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

 
 

Houten palen 
 

1p 1 Hieronder staat een tabel met gegevens over de duurzaamheid van houtsoorten. 
 

 
De hovenier wil een afscheiding met tuinschermen van een houtsoort die in 
Nederland groeit, duurzaam is en niet behandeld hoeft te worden.  

 Welke houtsoort kan hij het beste kiezen? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 2 De bovenkant van de tuinschermen moet op +180 cm ten opzichte van het 
maaiveld komen. De palen moeten voor 1/3 in de grond komen.  
Hoe lang moeten de palen zijn die de hovenier moet bestellen? 
A 240 cm 
B 270 cm 
C 300 cm 
D 330 cm 
 
 

houtsoort levensduur gewichtsverlies door 
schimmelvorming per jaar 

teak meer dan 25 jaar 0-1% 
robinia van 15 tot meer dan 25 jaar 0-5% 
iroko van 15 tot meer dan 25 jaar 0-5% 
merbau van 15 tot meer dan 25 jaar 0-5% 
western red ceder van 15 tot 25 jaar 1-5% 
tamme kastanje van 15 tot 20 jaar 1-5% 
meranti van 5 tot 25 jaar 1-30% 
eik van 10 tot 20 jaar 1-10% 
douglas van 10 tot 15 jaar 5-10% 
lariks van 5 tot 15 jaar 5-30% 
Europees grenen van 5 tot 15 jaar 5-30% 
vuren van 5 tot 10 jaar 10-30% 
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Vijver 
 

 
 

2p 3 Een vijver heeft de afmetingen 5 m x 2,5 m x 0,6 m.  
Een deel van 1,5 m x 2 m wordt 1 meter diep.  
Als de grond wordt uitgegraven, neemt het 10% in volume toe. 

 Hoeveel m³ grond moet er worden afgevoerd? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 4 Geef twee redenen om een deel van de vijver extra diep te maken.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 5 In de vijver worden zuurstofplanten geplant. 
Wat is een juiste definitie van zuurstofplanten? 
A Zuurstofplanten zijn onder water groeiende planten met veel groen blad. 
B Zuurstofplanten onttrekken zuurstof uit het water en geven koolzuur af. 
C Zuurstofplanten geven zuurstof en voedingsstoffen af aan het water. 
D Zuurstofplanten zorgen ervoor dat de algengroei wordt gestimuleerd. 
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Bemesting 
 

2p 6 Hieronder staan beweringen over bemesting. 
 Geef bij elke bewering aan of deze bij organische of anorganische 

bemesting hoort. 
 
 organische 

bemesting 
anorganische 

bemesting 
Zorgt voor een betere structuur.   

De samenstelling van de voedingsstoffen zijn 
exact bekend. 

  

Voedingsstoffen zijn direct beschikbaar voor de 
planten. 

  

Geeft de voedingstoffen over een langere 
periode af aan de planten. 

  

 
1p 7 Enkele vakken in een tuin worden ingeplant met heesters en vaste planten. 

De grond moet bemest worden. Het is een humusarme zandgrond. 
 Welke meststof zou de hovenier het beste aan de klant kunnen adviseren, 

een organische of anorganische meststof? Verklaar waarom. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 8 Planten hebben behoefte aan verschillende voedingselementen. 
 

 
 

 Geef de namen van drie voedingselementen die tot de hoofdelementen 
behoren. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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De zandgrond in een tuin heeft een pH van 6,3. 
 
 

1p 9 Hoe wordt pH ook wel genoemd? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 10 Wat moet de hovenier toevoegen aan de grond om de pH uiteindelijk op het 
streefniveau van 5,4 te krijgen? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 11 Hieronder staan eigenschappen van grond. 
 Geef bij elke eigenschap aan of dit een eigenschap van zandgrond is. 

 
 wel niet 
voedingsstoffen spoelen niet snel uit   

droogt snel uit   

na regen weer snel bewerkbaar   

voedselrijke grondsoort   
 
 

Zakken straatzand 
 

2p 12 In een tuin wordt bestrating aangelegd. Zand dat onder de verharding komt, 
moet aan bepaalde eisen voldoen. 
Hieronder staan beweringen over straatzand. 

