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

Dit examen bestaat uit 57 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Vermeerderen 
 
Sommige hoveniersbedrijven hebben een eigen kwekerij. Voor een hovenier is 
het belangrijk om te weten hoe planten worden gekweekt en vermeerderd. 
 

1p 1 Hoe wordt vermeerderen van planten met zaden genoemd? 
A generatieve vermeerdering 
B marcotteren 
C vegetatieve vermeerdering 
D vermeerderen door stekken 
 

2p 2 Knollen, bollen en wortelstokken worden op verschillende manieren 
vermeerderd. Het is daarom belangrijk om te weten of iets een bol, een knol of 
een wortelstok is. 

 Geef in de onderstaande tabel met kruisjes de stellingen aan die juist zijn. 
 

stelling juist 

Klisters zijn jonge bolletjes van gladiolen.  

Ondergrondse stengels worden wortelstokken genoemd.  

Een knol is een ondergrondse stengel of wortel met reservevoedsel.  

Verdikte wortels worden wortelknollen genoemd.  

 
1p 3 Vaste planten en kamerplanten kunnen vermeerderd worden door scheuren.  

Aan het gescheurde deel van de plant zijn twee plantendelen noodzakelijk om 
daaruit een nieuwe plant te laten groeien.  

 Welke twee plantendelen zijn dit? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Analyseresultaten van grond 
 
In onderstaande tabel staat een deel van een bodemanalyse van een gazon en 
een border op zandgrond. 
 

analyseresultaten per 100 gram grond 
bemonsterde 

laag in cm 
aanduiding 

monster 
pH 

water
pH 

KCL
organische 

stof 
% 

afslibbaar 
% 
 

fosfor 
P 

mg 
0-05 gazon  4,4 4,8  4,0 
0-20 borders  5,0 3,5  3,1 
 

1p 4 Uit deze resultaten blijkt dat de borders dieper zijn bemonsterd dan het gazon. 
 Waarom wordt het gazon minder diep bemonsterd dan de border? 

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

1p 5 De grond van het gazon en de grond van de border zijn niet even zuur. 
 Welke van de twee is het zuurst? Licht je antwoord toe. 

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

2p 6 Er wordt 1 kg grond van het gazon onderzocht. 
 Hoeveel milligram fosfor zit hierin? Schrijf de berekening op. 

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

1p 7 Bij de bodemanalyse is het humusgehalte bepaald. 
Wat is het humusgehalte van de borders? 
A 3,5% 
B 4,4% 
C 4,8% 
D 5,0% 
 

1p 8 De analyseresultaten van de bodemanalyse is van zandgrond. Daarom is het 
percentage dat afslibbaar is niet ingevuld. 
Bij welke grondsoort wordt dit percentage wel bepaald? 
A kleigrond 
B stuifgrond 
C veengrond 
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Ziekten en plagen 
 

1p 9 In de groenvoorziening wordt gebruik gemaakt van middelen tegen onkruiden, 
insecten en schimmels. 

 Zet in de tabel de middelen achter de bijbehorende plaag in de tabel. Kies 
uit fungicide, herbicide en insecticide.  

 

plaag middelen tegen de plagen 

insecten  

onkruiden  

schimmels  

 
1p 10 Rozen zijn erg gevoelig voor bladluis. 

Op welke foto staat een bladluis? 
 

 
 

A B 

  
C D 

 
1p 11 Een natuurlijke vijand van de bladluis is het lieveheersbeestje. 

Hoe wordt de bestrijding met natuurlijke vijanden genoemd? 
A biologische bestrijding 
B chemische bestrijding 
C mechanische bestrijding 
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Onderhoud gazon 
 
Het onderhouden van een gazon kent tijdens het groeiseizoen een aantal 
regelmatig terugkerende werkzaamheden. Maaien is één van die 
werkzaamheden. 
 

1p 12 In welke periode van het jaar moet het gras onder normale omstandigheden 
worden gemaaid? 
A van half april tot en met half oktober 
B van half februari tot en met half oktober 
C van half februari tot en met half september 
D van half maart tot en met half december 
 

2p 13 Na het maaien van een gazon wordt het maaisel niet altijd opgeruimd. 
 Noem hiervan een voordeel en een nadeel. 

