
Bronnenboek Werken
aan natuur en milieu



COLOFON

Uitgeverij:

Auteur(s):
Inhoudelijke redactie:
Illustraties:
Foto’s:

Titel:

ISBN:

Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Hannah Mai van Dijkhuizen
Edu’Actief b.v.
www.pixton.com
www.shutterstock.com
Stefano Ember
Alf Ribeiro
Nick_Nick
The Editors

Bronnenboek Werken aan natuur en milieu

978 90 3725 508 9

Eerste druk / eerste oplage
© Edu’Actief b.v. 2019

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden,
kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief,
te vinden op www.edu-actief.nl.



Inhoud

Bronnenboek Werken aan natuur en milieu
Profielvak Dienstverlening en Producten ................................................................ 41.1
Een schone omgeving ............................................................................................... 713.12
Milieueisen ................................................................................................................. 913.13
Onderzoek doen ...................................................................................................... 1013.14
Bodem- en wateronderzoek ................................................................................... 1113.15
Resultaten ordenen ................................................................................................. 1313.16
Advies schrijven ....................................................................................................... 1513.17
Maatregelen voor een beter milieu ........................................................................ 1513.18
Ecodorpen ............................................................................................................... 1813.19
Top-down en bottom-up ........................................................................................ 1913.20
Biodiversiteit ........................................................................................................... 2013.21
Biodiversiteit in Nederland ..................................................................................... 2313.22
Inventarisatie van biodiversiteit ............................................................................. 2513.23
Bedreigingen voor de biodiversiteit ....................................................................... 2713.24
Natuurbeheer .......................................................................................................... 2913.25
Ecoduct .................................................................................................................... 3013.26
Natuurbeheerplannen ............................................................................................ 3113.27
Bijen zijn van levensbelang ..................................................................................... 3313.28
Bedreigingen voor de bij ......................................................................................... 3513.29
Van beheerplan naar natuuronderhoud ................................................................ 3713.30
Urban beekeeping ................................................................................................... 3913.31
Het bijenhotel .......................................................................................................... 4013.32

3Bronnenboek Werken aan natuur en milieu



1.1 Profielvak Dienstverlening en Producten

Je werkt nu in een werkboek dat hoort bij het profielvak Dienstverlening en Producten.
Dit is een profielvak waar veel verschillende onderwerpen voorbij komen. Je wordt heel
breed opgeleid want er komen veel onderwerpen aan bod. Na werkboeken van Edu4all
Dienstverlening en Producten:
• weet je dat er dienstverlenende beroepen zijn en beroepen waar je producten maakt
• weet je dat er een werkketen is
• heb je geoefend met 21ste eeuwse vaardigheden.

1.1. DIENSTVERLENING OF PRODUCTEN

Diensten
Diensten verricht je, als je iets maakt wat je daarna niet kan vastpakken met je handen.
Het is immaterieel. Niet tastbaar. Je kan denken aan iets verkopen of iets organiseren. Als
je iets verkoopt kun je jouw verkoopgesprek niet vastpakken. Bij diensten werk je vaak
vooral met je hoofd. Er zijn heel veel beroepen waar je diensten levert of maakt.

In de Edu4allwerkboeken wordt er aandacht besteed aan de diensten:
• organiseren
• presenteren
• verkopen.

Je hebt ook werk waar je dienstverlenend bent, maar waar je ook producten maakt. Denk
aan promoten.

Producten
Producten kun je maken. Je hebt als je klaar bent met het werk een product liggen en dit
kun je vastpakken. Je kan een vogelkast maken, maar ook een werktekening van het
vogelkastje of een foto of website.

Als jij het leuk vindt om producten te maken dan kun je met je hoofd en met je handen
werken.
Je werkt vooral met je hoofd en wat minder met je handen als je op een computer een
tekening maakt van het vogelkastje. Het product is dan de tekening met de vogelkast erop.
Je werkt vooral met je handen en minder met je hoofd als je de tafel die op een
werktekening staat maakt.

