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

 
 

Vaste plant van het jaar 2005 
 
Het Zeeuws knoopje is in 2005 uitgeroepen tot vaste plant van het jaar.  
 

 
 
Het is een prachtige, winterharde plant die de hele zomer en herfst bloeit met 
kantachtige bloemen in wit, roze en rood. De plant is goed te combineren met 
andere planten. 
Het Zeeuws knoopje moet bij voorkeur in zon of halfschaduw, in vruchtbare, niet 
te droge bodem worden geplant. 
De Astrantia major 'Rubra', de wetenschappelijke naam voor een bepaald soort 
Zeeuws knoopje, heeft prachtige donkerroze bloemen die hoog boven het 
groene blad uitkomen. Deze bloemen staan ook mooi in een boeket.  
 

1p 1 Het Zeeuws knoopje is winterhard. 
Wat wordt met winterhard bedoeld? 
A De plant bloeit in de winter. 
B De plant is bestand tegen de vorst in de winter. 
C De plant krijgt harde bladeren in de winter. 
D De plant vormt uitlopers in de winter. 
 

1p 2 Het Zeeuws knoopje is gekozen tot vaste plant van het jaar 2005, omdat het een 
aantal aantrekkelijke eigenschappen bezit.  

 Noem twee van deze eigenschappen. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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2p 3 Voor een border worden geschikte planten gezocht. Een border is een strook 
van vaste planten in verschillende hoogte. 
Voorin de border zijn laag groeiende planten gewenst, in het midden middelhoge 
planten en achterin hoge planten. 
Welke planten zijn hiervoor geschikt?  

 Zoek voor elke plaats in de border een geschikte plant en schrijf de 
Nederlandse naam op in de tabel. Let op de juiste hoogte.  

 
plaats in de 
border hoogte planten 

voor in de border  ≤ 25 cm 

 
 
 
 

midden in de 
border   40 cm – 70 cm 

 
 
 
 

achter in de 
border 80 – 120 cm 

 
 
 
 

 
1p 4 In een beplantingsvak dat beplant is met Zeeuwse knoopjes, wordt een solitaire 

plant geplant. 
 Omschrijf wat met een solitaire plant wordt bedoeld. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Tuin 
 
Bij familie Van der Brink is de onderstaande tuin aangelegd. Er is gekozen voor 
een strakke en onderhoudsvriendelijke tuin. In de tuin staan verschillende 
soorten hagen: buxus, taxus en beuk. De tuin is afgestrooid met grind. 
 

 
 

1p 5 De tuin is samen met de buren aangelegd. Als de tuin denkbeeldig doormidden 
wordt gesneden, dan zijn de helften gelijk. 
Hoe wordt zo’n tuin genoemd? 
A asymmetrisch 
B concentrisch 
C gelijkzijdig 
D symmetrisch 
 

2p 6 Het vak met buxus is 12 m lang en 80 cm breed. Er zijn 16 planten per m² 
geplant. 

 Hoeveel buxusplanten zijn er in totaal geplant? Schrijf de berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 7 Bij de bomen in de tuin staan boompalen. Bij het plaatsen van de boompaal 
moet rekening worden gehouden met de overheersende windrichting. In 
Nederland waait de wind vaak uit het zuidwesten.  
Hieronder staan een noordpijl en een bovenaanzicht van de doorsnede van de 
stam van een boom afgebeeld. 

 Geef met een kruis bij het bovenaanzicht aan waar de boompaal geplaatst 
moet worden.  

 
 

     O 

 
 

1p 8 Vaak wordt eerst een tuintekening gemaakt, voordat een tuin wordt aangelegd. 
Tuintekeningen worden altijd op schaal gemaakt.  
Een tuin is in werkelijkheid 8 m lang en 4 m breed. Deze tuin wordt getekend op 
een A4. Op dit vel is de getekende lengte 16 cm en de breedte 8 cm. 
Welke schaal is bij deze tekening gebruikt? 
A 1 : 20 
B 1 : 50 
C 1 : 100 
D 1 : 150 
 
 

Nieuwbouw 
 
Bij de aanleg van een tuin van een nieuwbouwwoning moet vaak de structuur 
van de grond worden verbeterd. Daarna kan de tuin worden ingericht. 
 