 
Voordeel van maaisel niet opruimen: .................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
Nadeel van maaisel niet opruimen: ....................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 14 De graskanten hoeven niet altijd gestoken te worden, soms worden de kanten 
geknipt. 
Welk gereedschap is het meest geschikt om de graskanten te knippen? 
A een grasschaar 
B een heggenschaar 
C een loopschaar 
D een snoeischaar 
 

1p 15 Eén van de onderhoudswerkzaamheden van het gazon is het 'kammen' van 
de grasmat. Tijdens het kammen worden mos en oude maairesten uit het gras 
verwijderd. 
Hoe wordt dit werk genoemd? 
A doorharken 
B mulchen 
C uitharken 
D verticuteren 
 

1p 16 Tijdens het groeiseizoen heeft een gazon voeding nodig. 
 Welk soort mest wordt het snelst door het gazon opgenomen? 

 
............................................................................................................................ 
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Ontwerp en aanleg 
 
Bij het ontwerpen van tuinen worden tuintekeningen gebruikt. Op de afbeelding 
staat een voorbeeld van een tekening van een binnentuin. 
 

 
 

1p 17 Bij het inrichten van de tuin wordt rekening gehouden met de standplaats van 
planten. 
Aan welke zijde van de tuin bevindt zich de kruidentuin? 
A aan de noordzijde 
B aan de oostzijde 
C aan de zuidzijde 
D aan de westzijde 
 

2p 18 Wanneer de tuin wordt uitgezet, is het belangrijk om de tekening goed te lezen. 
Op de definitieve tekening is de afstand van het huis (de buitenkant van de 
woonruimte) tot de waterput 1,9 cm. 

 Hoeveel meter is dit? Schrijf de berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

woonruimte kinderkamer kinderkamer 

gereedschap 

kruidentuin

waterput

gazon 

schaal 1 : 100 

ki
jk

ric
ht

in
g 
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2p 19 Op de definitieve tekening is het gazon 5,3 cm breed en 7,0 cm lang. 
 Hoeveel m2 is de oppervlakte van het gazon in werkelijkheid?  

 Schrijf de berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tuinonderhoud 
 
Het onderhouden van een tuin kan een leuk karweitje zijn. Dat is het niet, als 
de tuin overwoekerd is door onkruid. De vaste planten zijn dan bijna niet meer  
te zien tussen brandnetels en ander onkruid. 
 

1p 20 Een lastig onkruid is zevenblad. Volgens het Opzoekboek Groen is zevenblad 
een zodenvormende plant. 
 

 
 
Wat is het kenmerk van een zodenvormende plant? 
A De plant bloeit rijk. 
B De plant vormt met uitlopers een dichte mat. 
C De plant zaait zich gemakkelijk uit. 
D De plant heeft samengestelde bladeren. 
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1p 21 Pim moet het zevenblad uit de tuin verwijderen. 
 Wat is hiervoor een geschikte manier? 

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

1p 22 Schoffelen is geen goede manier om onkruid tussen vaste planten te 
verwijderen. 
Waarom is dit geen goede manier? 
A De grond droogt dan te snel uit. 
B De jonge scheuten van de vaste planten raken dan snel beschadigd. 
C De kiemplantjes van de vaste planten worden dan weg geschoffeld. 
D Onkruid groeit ondanks het schoffelen verder. 
 

1p 23 Een manier om delen van een tuin te onderhouden is mulchen. 
Wat is de functie van mulchen? 
A voorkomen van bevriezing bij vorst 
B voorkomen van de groei van onkruid 
C voorkomen van te veel opwarmen door de zon 
D voorkomen van ongewenste bodemdieren 
 

1p 24 Bij mulchen wordt de grond afgedekt.  
 Noem twee materialen die hiervoor geschikt zijn. 

