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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

AANLEG EN ONDERHOUD GAZON 

Het aanleggen en onderhouden van een gazon is echt hovenierswerk. Een goede aanleg 
vereist kennis en vaardigheden. Dit geldt ook voor het onderhouden van een gazon. 
Hieronder staat een deel van een verpakking van graszaad afgebeeld.  
 

  

1 Grondvoorbereiding   
De grond  ±  35 cm diep omwerken en  
wortelonkruiden zorgvuldig verwĳderen. De grond  
egaliseren. Laten inzakken of rollen en vervolgens  
goed vlak harke n. Kluiten aarde fijn maken.   

2 Zaaiwĳze   
Het verdient aanbeveling het graszaad voor  
het zaaien goed te mengen met metselzand.   

  

  

3 Na het zaaien   
Het is zeker de eerste keer van belang de grond  
voortdurend vochtig te houden. Sproei bĳ droog  
weer liever één keer lang (enkele uren) dan vaak en 
kort. Sproei altĳd 's avonds.   

 
 
Graszaad voor gazons kan uit een mengsel van meerdere soorten graszaad bestaan. 

 Geef één reden waarom er meerdere soorten graszaad worden gebruikt. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Grassoorten kunnen ingedeeld worden in twee groeivormen. Een groeivorm is de 
zodenvorm. 

 Hoe wordt de andere groeivorm van gras genoemd? 

..........................................................................................................................................  
 
Het laten inzakken of rollen van de grond wordt verdichten genoemd. 

 Wat is de functie van verdichten? 

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

..........................................................................................................................................  
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1p  2 

1p  3 
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Bij de aanleg van een gazon moet er worden geëgaliseerd. 
Welke hark is hiervoor het meest geschikt? 
A bladhark 
B hark met gebogen tanden 
C hark met rechte tanden 
D verticuteerhark 
 
Waarom wordt aanbevolen om graszaad voor het zaaien goed met metselzand te 
mengen? 
A Door het metselzand kan het graszaad goed kiemen. 
B Met het metselzand worden voedingsstoffen aan de grond toegevoegd. 
C Door het metselzand valt het zaad minder op voor vogels. 
D Door het metselzand kan het lichte graszaad beter verdeeld worden. 
 
Het is beter één keer lang te sproeien dan vaak en kort. 

 Geef een reden waarom dit beter is. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Een nieuw aan te leggen gazon is 8 meter lang en 6,5 meter breed. Per m² is er 25 gram 
graszaad nodig. 

 Hoeveel gram graszaad is er voor het inzaaien van dit gazon nodig? Schrijf de 
berekening op. 

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

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

GROND 

Voor een gezonde groei van planten is een vruchtbare bodem een eerste voorwaarde.  
De meeste planten wortelen in de bovenste grondlaag. 
 
De holten tussen de vaste gronddeeltjes zijn gevuld met water of lucht. 

 Hoe worden deze holten genoemd? 

..........................................................................................................................................  
 
Om een goede grond te krijgen en te houden is de bemesting en een goed bodemleven 
van groot belang. 

 Met welke mest wordt het bodemleven gestimuleerd? 

..........................................................................................................................................  
 
In de inleiding wordt gesproken over de bovenste grondlaag waarin de planten wortelen. 

 Hoe wordt de bovenste laag van 20-25 cm van de grond genoemd? 

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

1p  4 

1p  5 

1p  6 

2p  7 

1p  8 

1p  9 

1p  10 
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De drie meest voorkomende grondsoorten in Nederland zijn zand, klei en veen. 
 Geef met een kruis in onderstaande tabel aan wat de eigenschap per grondsoort is. 

 
eigenschap zand klei veen 

groot vochtvasthoudend vermogen    

makkelijk te bewerken    

opgebouwd uit plantenresten    

plakkerig    

voedselarm    
 
Grond is opgebouwd uit verschillende delen. 
Welke bestanddelen moet goede grond bevatten? 
A lucht, water en voedingsstoffen 
B vaste stof, water en steentjes 
C water, steentjes en voedingsstoffen 
 
Grond is opgebouwd uit anorganische en organische materialen. 

 Geef twee voorbeelden van organisch materiaal dat in de grond kan voorkomen. 

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

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

BOLLEN EN KNOLLEN 

Bloembollen zijn typisch Nederlands. Er zijn verschillende soorten bollen zoals 
voorjaarsbloeiers en zomerbloeiers. 
 

 In welk seizoen moeten zomerbloeiers geplant worden? 

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

2p  11 

1p  12 

1p  13 

1p  14 
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Hoe groter de bol is hoe dieper deze geplant moet worden. Hieronder staat een schema 
met plantdieptes voor bollen. 
 