 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 
 juist onjuist 
Het mag niet verontreinigd zijn.   
De korrels moeten verschillende korrelgrootte hebben.   
Het moet drainerend zijn.   
Het moet droog zijn.   

 
1p 13 Zakken straatzand van 20 kg per stuk moeten handmatig de tuin in getild 

worden. 
Wat is een vuistregel bij het handmatig tillen van lasten? 
A de last zo dicht mogelijk tegen je aan met een rechte rug 
B beter één keer een zware last dan twee keer een lichte 
C met gestrekte armen tillen geeft een goed overzicht 
D met rechte knieën de last oppakken 
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Verlichting 
 
Op een site staat de volgende tekst over tuinverlichting: 
 
 
 
Tuinverlichting kan werken op veiligheidsspanning 
(12 V) of op netspanning (230 V). De lage 
veiligheidsspanning is een ideale oplossing voor 
sfeerverlichting. Voor algemene, functionele 
verlichting heb je netspanning nodig. 
 
 
 

1p 14 Wanneer gebruik je een functionele verlichting? 
A als je een mooie boom in het gazon wilt verlichten 
B als je duidelijk zicht bij de oprit wilt hebben 
C als je een subtiele sfeerverlichting bij een terras wilt hebben 
D als je tijdens de kerstdagen een versierde boom wilt hebben 
 

2p 15 De tuinlampen van Jankees branden gemiddeld vier uur per dag, 50 dagen per 
jaar. Er zitten nu gloeilampen in van 60 watt. 
Per uur verbruiken de gloeilampen in totaal 0,3 kWh. 
De energie kost € 0,22 per kWh. Per jaar komt dat neer op € 13,20. 
Jankees zou de gloeilampen kunnen vervangen door led-lampen. Die verbruiken 
in totaal 0,035 kWh per uur. Dat is beter voor het milieu en scheelt in de kosten. 

 Hoeveel euro bespaart Jankees aan elektriciteitskosten op jaarbasis als hij 
de gloeilampen door led-lampen vervangt? Schrijf de berekening op. 

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

1p 16 Bij het aanleggen van de tuin heeft Jankees een werkvolgorde aangehouden om 
dubbel werk te voorkomen. In de tuin liggen een terras en paden, er staat 
beplanting en er is tuinverlichting. 
Welke werkvolgorde heeft Jankees aangehouden bij het aanleggen van de tuin? 
A paden, beplanting, elektriciteitskabels, terras 
B elektriciteitskabels, terras, paden, beplanting 
C terras, beplanting, paden, elektriciteitskabels 
D beplanting, elektriciteitskabels, terras, paden 
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Speeltoestellen en veiligheid 
 
Bij speeltoestellen moet de veiligheid voorop staan. Zowel het toestel als de 
omgeving moet aan een aantal eisen voldoen. Natuurlijk speelt onderhoud een 
belangrijke rol bij het handhaven van de veiligheid bij speeltoestellen. 
 
Hieronder zie je een technisch (veiligheids)schema van een dubbele schommel. 
 
Veiligheid schommel 

 
 

l x y L1 L2 
1,4 0,48 0,58 3,47 2,97 
1,6 0,52 0,62 3,64 3,14 
1,8 0,56 0,66 3,82 3,32 
2,0 0,60 0,70 3,99 3,49 
2,2 0,64 0,74 4,17 3,67 
2,4 0,68 0,78 4,34 3,84 
2,6 0,72 0,82 4,52 4,02 

     
L1: geldt voor zand en dergelijke 
L2: geldt voor synthetisch materiaal 
maten in m 
 

1p 17 Wat is de totale breedte van de schommel wanneer de lengte (l) 2,0 is en de 
schommelstoeltjes 40 centimeter breed zijn? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 18 L1 en L2 geven aan hoe groot de veilige landingsplek moet zijn bij de 
verschillende lengtes van de schommel. Deze plek moet bestaan uit valbrekend 
materiaal. 

