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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.
Als je dit leer-werkboek met succes hebt afgesloten, kunnen ze jou vragen om te helpen
bij:
• het opruimen van zwerfafval
• werkzaamheden met de bosmaaier
• het verwijderen van onkruid, door schoffelen en wieden
• snoeiwerkzaamheden
• het verwijderen van opschot
• grasmaaien en ander gazononderhoud.

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.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
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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

Zwerfvuilenbladopruimen
Dit hoofdstuk gaat over het opruimen van zwerfvuil en bladafval.
Je leert hoe je zwerfvuil herkent en verwijdert.
Je leert ook verschillende manieren om bladafval op te ruimen.
Aan het eind van dit hoofdstuk kun jij assisteren bij het opruimen van zwerfvuil en
bladafval.
Jouw werkplek is in de buitenlucht. Dat kan zijn in een tuin bij iemand thuis of in een
plantsoen.

Het is pauze. In de supermarkt heb je een voorverpakt broodje en een pak melk gekocht.
Het is lekker weer en samen met je collega eet je je broodje in het park op.
Na de pauze gaan jullie weer aan het werk.
Maar je hebt nog een leeg pak melk en het zakje van het broodje in je hand.

Opdracht 1
Wat doe jij met jouw afval als je buiten bent?

Waar laat je het als er geen prullenbak in de buurt is?

Ruim je weleens het afval van een ander op?

Zwerfvuil
Met zijn allen maken we een hoop afval. Het meeste afval wordt netjes opgeruimd.
Soms verteert afval uit zichzelf. Bijvoorbeeld aardappelschillen, een rotte appel of
afgemaaid gras.
Maar het meeste afval verteert niet uit zichzelf.
Als dat in de natuur terechtkomt, ligt het er over 100 jaar nog! Dit afval heet zwerfvuil.
Zwerfvuil zie je eigenlijk overal waar mensen zijn geweest.
Meestal zijn het verpakkingen van eten of drinken.
Maar soms zijn het grote voorwerpen.
Zoals matrassen of oude fietsen die in het plantsoen of de sloot zijn gegooid.
Zwerfvuil staat niet alleen lelijk, het is ook erg slecht voor het milieu.
Daarom moet zwerfvuil worden opgeruimd.
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Opdracht 2
Waarom moet zwerfvuil worden opgeruimd? Schrijf 2 dingen op.

1.

2.

Schrijf 5 soorten zwerfvuil op die jij het meest tegenkomt.

1.

2.

3.

4.

5.

Zwerfvuil opruimen
Als je werkt in de groenvoorziening ruim
je ook zwerfvuil op.

Hiervoor heb je nodig:
• een zwerfvuilgrijper (of knijper)
• vuilniszakken
• een afvalzakhouder
• handschoenen.

Doe eerst je handschoenen aan.
Dan doe je een vuilniszak in de
afvalzakhouder. Dat doe je zo:
• Open de klem van de houder.
• Doe de vuilniszak om de ring.
• Doe de ringhouder erom.
• Maak de klem weer vast.

Met de zwerfvuilgrijper pak je het vuil op
en stop je het in de zak.
Als je klaar bent of als de zak vol is, dan
breng je de zak weg naar een afgesproken
plek.
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Let op!
Let tijdens het oppakken goed op je werkhouding. Zorg voor een rechte rug!
Doe ook altijd handschoenen aan. Afval is onhygiënisch en soms gevaarlijk scherp.
De handschoenen beschermen je handen.

Opdracht 3
Je gaat zwerfvuil opruimen. Schrijf op wat je precies moet doen. Schrijf 4 stappen op.

1.

2.

3.

4.

Waarom is het belangrijk om handschoenen te dragen tijdens dit werk?

Bladafval opruimen
Bladafval ruim je op een speciale manier op.
Blad valt in de herfst. Ongeveer vanaf half oktober tot begin december.
Blad ruimen is veel werk.
Veel hoveniersbedrijven wachten het liefst tot al het blad gevallen is.
Dan kun je in 1 keer alles opruimen.
Vooral het verwijderen van blad uit plantvakken kost veel tijd omdat dit met de hand
moet gebeuren.
Het scheelt wel veel als je een bladblazer kunt gebruiken.

Waarom moet je bladafval opruimen?
• Blad dat blijft liggen op een gazon is schadelijk voor het gras.

Door het blad komt er geen licht en lucht bij. Het gras wordt geel en sterft af.
• Blad dat in plantvakken blijft liggen, wordt er door de wind weer uitgeblazen.

Het blad komt dan weer op plekken terecht waar het niet mag liggen.
Bijvoorbeeld op een gazon of op een oprit.