 
 
Hoe diep moet een tulpenbol volgens het schema geplant worden? Neem de onderkant 
van de bol als uitgangspunt. 
A   2 cm 
B   6 cm 
C   8 cm 
D 10 cm 
 
Om te voorkomen dat een tulp ziek wordt, moet de bol ieder jaar opnieuw geplant worden 
in een ander stukje grond. 

 Zoek op in welke maanden een tulp bloeit en welke ziekte door herplant wordt 
voorkomen. 

bloeimaanden: ...................................................................................................................  

ziekte:................................................................................................................................  
 
Sommige bollen kunnen vermeerderd worden door bijvoorbeeld de bodem uit te hollen. 
Daarna komen er aan de onderkant kleine nieuwe bollen. 
Hoe noemen we die nieuwe bollen? 
A bodembollen 
B klisters 
C nieuwelingen 
D proppen 
 

1p  15 

1p  16 

1p  17 
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SLAKKEN 

In de tuin kunnen huisjesslakken en naaktslakken een ware plaag zijn. Sommige slakken 
laten een zilvergrijs slijmspoor achter. 

 
Dat er veel slakken in de tuin zijn, komt door een aantal factoren. 

 Geef met een kruis in de tabel aan welke factoren dat zijn. 
 
factoren  

hoeveelheid bloemen in de tuin  

hoeveelheid vocht  

grondsoort  

temperatuur  
 
Vooral kruidachtige planten zijn gevoelig voor slakkenvraat. 

 Geef met een kruis in de tabel de kruidachtige planten aan. 
 
soorten planten  

vaste planten  

coniferen  

rozen  

heesters  

bol- en knolgewassen  
 
Slakken kunnen grote schade veroorzaken. 
Wat is een kenmerk van slakkenvraat? 
A afstervende wortels 
B afvallende bloemknoppen 
C gaten in de bladeren 
D geelverkleuring van de planten 
 
Om slakken te bestrijden kunnen chemische middelen gebruikt worden. 

 Wat kan een nadeel zijn van het gebruik van deze middelen? 

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

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

1p  18 

1p  19 

1p  20 

1p  21 
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BOMEN IN DE STAD 

Een boom in een stad staat niet in zijn natuurlijke omgeving. Een boom in de stad wordt 
meestal in een bepaalde vorm gesnoeid, waardoor hij zijn natuurlijke habitus niet bereikt. 
 
Rondom een boom op een parkeerplaats kan een zogenaamd boomjuk worden geplaatst. 
 

 
 

 Waarvoor dient een boomjuk? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Vooral de eerste jaren na het planten heeft een boom een goede verzorging nodig. 

 Noem twee verzorgingsmaatregelen die typisch zijn voor de eerste jaren na aanplant 
van een boom in de stad. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Gedurende de eerste jaren na aanplant wordt een stadsboom op een aantal punten 
gecontroleerd. 

 Noem twee van deze controlepunten. 

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

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

1p  22 

2p  23 

2p  24 
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AANLEGGEN TERRAS 

Wanneer een zandbed onder een terras wordt gelegd, moet er eerst een cunet gegraven 
worden. 

 Hoe wordt de diepte van een cunet berekend? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Bij het bestraten worden rechte hoeken ook wel haaks genoemd. 
Hoeveel graden is een haakse hoek? 
A   45 graden 
B   90 graden 
C 145 graden 
D 190 graden 
 
Afreien is een onderdeel bij de aanleg van een terras. 

 Noem twee voordelen van het afreien van een zandbed. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Er kan in verschillende verbanden worden bestraat. 
 

 
 
Hoe wordt het bovenstaand verband genoemd? 
A blokverband 
B halfsteensverband 
C fantasieverband 
D visgraatverband 
 
Voor het bestraten worden betonklinkers gebruikt. 
Uit welk soort materiaal bestaan betonklinkers? 
A dood materiaal 
B kringloopmateriaal 
C levend materiaal 
D levenloos materiaal 
 

1p  25 

1p  26 

1p  27 

1p  28 

1p  29 
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Voor een betere waterafvoer zit er soms een schuine rand aan de bovenkant van klinkers 
en tegels. 
Hoe wordt deze schuine rand genoemd? 
A afwaterrand 
B patroonrand 
C vellingrand 
D voegrand 
 

ONDERHOUD ROZEN 

Rozen geven een tuin kleur en geur. Ze worden geplant in borders maar ook langs muren 
of tegen pergola’s. Een roos is echter geen gemakkelijke plant en stelt nogal wat eisen 
aan de standplaats. 
 
Voordat de rozen worden geplant, worden de lange wortels van de wortelkluit ingekort. 

 Waarom wordt dit gedaan? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Nadat de rozen geplant zijn, worden de nog aanwezige bladeren afgeknipt. 

