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Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het Opzoekboek Groen. 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
ONDERHOUD VAN EEN BORDER 
 
Iedere tuinliefhebber wil een mooie border. Een combinatie van verschillende vaste 
planten, heesters, bollen en knollen geeft een mooie variatie. Een border onderhouden is 
veel werk, omdat elke plant zijn eigen onderhoud vraagt. 
 

 
Afbeelding komt uit Groei en Bloei No: 2 februari 2003 
 

1p  1 Op de afbeelding is een border te zien met een grasstrook er omheen. 
Wat is de beste maatregel om gras minder snel de border in te laten groeien? 
A graskanten steken 
B twee keer per week maaien 
C vaste planten langs de grasrand zetten 
 

1p  2 Elke plant in de border heeft zijn eigen groeiseizoen. 
Hoe ziet een groeiseizoen van een vaste plant eruit? 
De planten sterven in het najaar 
A bovengronds af en lopen in het voorjaar uit. 
B bovengronds af en lopen in de zomer uit. 
C ondergronds af en lopen in het voorjaar uit. 
D ondergronds af en lopen in de zomer uit. 
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1p  3 Voor de groei van de planten moet voldoende humus aanwezig zijn. Door te bemesten 
kan er meer humus in de bodem komen. 
Welke meststof zorgt voor meer humus in de bodem? 
A kalkamonsalpeter 
B koemestkorrels 
C NPK 
 

1p  4 Het loof van vaste planten wordt pas in het voorjaar verwijderd. 
Wat is de reden dat het loof in het voorjaar wordt verwijderd? 
A De verdamping kan dan in de winter doorgaan. 
B Het blad geeft in de winter bescherming tegen de vorst. 
C Na het verwijderen van het loof loopt de plant direct uit. 
 

1p  5 Lupine wordt veel gebruikt in borders. 
 Wat is de wetenschappelijke naam voor lupine? Zoek de naam op. 

 
..........................................................................................................................................  
 

2p  6 Elke plant in de border vraagt zijn eigen onderhoud. 
 Zet de plantengroepen op de juiste plaats in het schema. 

− eenjarige planten 
− heesters  
− vaste planten 
 

onderhoudswerkzaamheden plantengroep 

na de bloei de uitgebloeide bloemen verwijderen   

na de bloei de planten helemaal verwijderen  

na de bloei de twijgen terugknippen  

 
2p  7 In de border worden verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

 Kruis in onderstaand schema aan welke onderhoudswerkzaamheden in een vaste 
planten border worden uitgevoerd. 

 
onderhoudswerkzaamheden  

bemesten  

maaien  

schoffelen  

snoeien  

wieden  
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AANLEGGEN VAN EEN GAZON 
 
Een gazon kan een tuin ruimtelijk maken. Het is ideaal voor kinderen om op te spelen en 
als het goed wordt verzorgd is, vinden veel mensen het mooi. Daarom is in veel tuinen 
een gazon aangelegd. 
 

1p  8 De functie van een gazon bepaalt voor welk mengsel van graszaden gekozen wordt. Er 
bestaat siergazonmengsel en speelgazonmengsel. 
Uit welke grassen bestaat een speelgazonmengsel? 
A uit polvormende grassen 
B uit polvormende en zodevormende grassen  
C uit zodevormende grassen 
 

2p  9 Voor de aanleg van een gazon moeten veel werkzaamheden worden uitgevoerd. 
De werkzaamheden voor de aanleg van een gazon staan in onderstaand schema. 