1p 9 In een tuin bij een nieuwbouwwoning wordt 20 cm zwarte grond aangebracht. 
Hieronder is de grond sterk verdicht door bouwwerkzaamheden. 
Hoe wordt zo’n sterk verdichte laag genoemd? 
A compostlaag 
B opbouwlaag 
C storende laag 
D teeltlaag 
 

2p 10 Noem twee nadelen van een sterk verdichte laag in de grond. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 11 Een sterk verdichte laag bevindt zich op 10 tot 20 centimeter onder het 
maaiveld. 
Met welk handgereedschap is deze laag goed te doorbreken? 
A ballastschop 
B panschop 
C riek 
D steekschop 
 

2p 12 Bij de aanleg van verhardingen wordt de tuingrond uitgegraven en vervangen 
door bestratingszand. 

 Noem twee voordelen van bestratingszand. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 13 Vlak voordat de bestrating wordt gelegd, wordt de ondergrond verdicht met een 
trilplaat. 

 Waarom wordt de ondergrond verdicht? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

2p 14 Er wordt een terras met een oppervlakte van 18 m2 aangelegd. Er moet een laag 
van 10 cm vulzand komen. Daarbij moet rekening worden gehouden met 20% 
verdichting van het zandbed. 

 Hoeveel m3 vulzand is er nodig? Schrijf de berekening op. Rond het 
antwoord af op 1 decimaal achter de komma. 

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

2p 15 Bij het aanleggen van een terras moet rekening worden gehouden met breuk 
van stenen. Hiervoor wordt 5% extra aan stenen gerekend. Het terras met een 
oppervlakte van 18 m2, wordt bestraat met waalformaat.  
Er gaan 100 stenen in 1 m2. 

 Hoeveel stenen moeten worden besteld? Schrijf de berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 16 Bij het plaatsen van trottoirbanden worden hulpmiddelen gebruikt. 
 

 
 

 Hoe wordt bovenstaand hulpmiddel genoemd? 
 
........................................................................................................................  
 
 

Bemesten 
 
Voor een goede en gezonde groei van planten is het belangrijk dat een grond  
een juiste structuur en voldoende voedingsstoffen heeft. 
 

2p 17 Een vak met rhododendrons heeft een afmeting van 4 m bij 5 m. Dit vak moet 
twee keer per jaar worden bemest. Eén pak meststof voor rhododendrons bevat 
1000 gram. Per m2 is 30 gram mest nodig. 

 Laat met een berekening zien of één pak meststof voldoende is om dit vak 
een jaar lang te bemesten. 

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

1p 18 De samenstelling van een meststof is 17+5+13. 
Waarvoor staan deze getallen? 
A grammen 
B kilogrammen 
C procenten 
D vierkante meters 
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1p 19 Kunstmeststoffen worden in het groeiseizoen gestrooid. 
 Noem een reden waarom kunstmest bij voorkeur niet in het late najaar of in 

de winter wordt gestrooid. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

2p 20 Er zijn organische en anorganische meststoffen. 
Hieronder staan vier meststoffen.  

 Geef met een kruis in het schema aan of de meststof organisch of 
anorganisch is. 

 
meststof organisch anorganisch 
drijfmest   
NPK korrels   
gedroogde koemest   

 
1p 21 Naast voeding heeft organische meststof nog een groot voordeel ten opzichte 

van anorganische meststof. 
 Wat is een groot voordeel van organische meststof?  

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

1p 22 Een nadeel van te veel kunstmest op een tuin is dat planten kunnen verbranden. 
 Welk nadeel heeft een te grote kunstmestgift voor het milieu? 

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

1p 23 Verpakkingsmaterialen moeten via de juiste afvalstroom worden afgevoerd. 
Met welke afvalstroom moet een meststofverpakking van plastic worden 
afgevoerd? 
A chemisch afval 
B gft 
C restafval 
 

1p 24 Na grondonderzoek blijkt dat het stikstofgehalte van een grond veel te laag is. 
Welk mestsoort is het meest geschikt om het stikstofgehalte te verhogen? 
A beendermeel: NP 6-18 
B tuinmest strooikorrels: NPK 12-10-18 
C tuin en groentemest organisch: NPK 7-7-14 
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1p 25 Op en in de grond komen verschillende beestjes voor. Hieronder staan 
regenworm, pissebed en emelt afgebeeld.  