 Waarom wordt dit gedaan? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Klimrozen worden op ongeveer 45 cm vanaf de muur geplant. Hierbij worden de wortels in 
het plantgat zoveel mogelijk van de muur afgebogen. 

 Waarom worden klimrozen op deze manier geplant? 

..........................................................................................................................................  
   
 
Als er gesnoeid wordt, is het belangrijk om op de knoppen te letten. 

 Noem een reden waarom er op een buitenoog wordt gesnoeid. 

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

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

1p  30 

1p  31 

1p  32 

1p  33 

1p  34 
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GEREEDSCHAP 

Om veilig en lang gebruik te kunnen maken van gereedschap moet het goed 
onderhouden worden. 
 
Een rozenperk moet af en toe geschoffeld worden. Hierbij is een juiste werkhouding 
belangrijk. 

 Hoe wordt gemeten of de steellengte van een schoffel juist is? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Naast een juiste steellengte moet gereedschap ook regelmatig gecontroleerd worden op 
de bruikbaarheid. 

 Noem twee andere punten waarop de bruikbaarheid van een schoffel gecontroleerd 
wordt. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Een schoffel die bot is, moet gescherpt worden. 
Welk gereedschap is hiervoor het meest geschikt? 
A een rasp 
B een slijpschijf 
C een wetsteen 
D een zoetvijl 
 

1p  35 

2p  36 

1p  37 
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BEMESTING 

Planten hebben voedsel nodig om te groeien. Door een bemesting kan een tekort aan 
voedingsstoffen worden aangevuld. Dit kan in een border met een speciale 
bordermeststof.  
 
 
Bordermeststof voor alle tuinplanten 
 
Gebruiksaanwijzing 
1. Neem de juiste hoeveelheid. 
2. Strooi de korrels gelijkmatig rond de planten. 
3. Hark de korrels door de bovenlaag van de grond. 
4. Geef water om de meststof direct te activeren. 
 
Dosering 
25 gram per m² 
 
Wanneer te gebruiken 
3 x per jaar in de periode maart t/m augustus 
 
Inhoud 
1 kg  
 

 
Op de gebruiksaanwijzing staat dat de korrels door de bovenlaag van de grond moeten 
worden geharkt. 

 Waarom is het goed om de korrels door de bovenlaag te harken? 

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

..........................................................................................................................................  
 
De bordermeststof bevat de volgende voedingsstoffen. 
 
 
EG-meststof: 
NPK-meststof 12+12+17 (+3) bevat magnesium, 12% stikstof (N) totaal waarvan  
4,0% nitraatstikstof en 8,0% ammonium stikstof, 12% fosforzuuranhydride (P2O5 ) 
oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat, 17% kaliumoxyde (K2O) oplosbaar in water,  
3% magnesiumoxyde (MgO) totaal. 
 
 

 Noem de drie belangrijkste voedingsstoffen. 

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

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

1p  38 

1p  39 
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Een border moet bemest worden. De border is 8 m lang en 3 m breed. 
 Laat met een berekening zien of één pak meststof voldoende is om de border één 

 keer te bemesten. 

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

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

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

EENJARIGE PLANTEN 

Een eenjarige plant bloeit in de zomer rijk en kleurig. De plant wordt gezaaid, groeit, 
bloeit, maakt zaad en sterft af in één jaar. 
 
De meeste eenjarige planten worden gezaaid. 

 Geef met een kruis in onderstaand schema de juiste beweringen aan. 
 
stellingen juist 
Vermeerdering met zaad is een vorm van ongeslachtelijke 
vermeerdering. 

 

Bij vermeerdering met zaad hebben de zaailingen andere 
eigenschappen dan de ouderplant. 

 

Vermeerdering met zaad is relatief duurder dan andere vormen van 
vermeerdering. 

 

Vermeerdering met zaad zorgt voor meerdere nakomelingen van een 
plant. 

 

 
Eenjarige planten worden op verschillende manieren toegepast. 

 Geef drie toepassingsmogelijkheden van eenjarige planten. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Om een zo natuurlijk mogelijk geheel te krijgen, worden eenjarige planten in een bepaald 
verband geplant. 
Welk plantverband is dit? 
A driehoeksverband 
B rechthoekigverband 
C vierkantsverband 
D wildverband 
 
Eenjarige planten bloeien meestal met felle kleuren. 
Zoek op welke van onderstaande planten zowel in het rood als in het paars kunnen  
voorkomen. 
A Ageratum houstonianum 
B Callistephus chinensis 
C Lobelia erinus 
D Salvia splendens 
 

2p  40 

2p  41 

1p  42 

1p  43 

1p  44 
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Ook tussen eenjarige planten kan onkruid groeien. 
 Wat is de beste manier om onkruid te verwijderen tussen een grote groep eenjarige 

planten? 