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

1p 25 In onderstaand schema is een aantal planten opgenomen.  
 Geef in de tabel met een kruisje aan welke planten geschikt zijn als 

bodembedekker. 
 

plant bodembedekker

Vinca minor  

Echinops ritro  

Erica carnea  

Calluna vulgaris  

Hamamelis mollis  
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Terras 
 
Hoveniersbedrijf de Groene Vingers moet bij een particulier een terras 
aanleggen met waalformaat betonklinkers. De klinkers zijn zes centimeter dik. 
Omdat het terras niet zo zwaar belast zal worden, is tien centimeter zand onder 
de klinkers voldoende. 
Het terras heeft een afmeting van 6 m x 4 m. 
 

1p 26 Voordat het terras kan worden aangelegd moet er een cunet worden gegraven. 
 Geef hieronder de minimale afmetingen van het cunet in cm. 

 
……………cm x …………...cm x ……………cm 
 

2p 27 Het terras wordt bestraat met waalformaat betonklinkers van 20 cm x 5 cm.  
Voor breuk wordt 5% extra klinkers besteld.  

 Hoeveel klinkers moeten er voor het terras besteld worden? Schrijf de 
berekening op. 

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

2p 28 Gebakken en betonnen klinkers zijn bestratingsmaterialen die veel gebruikt 
worden. 

 Geef in de tabel met kruisjes aan wat de grondstoffen zijn van gebakken en 
betonnen klinkers. 

 

grondstof 
 

cement grind klei zand 

betonnen klinker     

gebakken klinker     

 
1p 29 Bij het bestraten wordt een rechte hoek ook wel een haakse hoek genoemd. 

Hoeveel graden is een haakse hoek? 
A   45 graden 
B   90 graden 
C 135 graden 
D 180 graden 
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Arbo 
 
Een hovenier werkt vaak met machines. Door het werken met machines kunnen 
gevaarlijke situaties ontstaan. Om de werknemers zo veel mogelijk te 
beschermen is onder andere de Arbowet opgesteld. 
 

1p 30 Wie houdt officieel toezicht op de handhaving van de Arbowet? 
A de arbeidsinspectie 
B de klant 
C de werkgever 
D de werknemer 
 
Hieronder staat een bewerkt artikel over gehoorschade. 
 
Gebruik de informatie in deze tekst voor het beantwoorden van de vragen  
31 en 32. 
 
 
Gehoorschade door hard geluid en langdurige blootstelling 
 
De machines die bij bepaalde werkzaamheden in het groen worden gebruikt, 
maken zoveel lawaai dat ze schade kunnen toebrengen aan het gehoor.  
Er ontstaat gehoorschade, als iemand langere tijd (meerdere jaren) wordt 
blootgesteld aan geluidsniveaus boven 80 dB(A). Schade treedt dus niet alleen 
op bij te hard geluid, maar ook door een te lange blootstelling aan geluid.  
Een aantal gegevens: chronisch 85 dB(A) op je oren is al voldoende voor een 
beschadiging. Vanaf 100 dB(A) kan acute gehoorschade optreden en een geluid 
van 120 tot 140 dB(A) geeft permanente schade aan je oren. 
Als werknemers worden blootgesteld aan geluiden boven 80 dB(A), is de 
werkgever verplicht om gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar te stellen 
aan zijn werknemers. Die zijn verplicht deze gehoorbeschermingsmiddelen te 
dragen, wanneer zij worden blootgesteld aan geluiden boven 85 dB(A). Bij dit 
geluidsniveau is de werkgever ook verplicht maatregelen te treffen om het 
lawaai terug te dringen. 
 
 

1p 31 Vanaf welke waarde in dB(A) kan gehoorbeschadiging ontstaan? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 32 Wanneer zijn werknemers verplicht om gehoorbescherming te dragen? 
A bij geluiden < 70 dB(A) 
B bij geluiden tussen 75 en 80 dB(A) 
C bij geluiden > 80 dB(A) 
D bij geluiden > 85 dB(A) 
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1p 33 Geef in de tabel met kruisjes de werkzaamheden aan, waarbij zo veel geluid 
ontstaat dat ze gehoorschade kunnen veroorzaken. 
 

werkzaamheden  

aftrillen met een trilplaat  

knippen met een snoeischaar  

maaien met een handmaaier  

maaien met een bosmaaier  

blad wegblazen met een rugbladblazer  

 
 

Successie 
 

2p 34 Een omgeploegde akker wordt niet opnieuw ingezaaid en ook niet meer bewerkt. 
Als dit lang genoeg duurt, zal op die akker successie plaatsvinden. 

