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KORTE STAGES SENSE januari 2023 

AGRO- en GROENMANAGEMENT - ZWEDEN 

Vertrek 15/01/2023 

Op zaterdag 15 januari 2023 vertrokken onze leerlingen van 7 Se-n-Se Agro- en groenmanagement 

op3.45 ’s morgens aan de school. Vandaaruit reden ze dan naar de luchthaven van Schiphol voor een 

vlucht richting Stockholm. Daar namen ze de trein voor een rit van 4,5u richting Kramfors, waar ze 

opgehaald werden door de stagebegeleidster Carolina. Na een autorit, van een dik uur (maar 

onderweg wel 2 elanden naast de weg gespot) over de besneeuwde wegen kwamen ze dan eindelijk 

rond 18.30u aan in het landelijke Backsjön. Na een stevige maaltijd en de kamerverdeling werden de 

eerste leerlingen al aan het werk gezet: de bedden in elkaar steken, sneeuw ruimen, de ezels en husky's 

eten geven stonden op de planning. En daarna op tijd in bed om fris aan de eerste werkweek te kunnen 

starten. 

  

De nacht van zondag op maandag had het stevig gesneeuwd waardoor ze maandag startten met het 

sneeuwvrij maken van de wegen en wandelpaden. Ook de dieren kregen de nodige verzorging. Na een 

zware maar mooi dag werken, ook met de nodige extra verlichting omdat het om 16u al donker is, 

konden ze dan eten maken: Zweedse balletjes met aardappelen en groenten. De dag werd afgesloten 

met een spelletjesavond. 
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De tweede dag begon het zaagwerk. Ze creëerden een wandelpad tussen de farm en het huis waar ze 
sliepen. Rond het huis begonnen ze ook met het wegzagen van bomen zodat hier in de zomer gras 
gezaaid kan worden. Het dik hout zaagden ze op 35cm voor brandhout en de takken probeerden ze 
te verbranden. 

Woensdag hebben de leerlingen van Se-n-Se agro en groenbeheer het pad tussen het bedrijf en het 
huis verder afgewerkt door alles tot op de grond af te zagen, de takken werden gestapeld als 
takkenwal. Ook de boompjes rond het huis werden verder neergelegd. Het hout dat dikker is dan 
polsdikte werd verzaagd tot brandhout en gestapeld. Op donderdag zijn ze dan aan de grotere bomen 
begonnen. In groepjes van 3 leerlingen werden de eerste bomen professioneel geveld. De correcte 
verhoudingen van 1/4 en 1/10 probeerden ze zo correct mogelijk over te brengen op de bomen. De 
gevelde bomen worden onttakt en op lengtes van 3,05m verzaagd. Deze stukken worden dan kruislinks 
gestapeld zodat ze niet vastvriezen aan de grond en zichtbaar zijn in de sneeuw. Ze kunnen dan 
eventueel ook al drogen wanneer ze zouden blijven liggen tot het beter weer is. De gezaagde stammen 
die dikker zijn dan 30cm zullen later verzaagd worden tot planken. De dunnere stukken zullen als 
brandhout gebruikt worden. Vrijdag werden opnieuw de honden en ezels verzorgd terwijl anderen 
sneeuw moesten ruimen omdat het ´s nachts gesneeuwd had.  
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Ondertussen begon de rest al aan het vijlen van de kettingzagen. Er werd bij de bomen onder meer 
geoefend op het doorsteken als veltechniek. Wanneer het donker was zijn enkele leerlingen met de 
huskies gaan wandelen om ze daarna eten te geven, en er wat mee te spelen.  
 

Het weekend was welgekomen! 

Voor de jongens van 7AG was het twee dagen even niet werken met de kettingzaag. De verzorging van 

de honden en ezels liep natuurlijk wel verder, zij kennen geen verschil tussen weekdagen en weekend. 

Op zaterdag hebben ze met sneeuwscooters mogen rijden en proberen iets te vangen tijdens het 

ijsvissen. ‘s Middags werden er rond het kampvuur worstjes gebakken voor de hotdogs. Als avondeten 

was het rendierworst met Zweedse kaas op een broodje als voorgerecht en zalm als hoofdschotel, 

allemaal klaargemaakt in de grilhut.  

‘s 'Avonds rond 21u kregen ze via een speciale app melding dat er kans was om het Noorderlicht te 

zien. En ja hoor, het was een prachtig fenomeen dat ze te zien kregen. Zondag werd er met 

sneeuwschoenen een heuvel opgestapt om met de huskies te gaan sleeën. ‘s Middags stond er vlees 

van eland met champignons op het menu. Om het weekend af te sluiten nog een stevige 

avondwandeling onder een open sterrenhemel en een ietwat beperkte verschijning van het 

Noorderlicht. 
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Na het avontuurlijke weekend begon de werkweek in Zweden opnieuw voor de leerlingen van Se-n-se 

Agro en groenbeheer. Na een stevig ontbijt werden de machines onderhouden en de kettingen 

geslepen. De dagelijkse wandeling naar ons werkterrein en de daaropvolgende briefing ging vooraf aan 

de nieuwe werkdag waar iedereen weer ijverig aan de slag ging.  
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Er werden opnieuw drie groepjes van drie leerlingen gemaakt, hierbij zat telkens een leerling die 

vorig schooljaar 7 duaal natuurbeheer heeft gedaan, zij hebben al veel ervaring met de kettingzaag 

en hebben hun certificaat ECS1 gehaald tijdens dit specialisatiejaar. 

We hebben ons ontfermd over kleine en grote bomen. Na vorige week zijn de meesten al goed weg 

met het zagen! We hebben ons verdiept in de doorsteektechniek, deze veltechniek word gebruikt 

voor bomen die hangen en bomen die snelheid nodig hebben in de val. 

  

  

 

Meer foto’s en sfeerbeelden op onze fb-pagina en Instagram. 

#Erasmusplus#eposvzw#dewijnpers#wijreizen

omteleren#iedereengelijkekansen#buitenland

#stage 
 