 Schrijf onder elke afbeelding de naam van het beestje.  
 

   
1 2 3 

 
 

Opkuilen 
 
Martijn bestelt bomen en heesters bij een kweker. Voor het opslaan worden de 
planten tijdelijk ingegraven. Dit wordt opkuilen genoemd. 
 

1p 26 Tijdens de opslag mogen de wortels van de planten niet uitdrogen. 
Welke planten moeten worden opgekuild? 
A planten in een plastic pot 
B planten in een stenen pot 
C planten met kale wortels 
 

1p 27 Bomen en heesters worden tijdens het opkuilen iets scheef gezet. 
 Welk risico is er als deze planten in het groeiseizoen, voor een langere tijd, 

te schuin worden opgekuild? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

2p 28 Noem twee eisen die worden gesteld aan een goede kuilplaats. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Eikenprocessierups 
 
Hieronder staat een ingekorte tekst over de eikenprocessierups.  
 
 
De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder die in Nederland vooral 
in Noord-Brabant en Limburg en soms in Gelderland voorkomt. Het is een 
bladvretende rups die, zoals de naam al zegt, vooral op eiken voorkomt. De 
eitjes van de vlinder komen uit in het voorjaar, zodra de eerste jonge 
eikenbladeren tevoorschijn komen.  
De rupsen zijn dan oranjeachtig gekleurd. De kleur van de rupsen verandert in  
grijsgrauw met lichtgekleurde zijden. Na de derde vervelling krijgen de rupsen 
donkere brandharen op de rug. De rupsen zijn tot 3,5 cm lang. 
In Nederland ontwikkelt de rups zich af en toe in zulke grote aantallen, dat van 
een plaag gesproken kan worden. 
 

 
 
De processierups zit vooral aan de zonnige zuidkant van de eikenstammen in 
eikenlanen. De rups wordt ook in bosgebieden waargenomen, maar hier lijkt er 
een biologisch evenwicht te bestaan met zijn natuurlijke vijand de sluipwesp. 
Hierdoor leidt de eikenprocessierups in bosgebieden nauwelijks tot problemen. 
 
 

1p 29 De rups wordt met name gesignaleerd in zomereiken. 
 Wat is de wetenschappelijke naam voor zomereik? 

 
........................................................................................................................  
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1p 30 In bosgebieden leidt de eikenprocessierups nauwelijks tot problemen.  
Dit komt door de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. Hieronder staat een 
afbeelding van een sluipwesp, een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. 
 

 
 
Hoe wordt bestrijding met natuurlijke vijanden genoemd? 
A biologisch 
B chemisch 
C mechanisch 
D thermisch 
 

1p 31 De nachtvlinder zet haar eitjes af op de eik. Als de rups uit het ei is gekropen, 
leeft de rups van de bladeren van de eik. 
Hoe wordt een bepaalde plant genoemd, waarop een vlinder haar eitjes afzet? 
A bewaarplant 
B ouderplant 
C moerplant 
D waardplant 
 

1p 32 De haren van de rups vormen een gevaar voor de gezondheid van de mens.  
De haren verspreiden zich met de wind en kunnen zo in contact komen met 
wandelaars en fietsers. 

 Hoe worden de haren van de processierups genoemd? 
 
........................................................................................................................  
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Kenmerken van planten 
 
Plantensoorten zijn door een aantal kenmerken te herkennen, zoals de 
bladranden, nerven en knoppen. 
 

1p 33 Hieronder staan drie verschillende soorten bladeren. 
Op welk plaatje staat een samengesteld blad afgebeeld? 
 

 
 

A B C 
 

1p 34 Naast de bladranden kunnen planten ook herkend worden aan de nerven. 
 

 
 
Hoe wordt het patroon van nerven bij dit blad genoemd? 
A handnervig 
B kromnervig 
C rechtnervig 
D veernervig 
 

1p 35 Veel planten zijn te herkennen aan hun knoppen.  
 Wanneer zijn de knoppen van bomen het duidelijkst te zien? 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Speeltoestel 
 
Speeltoestellen zijn er in verschillende soorten en maten. Daarnaast kan er uit 
een aantal verschillende materialen worden gekozen.  
Bij de keuze van materiaal kan rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de 
plaats waar het toestel komt te staan en het onderhoud van het toestel.  