HoofdHanden
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1.2. WERKKETEN VAN OPDRACHT AANNEMEN TOT HET PRODUCT/DIENST PRESENTEREN
Je leert bij Dienstverlening en producten dat je als het ware in een keten aan het werk
bent.

Werkketen.

In sommige beroepen en bedrijven doet de werknemer alle handelingen uit de keten. Bij
andere beroepen doet de werknemer een stukje van de keten of een paar stukken uit de
keten, maar niet alles.

Werkprocessen
In het werk zijn er werkprocessen. Dit betekent dat je een taak of handeling in een vaste
volgorde kunt afwerken. In veel bedrijven zijn er afspraken over werkprocessen gemaakt.
Bijvoorbeeld, de telefoon aannemen. Dit kun je altijd op een vaste manier doen. Of het
maken van een schets. Voor de uitvoering van de taak of handeling worden stappen,
actoren, verantwoordelijkheden en (tussen)producten aangeduid.
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21ste eeuwse vaardigheden
Werkzaamheden veranderen heel snel. Dit komt door bijvoorbeeld technologie, zoals ict
of robotica.

Een piloot nam altijd een koffer met veel papieren mee als hij ging vliegen. Daar moest hij
van alles op invullen. Nu registreren ze alles op de i-pad.

Beroepen die al heel lang bestaan, veranderen daardoor. Soms verdwijnen beroepen en
functies zelfs. Door alle veranderingen komen er ook veel functies bij. Functies die
bijvoorbeeld tien jaar geleden nog niet bestonden zoals een vlogger of een applicatie
ontwikkelaar voor smartphones. In 2011 werd als beroep van de toekomst een applicatie
ontwikkelaar voor smarthphones genoemd.

Het is heel goed mogelijk dat jij of je medeleerlingen straks een baan hebben die nu nog
niet bestaat.

Daarom is het belangrijk dat jij als werknemer straks op die veranderende toekomst
voorbereid bent. Dat je de “medewerker van de toekomst bent” voor misschien wel een
“beroep van de toekomst”. Door 21ste eeuwse vaardigheden goed te beheersen, ben je
dat.

Er zijn veel modellen over 21ste eeuwse vaardigheden. De vaardigheden verschillen van
elkaar.

In het onderwijs wordt het model van Kennisnet

veel gebruikt.
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In de werkboeken van Edu4all wordt er vooral geoefend met de onderstaande 21e eeuwse
vaardigheden:
• creatief denken
• kritisch denken
• problemen oplossen
• communiceren
• samenwerken
• ICT - basis vaardigheden
• goed kunnen plannen. Deze laatste vaardigheid zie je niet in het model hierboven staan.

Maar er zijn modellen waar men het wel belangrijk vindt dat een “medewerker van de
toekomst” goed kan plannen.

13.12 Een schone omgeving

De omgeving om ons heen noemen we het milieu. Het is belangrijk voor ons dat onze
omgeving schoon is. Op die manier kunnen we gezond leven en genieten van de dingen
rondom ons.

Het milieu is de bodem, het water en de lucht

om ons heen.

BODEM
De bodem is de grond waarop we huizen bouwen, tuinen aanleggen, fabrieken neerzetten,
koeien laten grazen en groentes telen. We maken dus allemaal gebruik van de bodem.
Soms direct, door de huizen waarin we wonen. Soms indirect, bijvoorbeeld door de spinazie
die we eten. Als er stoffen in de bodem zitten die daar eigenlijk niet horen, kan dat schadelijk
zijn voor iedereen die gebruikmaakt van de bodem.

In de bodem komen van nature allerlei stoffen voor. Die stoffen zorgen voor een goede
bodemkwaliteit, zodat diersoorten kunnen overleven en planten kunnen groeien. De
bodemkwaliteit kan verslechteren doordat schadelijke stoffen in de bodem terecht komen.
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Hierdoor kunnen dieren sterven of gaan bepaalde plantensoorten veel te hard groeien.
Ook kunnen giftige stoffen in voedingsmiddelen terecht komen.

