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 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 34 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

Naam kandidaat __________________________________  Kandidaatnummer _______________

GROENE RUIMTE CSE KB 

Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 

AANLEG LEILINDE 

Leilindes zijn lindebomen die door een speciale behandeling een aparte vorm krijgen.  
De vorm wordt door een leisysteem en snoeien in de boom gebracht. Het leisysteem moet 
ongeveer 10 jaar gebruikt worden, zodat de boom voldoende stevig is. Daarna kunnen de 
leilindes zonder leisysteem door te snoeien in de juiste vorm gehouden worden.  
 
Aan een plein staat onderstaand leisysteem voor twee leilindes. 
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 Wat is de doorloophoogte onder het leisysteem? 

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

 Hoeveel meter draad is minimaal nodig om het bovenstaande leisysteem te maken? 
Schrijf de berekening op. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Leilindes groeien alleen in het voorjaar en in de zomer. In de herfst stopt de groei. Vanaf 
begin november volgt een periode van rust. 
Wat is de beste tijd om een linde met kale wortel te planten? 
A jaarrond 
B mei tot september 
C november tot maart 
 

1p  1 

2p  2 

1p  3 
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De draden waarlangs de leilinde wordt geleid, moeten strak staan. 
 Met welk hulpmiddel uit de tekening worden de draden strak gezet? 

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

KLIM- EN LEIPLANTEN 

Naast klimplanten zijn er leiplanten. 
 
De ene klimplant klimt omhoog door zich vast te hechten met zuignapjes. De andere klimt 
omhoog met behulp van bladeren, stekels of slingerende takken. 
Welke klimplant hecht zich aan muren vast? 
A Clematis cultivars 
B Hedera helix 
C Jasminum nudiflorum 
D Lonicera periclymenum 
 
Net zoals bij heesters en bomen, moet ook de snoei bij klimplanten volgens een vaste 
volgorde worden uitgevoerd. 

 Geef in onderstaand schema de volgorde van snoeien aan. Begin met een 1 voor de 
eerste snoeiwerkzaamheid. 

 

vorm  

dode/zieke twijgen/takken  

twijgen/takken bij deuren en/of ramen  

 
Snoeien is een belangrijk onderdeel van het onderhoud aan klimplanten. 
Wat wordt door snoei het meest gestimuleerd? 
de vorming van 
A bladknoppen 
B bloeihout 
C bloemknoppen 
 

1p  4 

1p  5 

1p  6 

1p  7 
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BEMESTINGSADVIES 

Een goede bemesting is voor planten belangrijk. Met een bemestingsadvies kan 
aangegeven worden hoe er beter bemest kan worden. 
Hieronder staat een deel van een bemestingsadvies voor het aanleggen van een gazon. 
 
Bemestingstoestanden Advies 
kalk vrij hoog 
magnesium goed 
fosfaat vrij laag 
kalium goed 
 

Advies voor gazon. 
Alle hoeveelheden gelden per are (100 m²). 
Bekalking en magnesiumbemesting niet nodig. 
Elk jaar begin maart 4 kg superfosfaat en 2 kg patentkali 
geven. 
3 weken later 2,5 kg kalkammonsalpeter en nogmaals 2 kg 
patentkali gelijkmatig verdeeld uitstrooien op droge grasmat. 
Tijdens de zomermaanden na de eerste keer maaien om de 
4 weken 1,5 kg mengmestkorrels 12+10+18 gelijkmatig 
uitstrooien op droge grasmat en sproeien. 

 
Voor een bemestingsadvies wordt een bodemmonster genomen. Voor een gazon is een 
bemonsteringsdiepte van 20 cm voldoende. 

 Wat is de reden dat bij een gazon de bemonsteringsdiepte 20 cm is? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Het streefpercentage voor het organisch stofgehalte bij de bodem van dit 
bemestingsadvies is 5%. Door met organische mest te bemesten wordt het organisch 
stofgehalte verhoogd. 

 Noem een organische meststof die veel gebruikt wordt op gazons. 

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

 Hoeveel kilogram patentkali moet elk jaar in begin maart volgens het 
bemestingsadvies worden gestrooid? 

..........................................................................................................................................  
 
Als de mengmestkorrels zijn gestrooid, moet er worden gesproeid. 

 Noem een reden, waarom er na het strooien van de mengmestkorrels wordt 
gesproeid. 

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

1p  8 

1p  9 

1p  10 

1p  11 
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EENJARIGEN IN 2002 

Hieronder staat een artikel over de omzet van eenjarigen. 
 
Eenjarigen in 2002: fors verlies voor de tuincentra 
 
In 2002 is de omzet van eenjarigen per saldo fors gekelderd. Het aantal kopende 
huishoudens nam af naar 29%. Dat is één procent minder dan in 2000, toen voor het laatst 
is gemeten. 
 
Het blijkt dat in het eerste halfjaar van 2002 de tuincentra het als grootste verkoopkanaal 
relatief slecht gedaan hebben. Hun marktaandeel liep terug van 44 naar 41%.  
De supermarkten daarentegen zagen hun marktaandeel groeien naar 13%. Dat was twee 
jaar eerder nog maar 6%. Ook de bloemenwinkels boekten een procent meer winst, van  
18 naar 19% van de totale markt. 
 
Eenjarige zomerbloeiers blijken vooral goed te scoren, als ze als onderdeel van de fors 
toegenomen balkon- en terrasmarkt worden weggezet. 
BBH verwacht dat eenjarigen niet uit de gratie zullen raken en blijft zijn troef inzetten om 
de eenjarigen als wezenlijk onderdeel voor de aankleding van balkon en terras te 
promoten. Dat zal onder meer geschieden in de actie: ‘Mei nationale balkon en 
terrasmaand’. 
 