• Natte bladeren op paden, terrassen of op de weg kunnen gladheid veroorzaken.
Voor de veiligheid is het beter om het blad te verwijderen.

• Veel mensen storen zich aan bladafval. Opgeruimd staat netjes!
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Opdracht 4
Wanneer is de tijd van bladval?

Waarom wachten hoveniersbedrijven graag met blad ruimen tot al het blad gevallen is?

In de tekst worden 4 redenen genoemd om bladafval op te ruimen.
Kruis aan hoe belangrijk jij deze redenen vindt.

Heel
belangrijk

BelangrijkNiet erg
belangrijk

Reden

Het is schadelijk voor het gras.

De wind blijft het blad rond waaien.

Natte bladeren zijn gevaarlijk glad.

Bladafval staat niet netjes.

Bespreek je antwoorden met een groepsgenoot. Zijn jullie antwoorden verschillend?
Zo ja, welke verschillen zijn er?

Werken met een bladhark
Het blad ruim je op door het bij elkaar te harken en/of te blazen. Je hebt hiervoor nodig:
• een bladhark
• oorbeschermers, als je een bladblazer gebruikt
• een schep
• een kruiwagen.

Schep en bladhark

Een bladhark herken je aan de brede vorm
met vaak wat wijd uitlopende 'tanden'.
De meeste bladharken zijn gemaakt van
flexibel materiaal. Vaak is dat kunststof,
soms bamboe of verzinkt metaal.
Als je in plantvakken moet harken is zo'n
flexibele bladhark erg prettig.
Je voorkomt hiermee schade aan de
planten.
Om grotere hopen blad te harken is een
extra brede hark heel geschikt.
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Opdracht 5
Voer deze opdracht uit in tweetallen of kleine groepjes.

Bekijk de foto. Je ziet verschillende soorten harken.
Bespreek met elkaar de verschillen in vorm en materiaal. Wat valt jullie op?

Welke hark zou je kiezen als je blad moet harken in een plantvak?
Omcirkel deze hark in de foto en zet het cijfer 1 erbij.
Welke hark vinden jullie het meest geschikt om veel blad van een gazon te harken?
Omcirkel deze hark in de foto en zet het cijfer 2 erbij.

Blad afvoeren
De hopen bij elkaar geharkt blad doe je met een schep in de kruiwagen.
Als de kruiwagen vol is, breng je deze naar een plek die vooraf is afgesproken.
Soms moet je het bladafval in de groene container doen.
Maar meestal gaat het op de aanhangwagen van het bedrijf waar je werkt.
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Opdracht 6
Omcirkel het juiste woord.
Om het blad bij elkaar te harken, gebruik je een bladblazer/bladhark.
De bladhark heeft een brede/smalle vorm en is gemaakt van stevig/flexibel materiaal.
Het bij elkaar geharkte blad doe je in een emmer/kruiwagen.

Werken met de bladblazer
Een bladblazer maakt het blad ruimen een stuk gemakkelijker.
De meeste professionele bladblazers werken met een motor, die loopt op mengsmering.
Er zijn verschillende bladblazers:

de rugbladblazer
In je werk zal je het meest te maken
hebben met de rugbladblazer.
Deze draag je op je rug. Dat is het minst
belastend voor je lichaam.
Met een blazer op je rug kun je bijna overal
komen.

de wielbladblazer
Deze heet ook wel tuimelaar.
De wielbladblazer gebruik je op grotere
stukken. Bijvoorbeeld op een groot gazon.

de handbladblazer
Een handbladblazer zal je voor blad ruimen
niet vaak gebruiken. Daarvoor is deze
kleine blazer niet krachtig genoeg.
Hij is wel goed om een pad of terras even
schoon te blazen. Bijvoorbeeld na
bestrating of snoeiwerkzaamheden.
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Let op!
Apparaten waarmee je werkt, kunnen stukgaan of beschadigd raken.
De opening van de bladblazer kan verstopt raken door een takje dat klem zit of door
stenen of zand.
Controleer daarom tijdens het werken regelmatig of er geen vuil voor de luchtinlaat
zit.

Opdracht 7
Waarom wordt de rugbladblazer het meest gebruikt in de groenvoorziening?

Welke bladblazer gebruik je als je op een groot gazon blad moet ruimen?

Welke brandstof heb je nodig voor een (motor)bladblazer?

Waarom moet je de luchtinlaat van de bladblazer tijdens het werk vaak even controleren?

Bladblazen, zo doe je dat!

Vanuit 2 richtingen wordt het blad op
stroken geblazen. Een machine
zuigt het blad weg.

