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Dit examen bestaat uit 59 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Beplantingsplannen, ziekten en plagen 
 
Bij het samenstellen van een beplantingsplan kun je keuzes maken waardoor 
ziekten en plagen voorkomen kunnen worden. 
 

1p 1 Na het ruimen van een rozenvak kunnen er niet direct nieuwe rozen worden 
geplant. 
Wat is hiervan de reden? 
A black-spot 
B bodemmoeheid 
C de bloemen verdrogen in de knop 
D een verhoogde kans op een luizenplaag 
 

1p 2 Je kunt er voor kiezen rekening te houden met waardplanten. De dwergmispel is 
bijvoorbeeld een waardplant van bacterievuur. 

 Wat is een waardplant? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 3 Bij de aanleg van een plantvak kun je in meer plantverbanden planten. 
 Teken hieronder twee plantverbanden. 

 
  

A 
B 
C 
D 
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1p 4 Sommige planten hebben een verhoogde aantrekkingskracht voor ongedierte. 
Op de foto is een aangetaste plant te zien. 
 

 
 
Welke plaagdieren hebben deze plant aangetast? 
A luizen 
B muizen 
C mollen 
D slakken 
 
 



 917-0921-a-GL-1-o 4 lees verder ►►►

Haag planten 
 

2p 5 Hoveniersbedrijf De groene vingers gaat een haag planten. 
Op de foto is de plantsleuf te zien. 
 

 
 

 Geef aan welke eisen gelden voor deze plantsleuf. 
 
eisen aan de plantsleuf  
voldoende diep  
bodem stevig aangedrukt  
veel mest  
recht  
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1p 6 Heesters worden op verschillende manieren verhandeld. De verschillende 
manieren hebben een verschillende maatcode. Bijvoorbeeld P9 betekent een 
potje van 9 x 9 cm. C staat voor container en achter de C wordt de inhoud van 
de container vermeld. 
 

 
 

 Hoe wordt de manier van verhandelen op de foto genoemd? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 7 Om een mooie volle haag te krijgen adviseert de hovenier om twee planten per 
meter te zetten. 
De eerste plant en de laatste plant staan 50 cm uit de kant. 

 Hoeveel planten zijn er nodig voor een haag van 10 meter? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Grond 
 
Rotsen verweren onder invloed van ijs, vorst, wind en regen. Als deze 
verweringsmaterialen zich mengen met humus ontstaat vruchtbare grond. 
 

2p 8 In Nederland hebben we te maken met verschillende grondsoorten. 
 Welke drie grondsoorten komen in Nederland het meest voor? 

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

1p 9 Grond is samengesteld uit verschillende bestanddelen. Grond bevat onder 
andere vaste bestanddelen. 

 Geef nog twee andere bestanddelen van grond. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 10 Waaruit bestaat humus? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 11 Hieronder is een bodemprofiel afgebeeld. 
 

 
 
Hoe wordt de laag genoemd die aangeduid wordt met de letter q? 
A bouwvoor 
B harde laag 
C toplaag 
D zand 
 
 
In de natuur vindt grondbewerking plaats door het klimaat (vorst, regen) en door 
het bodemleven. 
Gecultiveerde gronden zijn door de mens bewerkt. 
 
 

2p 12 Een van de meest voorkomende manieren van grondbewerking is spitten. 
 Geef drie redenen om grond te spitten. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 13 Naast spitten zijn er nog meer manieren van grondbewerking. 
 Geef twee andere manieren. 

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

2p 14 Grond kan verbeterd worden door meststoffen toe te voegen. 
 Geef een voorbeeld van een organische en van een anorganische meststof. 

 
organische meststof: ........................................................................................  
 
anorganische meststof: ....................................................................................  
 

1p 15 De pH van een grond is 4. 
Hoe wordt deze pH genoemd? 
A basisch 
B licht basisch 
C neutraal 
D licht zuur 
E zuur 
 

1p 16 De pH van grond kan worden beïnvloed door een bepaald element. 
 Welk element zorgt ervoor dat de pH hoger wordt? 

 
........................................................................................................................  
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Plantmateriaal 
 
Bij het ontwerpen of aanleggen van een tuin is het belangrijk om de 
groeivoorwaarden en kenmerken van de plant te kennen. 
 