 Geef in het schema de juiste volgorde van de werkzaamheden aan met cijfers. 
 
werkzaamheden volgorde 
aantrappen  

egaliseren  

inwerken zaad  

spitten  

zaaien  
 

1p  10 Een zaaibed voor een gazon moet goed vlak zijn. 
Welke gereedschappen zijn het meest geschikt om een zaaibed vlak te maken? 
A kromtandhark en bats 
B kromtandhark en spade 
C rechttandhark en bats 
D rechttandhark en spade 
 

1p  11 In welke maanden kan gras het beste worden gezaaid? 
A januari en februari 
B juni en juli 
C augustus en september 
D oktober en november 
 

2p  12 Voor het inzaaien van gras is ongeveer 20 gram zaad nodig per m2. 
 Bereken met behulp van het onderstaand rekenschema hoeveel graszaad nodig is 

voor een gazon van 4 x 5 meter. 
 
berekening oppervlakte gazon: 
 
 ……… x ………… = ……….m2 
 
berekening hoeveelheid graszaad: 
 
…………. x ……….. = ………..gram graszaad 
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1p  13 Het inzaaien van een gazon gebeurt via een vast patroon. 
Waar wordt het eerst ingezaaid? 
A aan de breedste kant van het gazon 
B aan de randen van het gazon  
C aan de smalste kant van het gazon 
D in het midden van het gazon 
 

1p  14 Zaaien is niet de enige manier om een gazon aan te leggen. 
 Op welke andere manier kan een gazon worden aangelegd? 

 
..........................................................................................................................................  
 
 
HET PLANTEN VAN ROZEN 
 
Rozen geven een tuin kleur en geur. Ze worden geplant in borders, langs muren en tegen 
pergola’s. 
 

1p  15 Rozen zijn er in verschillende vormen en lengtes. 
Zoek op in welke kleur de roos niet voorkomt. 
A blauw 
B geel 
C paars 
D wit 
 

1p  16 Rozen die worden aangeplant, kunnen op twee verschillende manieren worden geleverd. 
De ene manier is als containergoed. 

 Wat is de andere manier? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  17  Geef met een pijl in onderstaande afbeelding de entplaats aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  18 Rozen zonder kluit kunnen niet het hele jaar geplant worden. 
Welke maand is het meest geschikt om rozen zonder kluit te planten? 
A januari 
B mei 
C augustus 
D november 
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ONDERHOUD BOMEN 
 
Bomen die langs wegen en in plantsoenen staan, moeten goed onderhouden worden. Het 
onderhoud bestaat onder andere uit opkronen en het verwijderen van probleemtakken. 
Meestal gebeurt dit in de winter. De boom is kaal en de structuur van de takken is goed te 
zien. 
 

1p  19 Voor het snoeien van bomen worden verschillende handgereedschappen gebruikt, 
bijvoorbeeld onderstaande zaag. 
 

 
Wat is de naam van deze zaag? 
A beugelzaag 
B jirizaag 
C snoeizaag 
D stokzaag 
 

1p  20 Naast handgereedschap kan ook een kettingzaag worden gebruikt. 
Vanaf welke leeftijd mag er onder begeleiding met de kettingzaag gewerkt worden? 
A 14 jaar 
B 16 jaar 
C 18 jaar 
 

1p  21  Wat is opkronen? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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2p  22 Een snoeimaatregel bij bomen is het verwijderen van probleemtakken. 
 Kruis in onderstaand schema de probleemtakken aan. 

 
tak probleemtak 
dubbele top  

zuiger  

bloemtak  
 

1p  23 Bij het snoeien van zware takken uit bomen kan de bast inscheuren. Door ‘op stomp te 
zagen’ kan inscheuren voorkomen worden. 

 Wat wordt bedoeld met de term ‘op stomp zagen’? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  24 Na het zagen van een tak van een boom, blijft een wond over. Om deze wond goed te 
laten vergroeien, moet de tak op een bepaalde manier worden afgezaagd. Hieronder zijn 
drie voorbeelden van afgezaagde takken afgebeeld. 
 