 Schrijf de onderstaande stadia van successie achter de juiste kenmerken: 
pionierbos, ruigte, struweel, grasland, pionierbegroeiing en climaxvegetatie. 

 

 
 

Boom planten 
 
Op een parkeerplaats moet een aantal bomen geplant worden. Hiervoor wordt 
de bestrating opengebroken. Na het planten wordt de bestrating rondom de 
boom hersteld. 
 

1p 35 Voor het planten van de boom moet een plantgat gemaakt worden, dat 
voldoende ruimte geeft aan de wortelpruik. 

 Hoe groot moet zo'n plantgat volgens de stelregel zijn? 
 
............................................................................................................................ 
 

tijd kenmerkende soorten stadium 

ca. 1 jaar eenjarige / tweejarige soorten  

ca. 2 - 5 jaar grassen domineren  

ca. 5 - 10 jaar hoog opschietende vaste planten  

ca. 10 - 30 jaar struiken  

ca. 30 jaar snel groeiende bomen domineren  

ca. 200 jaar langzaam groeiende bomen domineren  
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1p 36 Rondom de boom wordt de bestrating open gehouden. 
Hoe wordt deze opening genoemd? 
A boomopening 
B boomplek 
C boomruit 
D boomspiegel 
 

1p 37 Om te voorkomen dat een boom omwaait, wordt een boompaal geplaatst. 
 In welke windrichting moet de boompaal geplaatst worden? 

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

1p 38 Om beschadiging van de boom door parkerende auto's te voorkomen, worden er 
soms beschermende maatregelen genomen. Hieronder staat een voorbeeld van 
een beschermende maatregel. 
 

 
 
Wat is de naam van het object dat bij de boom staat? 
A boomband 
B boombeschermer 
C boomjuk 
D boomstellage 
 

1p 39 Op parkeerplaatsen en langs wegen, worden de onderste takken van de bomen 
verwijderd, zodat het verkeer er gemakkelijk onderdoor kan. 

 Hoe wordt deze snoeimethode genoemd? 
 
............................................................................................................................ 
 



 700017-1-647o 13 lees verder ►►►

Bosplantsoen 
 

1p 40 In een bosplantsoen vindt beheer plaats. In het beheersplan is sprake van 
dunnen en afzetten. 

 Wat is het verschil tussen dunnen en afzetten van een bosplantsoen?  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 41 Bij het afzetten en dunnen van een bosplantsoen wordt een kettingzaag 
gebruikt. 
In onderstaande afbeelding zijn de onderdelen van een kettingzaag genummerd. 
 
 

 
 
 

 Zet in de tabel de juiste nummers achter de naam van het onderdeel.  
 

onderdeel nummer 

olietank  

geleider  

kettingrem  

brandstoftank  

draagbeugel  

 
 

1 2 

3 
4 5 6

78
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Hekwerk 
 
Op de afbeelding staat een tuinhek. Dit hek bestaat uit draagpalen, 
dwarsplanken en latjes. Het hek is met metalen paalsteunen in de grond 
bevestigd. 
 

 
 

1p 42 Het hek is gemaakt van vurenhout. De latten zijn aan elkaar verbonden met 
spijkers van roestvast staal. 

 Wat is de afkorting van roestvast staal?  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 43 De houten draagpalen staan in een metalen paalsteun. Houten draagpalen 
kunnen ook rechtstreeks in de grond gegraven worden. 

 Welk voordeel heeft het gebruik van metalen paalsteunen? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

spijkers van
roestvast staal 

houten 
draagpalen 

dwarsplank metalen
paalsteunen
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1p 44 Om de houten draagpalen op gelijke hoogte te krijgen, worden een lat en een 
waterpas gebruikt. 
 