1p 17 Alle planten hebben naast een Nederlandse naam ook een wetenschappelijke 
naam. 
Waarom heeft iedere plant een wetenschappelijke naam? 
A omdat iedere kweker of ontdekker graag zijn naam aan de plant geeft 
B zodat de planten makkelijker in boeken te vinden zijn 
C zodat over de hele wereld zonder verwarring over dezelfde plant kan worden 

gesproken 
 

1p 18 Planten kunnen verdeeld worden in de hoofdgroepen kruidachtige en 
houtachtige planten. 

 Geef een voorbeeld van een kruidachtige en van een houtachtige 
plantengroep. 

 
kruidachtig: ......................................................................................................  
 
houtachtig: ......................................................................................................  
 

1p 19 Heesters worden verdeeld in twee groepen. 
 Welke twee groepen zijn dit? 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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2p 20 Bomen hebben verschillende verschijningsvormen. 
 Zet onder elke afbeelding de naam van de vorm. 

 

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

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

1p 21 Heesters kunnen naast mooie bloemen nog andere sierwaarden hebben. 
 Geef twee voorbeelden van sierwaarden die een heester kan hebben. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Gereedschapsonderhoud 
 
Een van de vele werkzaamheden van een hovenier is het onderhouden van de 
gereedschappen. Want wie kent niet het gezegde: "Goed en scherp 
gereedschap is het halve werk". 
 

1p 22 Naast het vijlen van een schoffel zijn er nog meer onderhoudsmaatregelen die 
aan een schoffel gedaan kunnen worden. 

 Geef twee van deze onderhoudsmaatregelen. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 23 Na het vijlen blijft er vaak een braam op de schoffel zitten. 
 Waarmee wordt de braam verwijderd? 

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

1p 24 Bij dagelijks onderhoud kan een BOK-controle horen. 
 Waarom is er geen sprake van een BOK-controle bij schoffels? 

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

1p 25 Schoffelen is bedoeld om klein onkruid te bestrijden. 
Waarom mag er niet te dicht bij vaste planten worden geschoffeld? 
A omdat de grond dan meer verdampt 
B omdat de ondergrondse uitlopers dan worden afgeschoffeld 
C omdat de vaste plant dan extra wortelopslag vormt 
D omdat het bodemleven bij de wortels dan wordt verstoord 
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Tuintekening 
 
Een goede tuintekening is belangrijk voor een goed doordacht plan. 
 

1p 26 Familie Lantink wil de tuin opnieuw laten aanleggen. Ze leggen hun ideeën voor 
aan een hovenier en vragen hem om een tekening. 
Hoe wordt de eerste tekening genoemd, die de hovenier aan familie Lantink laat 
zien? 
A beplantingsplan 
B ontwerptekening 
C schetsontwerp 
D technisch detail 
 

1p 27 In de tuintekening is een gazon getekend. 
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 Wat zijn de afmetingen van het gazon? 
 
........................................................................................................................  
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1p 28 Een tuintekening wordt altijd op schaal getekend. Op een tekening is een haag 
getekend van 14 cm lang. De tekening is schaal 1:200. 

 Hoe lang is de haag in werkelijkheid? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 29 Op de tekening staat vaak het volgende symbool. 
 

 
 

 Hoe wordt dit symbool genoemd? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 30 De familie wil graag een boom in de tuin hebben die maximaal 8 meter hoog 
wordt. 
Tot welke grootte behoort deze boom? 
A tot de eerste grootte 
B tot de tweede grootte 
C tot de derde grootte 
D tot de vierde grootte 
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Vijver 
 
'Een mooie vijver is een sieraad in de tuin.' 
Het mooie van een vijver heeft te maken met de helderheid van het water, de 
beplanting en het waterleven. Het biologische evenwicht bepaalt of een vijver 
een genot is om naar te kijken. 
 

1p 31 Op de foto is een vijver te zien. 
 

 
 

 Hoe wordt de inhoud van deze vijver berekend? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 32 Een klant heeft voor de aanleg van de vijver gekozen voor rubberfolie. 
Wat is het grote voordeel van rubberfolie ten opzichte van plastic folie? 
A er komt geen groene aanslag op 
B het is goedkoper 
C het is in meer maten leverbaar 
D het is rekbaar 
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2p 33 Een natuurlijke vijver is verdeeld in zones. De verdeling is te zien in de tekening. 
 