 
Hoe groot was in 2000 het percentage huishoudens dat eenjarige planten kocht? 
A 28% 
B 29% 
C 30% 
D 31% 
 
In het artikel worden drie verkoopkanalen genoemd. 
Welk verkoopkanaal heeft het grootste marktaandeel? En welk verkoopkanaal het 
kleinste? 
 
 grootste 

marktaandeel 
kleinste  
marktaandeel 

A bloemenwinkel supermarkt 
B bloemenwinkel tuincentrum 
C supermarkt bloemenwinkel 
D supermarkt tuincentrum 
E tuincentrum bloemenwinkel 
F tuincentrum supermarkt 
 

 Welk van de genoemde verkoopkanalen heeft in twee jaar zijn marktaandeel meer 
dan verdubbeld? 

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

1p  12 

1p  13 

1p  14 
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In het artikel staat dat BBH verwacht dat de eenjarigen niet uit de gratie raken. 
Waarvoor staat de afkorting BBH? 
A Bloeiende Bloemen Holland 
B Bloemenbond Holland 
C Bloemenbureau Holland 
D Boerenbond Holland 
 
De teelt van eenjarige zomerbloeiers in kassen hebben een levenscyclus van één jaar. 

 Vul in het schema achter de gegeven maanden de volgende ontwikkelingsstadia in: 
afsterven, bloeien, ontwikkelen, zaaien, zaad maken. 

 

januari - februari  

februari - mei  

mei - september  

september - oktober  

oktober - december  

 

OPZOEKVRAGEN BOMEN 

Bomen spreken vaak tot de verbeelding van mensen. Soms zijn ze groot en imposant en 
dan weer sierlijk en elegant. Voor het beantwoorden van de volgende vragen moet 
gebruik worden gemaakt van het 'Opzoekboek Groen'. 
 
Bomen worden naar grootte in drie groepen ingedeeld. 
Welke boom behoort tot de derde grootte? 
A Alnus glutinosa 
B Betula pendula 
C Carpinus betulus 
D Prunus serrulata 
 
Bomen kunnen op verschillende manieren worden vermeerderd. 

 Noem een boom die door middel van afleggen, kan worden vermeerderd. 

..........................................................................................................................................  
 
Bomen hebben net als andere planten een voorkeur voor een bepaalde standplaats. 

 Welke boom kan in droge grond, in matig vochtige grond en in vochtige grond staan? 

..........................................................................................................................................  
 
Het tijdstip waarop een boom bloeit, verschilt van boom tot boom. 

 Welke boom bloeit in oktober? 

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

1p  15 

1p  16 

1p  17 

1p  18 

1p  19 

1p  20 
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AANLEG VAN EEN VIJVER 

De vijver staat steeds meer in de belangstelling. Water met zijn specifieke beplanting 
brengt een heel andere sfeer in de tuin.  
Als de basisopzet van een vijver en het biologisch evenwicht goed is, kan de vijver 
uitgroeien tot een klein natuurgebied in de tuin. 
 

 
 
De inhoud van vijvers wordt vaak uitgedrukt in kubieke meter. 

 Hoeveel liter water kan er maximaal in een vijver van 2 kubieke meter? 

..........................................................................................................................................  
 
De plaats van een vijver is belangrijk voor onder andere het licht. Het wateroppervlak van 
een vijver moet minimaal 5 uur zon per dag kunnen krijgen. 

 Wat is hiervan de reden? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Een rechthoekige vijver wordt aangelegd met vijverfolie. 
De afmetingen van de vijver zijn: lengte 4 meter, breedte 2 meter, diepte 90 cm. 
Aan alle kanten moet het folie 50 cm over de rand steken. 

 Wat zijn de minimale afmetingen van het vijverfolie dat nodig is voor de aanleg van 
deze vijver? Schrijf de berekening op. 

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

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

 Wat is de inhoud van de rechthoekige vijver uit vraag 23? Schrijf de berekening op. 

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

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

1p  21 

1p  22 

2p  23 

2p  24 
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Veel waterplanten staan in een mand die in de vijver is geplaatst. De mand wordt 
afgestrooid met een laagje grind. 
Wat is de belangrijkste functie van het grind? 
A het drijven van de grond tegengaan 
B het tegengaan van onkruidgroei 
C het verzwaren van de mand 
D het wroeten van vissen voorkomen 
 

ONTWERP EN AANLEG 

Bij het ontwerpen van tuinen wordt gebruik gemaakt van tuintekeningen. Bij het 
ontwerpen moet je met een aantal zaken rekening houden, zoals met de afmetingen, de 
stand van de zon en de functie van de tuin. Hieronder staat een voorbeeld van een 
tuintekening. 

 
 
Bij de aanleg van een tuin worden drie typen tekeningen gemaakt. 
Welk type tekening staat hierboven afgebeeld? 
A beplantingsplan 
B matenplan 
C presentatietekening 

1p  25 

1p  26 
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Aan welke kant van de tuin bevindt zich de zitbank in de tekening? 
A noordoost 
B zuidoost 
C zuidwest 
D noordwest 
 
Langs de paden in de tuin wordt een rand van getrommelde stenen gelegd.  
Waarom wordt een steen getrommeld?  
A om fel te kleuren 
B om ouder te lijken 
C om schoner te lijken 
D om strakker te worden 
 
Hieronder staat een ander voorbeeld van een tuintekening die op schaal is getekend.  
De maten van de tuin kunnen uit de tekening worden afgeleid. 
 

huis terras

b
o
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pad

gazon

gazon

 
 
schaal: 1:100 
 

 Wat is de oppervlakte van het terras in deze tuintekening in werkelijkheid? Schrijf de 
berekening op. 

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

1p  27 

1p  28 

3p  29 