 
 
Hoe wordt deze handeling genoemd? 
A overlatten 
B overpassen 
C overwaterpassen 
D overzetten 
 

1p 45 Na het plaatsen kan het hek in elke gewenste kleur worden gebeitst. 
 Wat is naast het krijgen van de gewenste kleur een ander belangrijk 

voordeel van beitsen? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 46 Het hek staat in de achtertuin en is een aaneengesloten afrastering. Het hek 
vormt een afscheiding met de tuin van de buren. Het bestaat in totaal uit 
acht hekjes. 

 Hoeveel draagpalen zijn er nodig voor dit hek? 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 47 Om het hek in de tuin te plaatsen zijn verschillende gereedschappen nodig.  
Het hek wordt in metalen paalsteunen geplaatst. 

 Geef in de tabel met kruisjes de gereedschappen aan die nodig zijn. 
 

gereedschappen en materialen benodigdheden 

ballastschop  

meetlint  

voorhamer  

waterpas  

grondboor  

hamer  
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Zomerbloeiende bloembollen 
 
Sandra gaat in de border bloembollen planten. Ze heeft ervoor gekozen om 
Iris Hollandica te planten. Hieronder is een deel van de verpakking afgebeeld. 
 
 
 
 
 
JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC

40-60 cm

50 cm

8 cm
 

 
1p 48 De planttijd van zomerbloeiende bloembollen is belangrijk. 

 Waarom mogen zomerbloeiende bloembollen niet te vroeg in het voorjaar 
worden geplant? 

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

1p 49 Wanneer bloeit de Iris Hollandica volgens de verpakking? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 50 Wat betekent de 8 cm op de verpakking? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 51 In de border worden de bollen vaak in een verspreid- of wildverband geplant. 
Daarnaast zijn andere plantverbanden mogelijk. 

 Maak met kruisjes een schets van twee andere plantverbanden en schrijf 
de naam onder elk plantverband. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
………………………………………………
 

 
…………………………………………… 

25   IRIS HOLLANDICA 
 Blue Magic 
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2p 52 Sandra gaat een stuk van 6,25 m² met bollen beplanten. Ze plant 60 bollen  
per m². In de zakjes zitten 25 bollen. 

 Hoeveel zakjes met bollen heeft Kim nodig? Schrijf de berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Klim-, lei- en slingerplanten 
 
Martijn en Kim lopen stage bij een hovenier. Samen gaan ze een verwaarloosde 
tuin flink onder handen nemen.  
In de tuin staan ook klim-, lei- en slingerplanten. 
 

1p 53 Een klimplant die moet worden gesnoeid, is de Clematis. 
Waarmee klimt de Clematis omhoog? 
A met draaiende bladstelen 
B met hechtranken 
C met hechtwortels 
D met takranken 
 

1p 54 Bij bloeiende klimplanten gelden dezelfde snoeiregels als bij bloeiende heesters. 
De bloeiperiode van een Clematis is juli- september. 
Wanneer moet deze Clematis gesnoeid worden? 
A in het najaar 
B in het voorjaar 
C in de winter 
D in de zomer 
 

1p 55 Een verwilderde klimophaag moet flink worden teruggeknipt. De hovenier 
overlegt met Martijn wat ze zullen gaan doen. Ze besluiten om een 
motorheggenschaar te gebruiken. 

 Wat moet de minimale leeftijd, volgens de Arbowet, van Martijn zijn om 
zelfstandig met de motorheggenschaar te mogen werken? 

 
………….. jaar 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 56 De klimophaag staat op de grens van de tuin met de buren. 
De hovenier knipt met de motorheggenschaar en Martijn ruimt het afval  
direct op. 

 Geef in de tabel met kruisjes de PBM's aan, die voor Martijn verplicht zijn als 
hij de hovenier helpt. 

 

gehoorbescherming  

helm  

handschoenen  

veiligheidsschoenen  

signaalkleding  

veiligheidsbril  

overall  

 
2p 57 In de tuin maakt Kim een vierkante klimzuil van betonijzer. De zuil wordt  

3 m hoog en elke zijde is 50 cm breed. De bovenkant is open. 
Het betonijzer kost € 3,15 per m2. 
Voor het bevestigingsdraad wordt € 5,00 gerekend. 

 Wat zijn de totale materiaalkosten van de zuil? Schrijf de berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

einde  700017-1-954o* 700017-1-647o* 