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

SIERHEESTERS 

In een tuin worden heesters om hun sierwaarde aangeplant. Sierwaarden van heesters 
zijn bijvoorbeeld de besdracht, de groeivorm, de kleur van de bladeren of de kleur van de 
twijgen. 
 
Bij een sierheester loopt in het voorjaar een knop uit en vormt een stengel met bladeren. 
Na de herfst gaat deze stengel in winterrust en loopt in het voorjaar uit. 
Hoe wordt de voorjaarsstengel genoemd? 
A scheut 
B tak 
C twijg 
 
Het snoeien van een heester is afhankelijk van de sierwaarde. 

 Wanneer moet een besheester gesnoeid worden? 

..........................................................................................................................................  
 
Bij twijgbloeiers worden de uitgebloeide twijgen gesnoeid. 
Hoe heet deze manier van snoeien? 
A afzetten 
B knotten 
C uitlichten 
D dunnen 
 

 Zoek de sierwaarde van onderstaande heesters op. Schrijf ze op in de tabel. 
 
wetenschappelijke naam sierwaarde 

Callicarpa bodinieri var. giraldii  

Forsythia x intermedia  

Ribes sanguineum  

Pieris japonica  

 
Een bladverliezende heester is duidelijk te herkennen aan zijn takken, twijgen en 
knoppen.  
Hoe worden deze kenmerken genoemd? 
A bladkenmerken 
B seizoenkenmerken 
C winterkenmerken 
D zomerkenmerken 
 

1p  45 

1p  46 

1p  47 

1p  48 

2p  49 

1p  50 
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VIJVER 

Leon loopt stage bij een ontwerpbureau. Hij heeft de opdracht gekregen om een strakke 
tuin te ontwerpen. In het ontwerp moet een vijver worden opgenomen. 
 

 Waarom is veel direct zonlicht in de vijver niet ideaal? 

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

..........................................................................................................................................  
 
 
Leon heeft in een vijverboek vier groepen vijverplanten gevonden en een afbeelding met 
een dwarsdoorsnede van een vijver. Op de afbeelding staan ook de diepten en zones van 
de vijver. De vier groepen planten moeten op bepaalde diepten in de vijver geplaatst 
worden. 

 Zet de planten op de juiste plaats. Zet hiervoor de juiste letter (B tot en met E) achter 
de plantengroepen in de tabel. 

 
 

 
 
plantengroepen zones (B – E) 

drijfplanten  

moerasplanten  

zuurstofplanten  

randplanten  

 
Vijverplanten worden in een vijvermandje geplant. Voordat dit mandje in de vijver wordt 
geplaatst, wordt het met grind afgewerkt. 

 Waarom moet het mandje worden afgewerkt met grind? 

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

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

1p  51 

1p  52 

1p  53 

zone
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B 
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In het ontwerp heeft Leon een polyester vijver opgenomen. 
Bij het aanleggen van een vijver moet een aantal handelingen worden verricht. 
In de onderstaande tabel staat een aantal handelingen bij het plaatsen van een 
voorgevormde polyester vijver. 

 Zet de handelingen in de juiste volgorde door ze te nummeren van 1 tot en met 6. 
Begin met de eerste handeling. 

 
handelingen volgorde (1 – 6) 

vijverbak met water vullen  

vorm uitgraven en bodem uitvlakken  

vijverbak plaatsen  

zijkant van de vijverbak met witzand inspoelen en 
verdichten 

 

vijverbak half vullen met water  

vijverbak uitzetten  

 

VERMEERDEREN 

Planten vermeerderen gebeurt meestal door een kweker. Soms doet een hovenier dat 
zelf. Vooral vaste planten en heesters zijn eenvoudig te vermeerderen. 
 
Voor het vermeerderen met plantendelen is uitgangsmateriaal nodig. 
Hoe wordt dit uitgangsmateriaal genoemd? 
A moerplant 
B ouderplant 
C vaderplant 
D vermeerderplant 
 
Stekken van bladverliezende heesters zijn meestal ongeveer 30 cm lang. Deze stekken 
worden dan gebundeld en op een vorstvrije plek, in de grond gezet. In het voorjaar 
worden de bundels losgemaakt en de stekken apart weggestoken. 
Hoe wordt dit type stek genoemd? 
A scheutstek 
B topstek 
C winterstek 
D wortelstek 
 
Een andere manier van vermeerderen is scheuren. 
Welke plant is hiervoor geschikt? 
A Ageratum 
B Hosta 
C Salix 
D Vitis 
 
Om eigenschappen van verschillende planten te combineren kunnen we plantendelen met 
elkaar laten vergroeien. Bijvoorbeeld een mooie bloem met een wortelpruik. 

 Hoe wordt deze handeling genoemd? 

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

2p  54 

1p  55 

1p  56 

1p  57 

1p  58 