   

 1           2          3 
 
Bij welke zaagsnede vergroeit de wond het beste? 
A zaagsnede 1 
B zaagsnede 2 
C zaagsnede 3 
 

1p  25 Bij het snoeien van bomen mag niet meer dan 20% van de takken worden weggesnoeid. 
Het hoeveelste deel van de takken van een boom is dit? 
A 1/2 deel 
B 1/3 deel 
C 1/4 deel 
D 1/5 deel 
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TUINTEKENEN 
 
Iemand die aanlegwerkzaamheden verricht, krijgt te maken met een ontwerptekening.  
Dit is een tekening met een plattegrond van een tuin of plantsoen. 
 

1p  26 Een ontwerptekening is altijd op schaal gemaakt. 
 Geef één reden waarom een ontwerptekening op schaal wordt gemaakt. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  27 Een ontwerptekening is gemaakt op schaal 1:50. Op de tekening staat een haag van  
7 cm. 

 Hoe lang is de haag in werkelijkheid? Schrijf de berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  28 Op een ontwerptekening staat een legenda. 
 Wat is een legenda? 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  29 Op een tekening worden met symbolen beplantingen aangeven. 
Welke van onderstaande symbolen wordt gebruikt om een conifeer aan te geven? 
 

 
 

 

         A            B         C 
 

1p  30 Op een ontwerptekening staat altijd een pijl getekend. Deze pijl geeft de ligging van de 
tuin aan. 
 

 
 
In welke richting wijst een pijl op een ontwerptekening altijd? 
A noord 
B oost 
C zuid 
D west 
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1p  31 Op een ontwerptekening kunnen hoogtes worden aangegeven. Het niveau 0.00 wordt 
aangegeven met de letters PP. 
Waar staan de letters PP voor? 
A Peil Plaats 
B Peil Punt 
C Plaatselijk Peil 
D Punt Plaats 
 
 
ONDERHOUD SCHOP 
 

1p  32 De steel van een schop is kapot. Hiervoor is onderstaande steel gekocht. 

 
Bij welk gereedschap hoort deze steel?  
A een bats 
B een puinschep 
C een spitvork 
D een steekschop 
 

1p  33 Het blad wordt aan de steel vastgezet met RVS schroeven. 
Wat betekent de afkorting RVS? 
A Roest Van Staal 
B Roest Voor Staal 
C Roest Vrij Sink 
D Roest Vrij Staal 
 

1p  34 Hieronder is een blad van een schop afgebeeld. Het blad is net geslepen en er zitten nog 
bramen aan het blad. 

 
Waarmee kunnen bramen het beste verwijderd worden? 
A handvijl 
B staalborstel 
C wetsteen 
 

1p  35 Een schop wordt langere tijd niet gebruikt, daarom wordt het blad ingevet. 
 Waartegen beschermt het vet? 

 
..........................................................................................................................................  
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ONDERHOUD VERHARDINGEN 
 
Trottoirs, paden en pleinen zijn meestal verhard. Deze verhardingen kunnen door gebruik 
slijten of kapot gaan. In onderstaande afbeelding is een trottoirband te zien die is verzakt. 
 

 
 

1p  36  Geef een oorzaak van het verzakken van een trottoirband. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  37 Het trottoir moet worden hersteld. 
De werkzaamheden voor het herstellen van het trottoir staan in onderstaand schema. 

 Geef in het schema de juiste volgorde van werkzaamheden aan met cijfers.  
 
werkzaamheden volgorde 
afstrooien met zand en de voegen invegen  

beschadigde of weggezakte bestrating opnemen  

bestrating in hetzelfde verband terugleggen  

bestratingmaterialen schoonmaken  

straatzand aanvullen en verdichten; zorgen dat het zandbed gelijk ligt  
 

1p  38 Bij het opknappen van de bestrating wordt een speciale tang gebruikt. 

 
Wat is de naam van deze tang? 
A klinkertang 
B profieltang 
C trottoirbandtang
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1p  39 Een weg wordt meestal tonrond aangelegd. 
 Teken in onderstaand kader hoe een tonronde weg er in een dwarsdoorsnede uitziet. 
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