht jij doet.
• Wil je je oefenen in tiltechnieken? Kies dan opdracht 9a.
• Wil je voorbeelden zien van juiste tiltechnieken? Kies dan opdracht 9b.

Opdracht 9a
Je gaat de techniek oefenen van goed tillen.
Je voert deze opdracht in tweetallen uit en oefent om beurten.
Oefen het tillen met een stoel. Het mag ook een ander voorwerp zijn.
Het is wel belangrijk dat het voorwerp een beetje zwaar is.
Til de stoel op, zoals je dat zonder nadenken zou doen.
De ander kijkt goed en geeft aan hoe het tillen beter zou kunnen.
Til de stoel nogmaals op, maar nu met de aanwijzingen die je van de ander hebt gekregen.
Wat is het verschil tussen de eerste keer en de tweede keer tillen?

Wissel hierna van rol, zodat je beiden het tillen geoefend hebt.
Bespreek de opdracht samen na.
Wat ging goed?

Wat ging minder goed?

Waarop moet je de volgende keer letten?

Opdracht 9b
Je gaat op internet op zoek naar voorbeelden van tiltechnieken.
Zoek op internet naar afbeeldingen.
Typ in het zoekvenster de woorden ‘juiste manier tillen’ en kijk welke plaatjes naar voren
komen.
Kies 1 of 2 afbeeldingen waarop duidelijk te zien is hoe je moet tillen.
Kies ook een plaatje waarop je ziet hoe het niet moet.
Print de afbeeldingen uit en schrijf eronder of het goed of fout is wat je ziet.
Schrijf ook waarom het goed of fout is.
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