 Wat is de totale lengte van de landingsplek als de schommel aan twee 
kanten gebruikt wordt, het valbrekend materiaal zand is en de schommel 
een lengte (l) heeft van 2,6 meter? 

 
............................................................................................................................ 
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1p 19 Zand is een goede bedekking onder een speeltoestel. 
 Geef nog 2 mogelijkheden van een veilige bedekking. 

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

2p 20 Onderhoud van speeltoestellen is belangrijk en draagt bij aan de veiligheid. 
Hieronder staan controlepunten. 

 Geef bij elk punt aan of het controlepunt wel of niet regelmatig aan een 
speeltoestel gecontroleerd moet worden. 

 
 wel niet 
slijtage van bewegende onderdelen    
toestand van de verflagen   
stabiliteit van het toestel   
verankering   
intensiteit van het gebruik   

 
1p 21 Bij montage en herstel van speeltoestellen worden vaak slotbouten gebruikt. 

Op welk plaatje staat een slotbout? 
 

  
A B 

  
C D 

 
1p 22 De plaats waar een speeltoestel komt te staan is in verband met de veiligheid 

belangrijk. 
 Wat is een nadeel van een plek in de schaduw? 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Ecologische verbindingszone 
 
De natuur in Nederland is versnipperd in kleine stukjes. De overheid en 
natuurbeheerorganisaties proberen deze stukjes natuur met elkaar te verbinden 
door ecologische verbindingszones aan te leggen.  
 

1p 23 Tussen twee natuurgebieden wordt een ecologische verbindingszone 
aangelegd. Het betreft een wildtunnel onder een drukke weg.  
Waarom worden de twee natuurgebieden met elkaar verbonden? 
A Dan wordt de totale oppervlakte van de natuurgebieden groter. 
B Dan kunnen de dieren wisselen van gebied. 
C Dat maakt het aantrekkelijker voor toeristen. 
D De planten hebben dan meer ruimte om te groeien. 
 

2p 24 Het verbinden van twee natuurgebieden heeft voordelen. 
Hieronder staan beweringen over verbindingszones. 

 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 
 juist onjuist 
Een bomenrij met daaronder struiken kan dienen als 
ecologische verbindingszone.   

Rijen bomen langs de weg hebben alleen een sierfunctie.   

Door natuurgebieden te verbinden zal er minder inteelt 
onder de dieren plaatsvinden.   

Omdat dieren zich meer verplaatsen tussen de 
natuurgebieden worden plantensoorten ook meer verspreid.   

 
1p 25 Er zijn meerdere soorten ecologische verbindingszones.  

 Wat wordt er bedoeld met een natte ecologische verbindingszone?  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Houtachtige beplanting 
 
Heesters zijn houtachtige planten die geen centrale stam hebben. Het zijn 
winterharde struiken waarvan sommige hun blad in de winter behouden. Er 
bestaan veel verschillende vormen en afmetingen. Sommige heesters blijven 
klein terwijl andere zeer groot kunnen worden. 
 

2p 26 Hieronder staan heesters genoemd. 
 Geef bij elke heester aan of hij bladhoudend of bladverliezend is. 

 
 bladhoudend bladverliezend 
Prunus laurocerasus   
Rhododendron   
Buddleja davidii   
Hydrangea macrophylla   
Buxus sempervirens   

 
1p 27 Waarom wordt een vlinderstruik (Buddleja davidii) altijd in het voorjaar 

gesnoeid? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 28 Wat wordt bedoeld met solitaire heesters? 
A meerdere heesters bij elkaar 
B de mooiste heesters uit de tuin 
C heesters die op een rij zijn geplant 
D alleenstaande heesters 
 