 
 

 Zet de onderstaande beplantingsgroepen in de juiste zone. 
− waterlelies 
− moerasplanten 
− drijfplanten 
− waterplanten 
− oeverplanten 
− zuurstofplanten 
 

zone beplantingsgroep 

1  

2  

3  

4 en 

5  
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1p 34 Als je planten voor de vijver koopt, staan er vaak symbolen op de 
plantenkaartjes. Hieronder staat een deel van een plantenkaartje. 
 

 
 

 Wat betekent de aanwijzing 60 cm? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 35 Algen kunnen een plaag zijn in een vijver. Groen en troebel water zijn gevolgen 
van algengroei. Eén van de beplantingsgroepen neemt veel voeding op uit het 
water en zorgt ervoor dat algen minder kans krijgen zich te ontwikkelen. 

 Welke beplantingsgroep is dit? 
 
........................................................................................................................  
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Zevenblad 
 

 
 

1p 36 Een bekend onkruid in de tuin is zevenblad. De vermeerdering van zevenblad 
gaat via ondergrondse uitlopers. Bestrijding van zevenblad is lastig. 

 Waarom is zevenblad door schoffelen niet te bestrijden? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 37 Zevenblad kun je bestrijden met een bestrijdingsmiddel zoals Roundup. 
 Welke manier van bestrijding is dit? 

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

1p 38 Geef aan welke pbm's verplicht zijn bij het werken met een rugspuit met 
bestrijdingsmiddel. 
 
pbm verplicht 
rubberen handschoenen  
veiligheidsbril  
regenbroek   
mondkapje   
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1p 39 Op de verpakking van bestrijdingsmiddelen staan vaak symbolen. 
 Wat betekent onderstaand symbool? 

 

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

Speeltoestellen 
 
Hoveniersbedrijf De groene vingers heeft opdracht gekregen om in de buurt een 
wijkspeeltuin op te knappen. 
In de speeltuin bevinden zich vooral houten speeltoestellen. 
 

1p 40 Een houtverbinding wordt vastgezet met een draadeind. 
Op welke afbeelding staat een draadeind? 
 

 
 

A B 

 

 

C D 

1p 41 Hoveniersbedrijf De groene vingers maakt gebruik van Europees hardhout. 
Welke houtsoort is Europees hardhout? 
A dennenhout 
B kastanjehout 
C merantihout 
D sparrenhout 
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1p 42 In plaats van geïmpregneerd hout kan er ook onbehandeld hout gebruikt 
worden. 
Op welke manier kan onbehandeld hout ter plaatse verduurzaamd worden? 
A door beits te injecteren 
B door in te zouten 
C door te stralen 
D door te verven 
 

1p 43 Onder een aantal speeltoestellen is een kuil ontstaan. 
Dit moet het hoveniersbedrijf herstellen. 

 Geef twee materialen die geschikt zijn voor onder een speeltoestel. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

2p 44 Er moet een afrastering worden geplaatst van 120 meter lang. Om de vijf meter 
komt een paal waaraan 2 draden bevestigd worden met krammen.  

 Hoeveel materialen zijn hiervoor nodig? Reken voor de draad 2 meter extra. 
 

materialen nodig 

palen stuks 

draad meter 

krammen stuks 

 
1p 45 Langs een ander deel van de speeltuin is het gaas gaan 'hangen'. Om dit weer 

netjes te krijgen, wordt er een nieuwe draad door het gaas gevlochten en wordt 
er gebruik gemaakt van het hulpmiddel dat op de foto staat. 
 

 
 

 Hoe heet dit hulpmiddel? 
 
........................................................................................................................  
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Bollen en knollen 
 
Om vroeg in het voorjaar al kleur in de tuin te hebben, plant men vaak bollen en 
knollen. Ook in de zomer en nazomer kunnen bollen en knollen op lege plekken 
in de borders zorgen voor een fleurig geheel. 
 

2p 46 Er zijn grote verschillen tussen bollen en knollen. 
 Geef twee verschillen tussen een bol en een knol. 

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

1p 47 Sommige bollen en knollen kunnen gebruikt worden voor verwildering. 
Geef aan welke bol of knol geschikt is voor verwildering. 
 
bol of knol geschikt voor verwildering 
Anemone coronaria  
Galanthus nivalis  
Hyacinthus orientalis  
Muscari armeniacum  

 
1p 48 Een bol heeft een doorsnede van drie centimeter. 