 
 

1p 36 Om rondhout in een speeltoestel met elkaar te verbinden, worden verschillende 
houtverbindingen gebruikt. 
Hoe wordt de houtverbinding op onderstaande tekening genoemd? 
 

 
 
A halfhout-lipverbinding 
B halve-overlapverbinding 
C inkeep-lipverbinding 
D pen- en gatverbinding 
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2p 37 Hout en metaal kunnen met diverse verbindingsmaterialen aan elkaar worden 
gezet. 

 Schrijf onder elke afbeelding de naam van het verbindingsmateriaal. 
 

 
 
1 ......................................................................................................................  
 
 

 
 
2 ......................................................................................................................  
 
 

 
 
3 .....................................................................................................................  
 

1p 38 Om lang plezier te hebben van houten speeltoestellen moet het hout 
verduurzaamd worden. 

 Noem twee methoden om een houten speeltoestel te verduurzamen. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 39 Een waterpas is een belangrijk gereedschap bij het plaatsen van een 
speeltoestel.  
Met een waterpas kan gecontroleerd worden of een speeltoestel recht staat. 

 Hoe kan aan de bel van een waterpas gezien worden of iets recht of vlak 
staat? 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Offerte 
 
Hoveniersbedrijf 'De groene boom' moet een offerte maken voor het aanleggen 
van een tuin. 
Voor de offerte moet een aantal berekeningen worden gemaakt. 
 

2p 40 In de tuin komen zes bomen: twee grote bomen van € 85,00 per stuk en vier 
kleine bomen van € 45,00 per stuk. Bij de kleine bomen moet een boompaal 
komen. De kosten per paal en toebehoren zijn € 15,00. 

 Wat zijn de totale kosten voor bomen, palen en toebehoren voor deze tuin? 
Schrijf de berekening op. 

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

1p 41 Het gazon is 85 m2. Een graszode is 250 cm x 40 cm. 
Voor het snijwerk worden vijf zoden extra besteld. 
Hoeveel graszoden moeten er besteld worden? 
A   22 
B   85 
C   90 
D 122 
 

2p 42 In de offerte worden de volgende onderdelen verwerkt: 
− bomen en benodigdheden 
− beplanting 
− dode materialen  
− arbeid  
− overig   
De totale kosten voor deze onderdelen bedragen € 21.750,-.  
Het hoveniersbedrijf wil 17% winst maken op deze tuin. 

 Bereken de totaalprijs van de offerte die het hoveniersbedrijf de klant gaat 
voorleggen. Bereken de prijs zonder btw. 

 Schrijf de berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 43 De arbeidskosten zijn begroot op € 7.000,00. Een werknemer van het 
hoveniersbedrijf werkt acht uur per dag en kost het hoveniersbedrijf € 60,00 per 
uur. Er wordt met drie man aan de tuin gewerkt. 
Hoeveel dagen is het hoveniersbedrijf ongeveer bezig om deze tuin aan te 
leggen? 
A 10 dagen 
B   7 dagen 
C   5 dagen 
D   3 dagen 
 

 
Beplantingsplan 

 
Meestal wordt er na een ontwerptekening een beplantingsplan gemaakt. Het 
beplantingsplan wordt zo samengesteld dat de bloeiperiode van de planten over 
het hele jaar wordt gespreid. Verder wordt er rekening gehouden met andere 
sierwaarde zoals de vruchten, het blad of de habitus van de plant. 
 

1p 44 Een beplantingsplan wordt zo samengesteld dat de bloeiperiode zo lang 
mogelijk is. 
Welke plantencombinatie geeft een zo lang mogelijke bloei in de tuin? 
A afrikaantje – ganzerik – clematis 
B lupine – phlox – salvia 
C spierstruik – lijsterbes – hosta 
D dopheide – kleine maagdenpalm – ganzerik 
 

1p 45 Niet alle bomen zijn geschikt voor een kleine stadstuin. 
Welke boom is hier wel voor geschikt? 
A Betula pendula 
B Prunus serrulata 
C Robinia pseudoacacia 
D Tilia x europaea 
 

2p 46 Bij het maken van een beplantingsplan moet ook met bloemkleuren rekening 
worden gehouden. 