1p 29 Beplantingen kunnen verschillende functies hebben.  
 Geef twee functies die een bosplantsoen rondom een sportveld kan hebben. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 30 In een tuin worden drie bomen geplant. Om een boom op de juiste manier te 
planten moet er aan een aantal aspecten worden gedacht. 
Wat is de juiste manier? 
A Plantdiepte is kwekerijdiepte, breedte van het plantgat is 1⅓ x de breedte 

wortelpruik en afstand boompaal-stam is ongeveer 25 cm. 
B Plantdiepte is dieper dan kwekerijdiepte, breedte van het plantgat is 1⅓ x de 

breedte wortelpruik en afstand boompaal-stam is ongeveer 10 cm. 
C Plantdiepte is kwekerijdiepte, breedte van het plantgat is 1⅓ x de breedte 

wortelpruik en afstand boompaal-stam is ongeveer 10 cm. 
D Plantdiepte is kwekerijdiepte, breedte van het plantgat is 1 x de breedte 

wortelpruik en afstand boompaal-stam is ongeveer 10 cm. 
 
 

Aanleg gazon 
 
Een gazon kan op meerdere manieren worden aangelegd. De een gebruikt 
graszoden, de ander gebruikt zaad. Om een mooi gazon te krijgen en te houden, 
is het van belang dat de aanleg op de juiste manier gebeurt. Van een goed 
aangelegd gazon heb je jaren plezier. 
 

2p 31 Hieronder staan beweringen over graszaad en graszoden. 
 Geef bij elke bewering aan of deze bij graszaad of bij graszoden hoort. 

 
 graszaad graszoden 
goedkoper in aanschaf   
minder arbeid tijdens de aanleg   
sneller beloopbaar   
kans op verdroging na de aanleg   
milieuvriendelijker   

 
1p 32 Geef een reden waarom er altijd een mengsel van graszaden gezaaid wordt. 

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

1p 33 Waarom heeft een tuincentrum vaak geen graszoden op voorraad? 
A omdat de graszoden snel uitdrogen 
B omdat de graszoden geel worden 
C omdat de graszoden te veel ruimte innemen 
D omdat de graszoden te zwaar zijn 
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2p 34 Een hovenier gaat graszoden bestellen voor een tuin. In de tuin is op drie 
verschillende plekken een gazon. Een graszode is 1 m2 groot.  
 
 l b 
gazon 1 7,00 m  3,20 m 
gazon 2 4,50 m 4,40 m 
gazon 3 5,20 m 5,00 m 

 
 Bereken hoeveel graszoden de hovenier moet bestellen. 

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

1p 35 Het is belangrijk dat de graszoden na de aanleg worden aangerold.  
 Leg uit waarom dit belangrijk is. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Snoeien druivenplant 
 
De druivenplant is een klimplant die teruggesnoeid en opgebonden moet worden 
om altijd vruchten te kunnen dragen. Het snoeien van de druivenplant vindt 
plaats in de rustperiode van de plant. Druivenplanten bloeien en geven vrucht op 
jonge uitlopers vanuit meerjarig hout. De wintersnoei is daarom gericht op de 
vorming van jonge uitlopers. 
 

 
 

1p 36 Wat is de rustperiode van de druivenplant? 
A september, oktober, november 
B december, januari, februari 
C februari, maart, april 
D april, mei, juni 
 

1p 37 Wat is een andere naam voor de jonge uitlopers? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 38 In de rustperiode wordt een druif gesnoeid.  
Waarom mag er niet na de rustperiode gesnoeid worden? 
A omdat dan de druivenstruik kan verbranden door het zonlicht 
B omdat er dan te veel blad aan de druivenstruik zit 
C omdat dan de sapstroom op gang is 
D omdat dan de vruchtzetting begint 
 

2p 39 Het is belangrijk dat je de druivenplant goed snoeit. 
Hieronder staan adviezen over snoeien. 

 Geef bij elke advies aan of deze goed of niet goed is. 
 goed niet goed 
Maak een zo klein mogelijke snoeiwond.   
Snoei net onder een knop.   
Beschadig geen stengels.   
Verwijder ziek hout.   
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Boktor 
 
 
Oost-Aziatische boktor in singel Boskoops bedrijf 
 
De Plantenziektekundige Dienst heeft in een singelbeplanting op een bedrijf in 
Boskoop drie loofbomen aangetroffen die zijn aangetast door de Oost-Aziatische 
boktor. 
 