Bladblazen doe je bij droog weer. Als het
regent, plakt het blad aan elkaar vast.
Hierdoor is het werk moeilijker uit te
voeren. Er mag ook geen of maar weinig
wind zijn.
Staat er toch wind, werk dan altijd met de
wind mee.
Werk in een tuin altijd van achter naar
voren.
Als je een oprit of straat moet bladblazen,
blaas je nooit in de richting van de
plantenborders of het gazon. Je blaast juist
ervan af.
Zo voorkom je dat er steentjes en grond op het gazon terechtkomen.
Blaas het blad op stroken. Als je met zijn tweeën bent, kun je dit mooi samen doen.
Je blaast het blad dan vanaf twee kanten naar het midden.
Laat de stroken niet te lang liggen.
Voer het blad snel af.
Anders waait de wind het blad alsnog weg.
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Als je werkt voor een plantsoenendienst, wordt het blad vaak met een machine
opgezogen.
Doe je het met de hand dan schep je het blad in een kruiwagen.
Die breng je daarna naar een afgesproken plek.

Opdracht 8
Waarom kun je het beste bladblazen op een droge en windstille dag?

Waarom is het handig als je het blad op stroken blaast?

Waarom moet je het blad niet in de richting van plantvakken of het gazon blazen?

Tips voor veilig werken
Zorg dat de bladblazer goed op je rug bevestigd is. Hij mag niet scheef hangen.
Werk met een rechte rug. Zo belast je je lichaam zo min mogelijk.
De meeste bladblazers maken veel lawaai. Draag altijd gehoorbescherming.
Blaas nooit in de richting van personen. Vuil, vooral los zand, kan in de ogen
terechtkomen.

Opdracht 9
Welke soort bladblazer gebruikt de persoon
op de foto?

Welk beschermingsmiddel gebruikt hij?
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Opdracht 10
Deze opdracht doe je samen met iemand anders.
Bekijk filmpjes op internet over bladblazen.
Zoek op internet op ‘bladblazen'. Kies 2 filmpjes.
Zie je verschillen in aanpak of gebruikte hulpmiddelen? Schrijf ze op.

Vegen en opruimen
Bijna alle werkzaamheden in jouw toekomstige beroep sluit je af met vegen en opruimen.
Het is een belangrijk onderdeel dat altijd weer terugkomt.
Of je nu gaat snoeien, bestraten, aanplanten of onkruid verwijderen.
Na afloop moet je altijd het afval opruimen.
Zo laat je de werkplek netjes en verzorgd achter.
Dit heb je nodig als je gaat vegen en opruimen:
• harde of zachte bezem
• blik en handveger of schep
• emmer of kruiwagen.

Opdracht 11
Waarom is vegen en opruimen belangrijk?

Vegen en opruimen, zo doe je dat!
Grond, plantenresten en zwerfafval veeg
je eerst bij elkaar op een hoop.
Hiervoor gebruik je een bezem. Je hebt
bezems met zachte haren en harde haren.
Zachte bezems gebruik je bijvoorbeeld
voor vlakke terrastegels.
Op paden van steen of tegels gebruik je
een harde bezem.
Met een handveger en blik ruim je de hoop
met afval op. Bestrating aanvegen doe je met een harde

bezem.
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Je kunt het ook wegscheppen als het wat grover vuil is.
Als het weinig is, kun je het in een emmer doen.
Als het veel is, gebruik je een kruiwagen om het vuil af te voeren.
Eventueel kun je als laatste nog nablazen met een bladblazer.

Nog een paar praktische tips:
• Zorg dat het te vegen gebied vrij is. Zet zo veel mogelijk spullen even aan de kant.
• Begin aan de kant waar de wind vandaan komt.
• Maak de bezem en ander gereedschap na gebruik schoon.
• Zet verplaatste spullen terug op hun plek.

Let op!
Met vegen verwijder je geen stof.
Stof waait tijdens het vegen op en dwarrelt later weer neer.
Als je ook stof wilt verwijderen, moet je de ondergrond eerst vochtig maken.
Daarna ga je vegen.

Opdracht 12
Het tuinpad aanvegen doe je met
b een harde bezem
b een zachte bezem
Veegt de persoon op de foto ook het stof weg?

Ja/nee, want 

Je begint met vegen aan de kant waar de wind vandaan komt, zodat
b de wind het opgeveegde vuil niet terugblaast
b je zelf zo min mogelijk last hebt van de wind

Dit hoofdstuk ging over:
• zwerfvuil opruimen
• bladafval opruimen
• werken met de bladblazer
• vegen en opruimen.

Doe de praktijkopdrachten bij hoofdstuk 1.
Die staan in het praktijkdeel van dit leer-werkboek.
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