Hoe diep moet het plantgat voor deze bol zijn? 
A   3 cm 
B   6 cm 
C   9 cm 
D 12 cm 
 

1p 49 Bollen en knollen zijn in twee hoofdgroepen verdeeld. Deze indeling gebeurt op 
grond van de bloeiperiode. 

 Hoe wordt de groep genoemd, die in april geplant wordt? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 50 Een hyacint kan ongeslachtelijk vermeerderd worden door het wegsnijden van 
de bloembodem. 

 Geef een andere naam voor ongeslachtelijke vermeerdering. 
 
........................................................................................................................  
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Offerte en aanplanten 
 
Hoveniersbedrijf Prins heeft het verzoek gekregen een border aan te planten. 
De klant wil graag van tevoren weten wat het gaat kosten. 
 

2p 51 Hoveniersbedrijf Prins maakt een berekening van de kosten van de border. 
 Vul onderstaand schema verder in en bereken de totaalprijs. 

 
naam aantal eenheid prijs per eenheid totaal prijs 

Alchemilla mollis 7 stuks €   2,25 € 

Achillea filipendulina 9 stuks €   1,50 € 

Hosta fortunei 5 stuks €   2,50 € 

Vinca minor 12 stuks €   1,75 € 

compost 0,9 m3 € 45,00 € 

draaiuren machine 2,25 uur € 25,00 € 

arbeid 7 uur € 35,00 € 

  totaal € 

 
1p 52 Over een beplantingsplan moet je goed nadenken. 

 Geef aan welke punten belangrijk zijn voor een goede vasteplantenborder. 
 
de bloemkleur  
gespreide bloeitijd  
zo min mogelijk verschillende plantensoorten  
bomen van de eerste grootte  

 
1p 53 Na het planten wordt de grond rondom de planten stevig aangedrukt. 

 Geef aan waarom de grond stevig aangedrukt moet worden. 
 
om de wortels beter contact te laten maken met de grond  
zodat alle grond weer in de plantsleuf past  
om te voorkomen dat de planten omwaaien  
om het bodemleven tijdelijk te weren uit de plantsleuf  
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1p 54 Hoveniersbedrijf Prins heeft een buxushaag geplant. Na het planten wordt de 
buxus meteen gesnoeid. 

 Geef een reden waarom dit gedaan wordt. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 55 Na het planten van de buxushaag, liggen er op de aanhanger nog 100 stuks 
voor een andere haag. Deze andere haag wordt de volgende dag geplant. 
Deze 100 stuks worden tijdelijk in de grond gezet. 

 Hoe wordt deze handeling genoemd? 
 
........................................................................................................................  
 
 

Erfafscheiding 
 
De familie Tuinstra wil een erfafscheiding laten plaatsen. Hiervoor is een 
hovenier ingeschakeld. 
De familie heeft gekozen voor onderstaande schermen van 1,80 m breed en 
1,80 m hoog. De hardhouten palen zijn 7 x 7 cm. De schermen worden 
bevestigd met vier hoekijzers. 
 

 
 

2p 56 De lengte van de erfafscheiding is 11,15 meter. Het eerste schermdeel wordt 
aan het huis bevestigd, het laatste schermdeel aan de schuur. Voor die 
bevestiging worden dezelfde hoekijzers gebruikt als bij de palen. 

 Hoeveel materiaal is hiervoor nodig? 
 
materiaal aantal 

schermdelen  

palen  

hoekijzers  
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1p 57 De houten palen die voor de schutting gebruikt worden, moeten een stuk de 
grond in zodat de schutting stevig staat. 
Welke vuistregel wordt hiervoor gebruikt? 
De palen moeten voor 
A 1/2 deel de grond in. 
B 1/3 deel de grond in. 
C 1/4 deel de grond in. 
D 1/5 deel de grond in. 
 

2p 58 De hovenier gebruikt een paalboor om een gat te maken waar de paal in komt. 
Hij vertelt de familie Tuinstra dat er ook andere manieren zijn om de palen stevig 
te plaatsen. 

 Geef twee andere manieren. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 59 De schermen van de schutting worden met de hoekijzers aan de palen 
bevestigd. 
Met welk bevestigingsmateriaal worden de hoekijzers bevestigd? 
A met draadeinden 
B met draadnagels 
C met houtdraaibouten 
D met houtschroeven 
 
 
 
 

einde  einde  917-0921-a-GL-1-o* 