Bodemvervuiling ontstaat doordat afvalstoffen gedumpt worden, of doordat bepaalde
stoffen de bodem in lekken. Denk maar eens aan een tankstation. De bodem onder zo'n
plek is vaak vervuild door gelekte olie. En veel steden zijn gebouwd op afvalhopen. Dat
kan schadelijk zijn voor de inwoners van de stad. Ook door de landbouw raakt de bodem
vervuild. Te veel meststoffen en bestrijdingsmiddelen leiden tot een slechte bodemkwaliteit.

Bodemverontreiniging.

WATER
Met 'water' bedoelen we hier het water van rivieren of sloten. In dit water leven vissen,
groeien planten en kunnen wij zwemmen. Maar dit water wordt ook gebruikt om het
drinkwater te maken dat wij de hele dag door gebruiken. Een goede waterkwaliteit is dus
heel belangrijk voor ons.

Water kan vervuild raken doordat mensen en bedrijven afval en afvalstoffen lozen op het
water. Ook kunnen giftige stoffen die in de bodem zitten, door regenwater de sloten en
rivieren in gespoeld worden. Stoffen die in het water terecht kunnen komen zijn onder
andere olie, meststoffen en rioolwater. Deze stoffen zijn schadelijk voor planten en dieren
en bedreigen de winning van ons drinkwater.

LUCHT
Lucht is overal om ons heen, zowel binnen als buiten. We ademen lucht in en blazen het
weer uit. Lucht is dus van levensbelang voor ons. Daarom is het gevaarlijk als de
luchtkwaliteit niet goed is.

Het verkeer, de industrie, de landbouw en onze eigen huishoudens zijn in Nederland de
belangrijkste veroorzakers van luchtvervuiling. Schadelijke stoffen als stikstofdioxide
(NO₂), fijnstof en broeikasgassen zoalskoolstofdioxide (CO₂) komen in de lucht via
bijvoorbeeld de uitlaten van auto's, kolencentrales en onze eigen verwarming.
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Een slechte luchtkwaliteit kan bij mensen leiden tot gezondheidsproblemen, zoals
benauwdheid, allergieën en hartklachten. Vooral mensen die langdurig vervuilde lucht
inademen, bijvoorbeeld mensen die dicht bij een snelweg wonen, lopen het risico om ziek
te worden. Bovendien zorgen broeikasgassen voor opwarming van de aarde. Dat kan voor
iedereen grote gevolgen hebben, zoals grote overstromingen.

Luchtverontreiniging in Rotterdam.

Naast een snelweg wonen heeft bovendien nog een ander nadeel: geluidsoverlast. Mensen
die lange tijd achter elkaar te maken hebben met hard geluid, kunnen klachten krijgen,
zoals slecht slapen, stress of een hoge bloeddruk. Geluidsoverlast kan ook worden
veroorzaakt door bijvoorbeeld treinen, vliegtuigen of windmolens.

Ook overlast door licht kan zorgen voor gezondheidsklachten. Lichthinder wordt
veroorzaakt door verlichting in steden, verkeer en glastuinbouw (kassen). Omdat er 's
nachts veel kunstlicht is, kan het dag- en nachtritme van mensen en dieren verstoord
raken. Ook een donkere nacht hoort dus bij een schone omgeving!

De bodemkwaliteit, waterkwaliteit en de luchtkwaliteit samen zijn de milieukwaliteit.
Een goede milieukwaliteit is belangrijk voor mensen, dieren en planten.

13.13 Milieueisen

Om te zorgen voor een schone omgeving zijn regels gemaakt. In deze regels staat welke
stoffen wel en niet in de bodem, het water en de lucht mogen voorkomen. Deze regels zijn
de milieueisen. Veel stoffen mogen wel voorkomen in het milieu, maar moeten onder een
bepaalde grens blijven. In de milieueisen staat dus meestal hoeveel er maximaal van een
stof in de bodem, het water en in de lucht mag zitten.

Er zijn bijvoorbeeld regels voor de hoeveelheid fijnstof in de lucht. In een kubieke meter
(1 m3) lucht mag gemiddeld 40 microgram fijnstofdeeltjes zitten.
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