 Geef met een kruis in het schema achter elke bloem de juiste  
bloemkleuren aan.  
 

 geel rood roze wit 
Achillea filipendulina     
Jasminum nudiflorum     
Mahonia aquifolium     
Sedum spectabile     
Spiraea x arguta     



 800017-1-646o 17 lees verder ►►►

1p 47 Groenblijvende heesters zijn ideaal voor een mooie tuin in de winter. Zij zorgen 
voor een groen geraamte in de tuin. 

 Noem nog een andere geschikte groenblijvende plantengroep. 
 
........................................................................................................................  

 
 
Uitzetten 

 
Voor het planten van bomen of het uitzetten van tuinen zijn diverse 
hulpmiddelen beschikbaar. Naast het uitzetten van vlakke maten, moet soms 
ook de hoogte uitgezet worden. 
 

1p 48 Bij het uitzetten wordt als hulpmiddel soms een zuiver rechte rood/wit gestreepte 
paal gebruikt die in de grond wordt gestoken om bijvoorbeeld een punt in het 
landschap aan te geven. Hieronder staat het hulpmiddel afgebeeld. 
 

    
 
Wat is de naam van dit hulpmiddel? 
A baak 
B jalon 
C pen 
D piket 
 

1p 49 Met welk gereedschap worden hoogtes het meest nauwkeurig uitgezet? 
A hoogtemeter 
B meetlint 
C pijllood 
D waterpastoestel 
 

1p 50 Iets uitzetten met jalons wordt zichten genoemd.  
Hoe wordt de methode genoemd, waarbij er tussen twee jalons, in een rechte 
lijn, een derde jalon wordt geplaatst? 
A doorzichten 
B inzichten 
C tussenzichten 
D uitzichten 
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Bomen snoeien 
 
Een van de onderhoudswerkzaamheden bij bomen is snoeien. Dit wordt gedaan 
als onderhoudsmaatregel of om een boom in een gewenste vorm te krijgen.  
 

1p 51 Van een boom moeten de volgende takken worden gesnoeid: dikke takken, 
gebroken takken, dode takken en dunne takken. Deze takken moeten in een 
bepaalde volgorde worden gesnoeid.  

 Wat is in theorie de juiste volgorde? Begin met de takken die het eerst 
moeten worden gesnoeid. 

 
1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
3 ......................................................................................................................  
 
4 ......................................................................................................................  
 

1p 52 Een haag wordt aan de onderkant breder gesnoeid dan aan de bovenkant. 
Waarom wordt dit zo gedaan? 
A omdat de haag anders aan de bovenkant kaal wordt 
B omdat de haag anders aan de onderkant kaal wordt 
C omdat de takken anders kaal worden 
 

1p 53 Hieronder staat een boom met een probleemtak afgebeeld. Deze probleemtak is 
zwart gekleurd. 
 

 
 

 Hoe wordt deze probleemtak genoemd? 
 
........................................................................................................................  
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1p 54 Een takkrans is een ander voorbeeld van een probleemtak. Een takkrans mag 
niet in één keer gesnoeid worden. 
Met welke takken moet bij het snoeien van een takkrans het eerst worden 
begonnen? 
A de grootste takken 
B de kleinste takken 
C de onderste takken 
D de bovenste takken 
 

1p 55 Hieronder staat een takkraag afgebeeld.  
 

 
 
Waarom moet er bij het snoeien goed uitgekeken worden dat de takkraag niet 
beschadigd raakt? 
A omdat de takkraag voor de genezing van de wond zorgt 
B omdat de takkraag voor een betere toevoer van voedingsstoffen zorgt 
C omdat de takkraag voor extra stevigheid zorgt 
 

1p 56 Bij het verwijderen van een dubbele top, moet een klein stukje tak blijven zitten. 
Dit stukje wordt ook wel een kapstokje genoemd. Hieronder staat een voorbeeld 
van een dubbele top afgebeeld. 
 

 
 

 Waarom moet een stukje van de tak blijven zitten? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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