 
 
Vanwege de vondst en het gevaar voor de boomkwekerij en de groene ruimte, 
heeft de overheid besloten dat alle kwekerijen in een straal van 200 m rondom 
de besmetting worden vastgelegd. 
 
loofbomen en struiken verwijderd 
Daarnaast moeten alle loofbomen en struiken in een straal van 100 m rond de 
besmetting worden verwijderd. Het verwijderen zal begin volgend jaar 
plaatsvinden. 
 
De vondst bestaat uit acht uitvlieggaten en twee levende larven van 
Anoplophora chinensis, in twee esdoorns en een haagbeuk. De larven stonden 
op het punt om te verpoppen. 
 
eerder aantastingen gevonden 
Op het bedrijf zijn eerder aantastingen van de boktor gevonden, in partijen 
planten die uit Azië waren geïmporteerd. Anoplophora chinensis komt 
oorspronkelijk voor in China, Korea en Japan. 
 
Deze week is er gestart met het intensief inspecteren van de omgeving. Er wordt 
niet uitgesloten dat er nog meer aantastingen worden gevonden. 
 
Het is de tweede keer dat de boktor in de groene ruimte is gevonden. Eerder 
werd hij aangetroffen in het Westland. 
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1p 40 Hoe is het mogelijk dat de Oost-Aziatische boktor in Nederland komt? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 41 Wat maakt de Oost-Aziatische boktor zo uniek? 
A De larve vreet al het blad van de plant op. 
B De larve vreet van binnenuit de plant op. 
C De larve vreet de wortels van de plant op. 
D De larve vreet voornamelijk de knoppen van de plant op. 
 

1p 42 De boktor is gevonden in esdoorns en een haagbeuk. 
Hieronder staan 5 Latijnse namen van bomen. 

 Geef aan wat de Latijnse naam is van esdoorn en van haagbeuk. 
 
 esdoorn haagbeuk 
Fagus   
Robinia   
Acer   
Carpinus   
Quercus   

 
1p 43 In het artikel is te lezen dat de larven op het punt stonden zich te verpoppen. 

 Wat is verpoppen? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 



 GL-0921-a-11-1-o 16 lees verder ►►►

Motorheggenschaar 
 
Werken met een motorheggenschaar brengt veiligheidsrisico's met zich mee. 
Denk aan het blad waar de messen snijden of aan plotseling vallende of 
wegschietende takken. 
 

 
 

2p 44 Vóór het werken met een motorheggenschaar moet er een dagelijkse controle 
plaatsvinden. Hieronder staan onderdelen van de motorheggenschaar. 

 Geef bij elk onderdeel aan of dit dagelijks gecontroleerd moet worden. 
 
 ja nee 
bougie   
brandstofniveau   
luchtfilter   
oliepeil   

 
1p 45 Te veel decibel is schadelijk voor het gehoor. 

 Vanaf hoeveel dB kan schade aan het gehoor optreden? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 46 Op een motorheggenschaar staat een afbeelding van een boekje. 
 

 
 
Wat is de betekenis van het boekje op de afbeelding? 
A dat het uitgevoerde onderhoud opgeschreven moet worden in een boekje 
B dat het boekje doorgelezen moet worden voordat met de 

motorheggenschaar gewerkt mag worden 
C dat het boekje altijd meegenomen moet worden 
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2p 47 Hieronder staan persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 Geef bij elk pbm aan of het verplicht gedragen moet worden bij het gebruik 

van een motorheggenschaar. 
 juist onjuist 
bril   
gelaatbescherming   
helm   
gehoorbescherming   
handschoenen   
veiligheidsbroek   

 
1p 48 Tegenwoordig worden er andere brandstoffen gebruikt dan vroeger. Aspen 2t is 

een voorbeeld van een veelgebruikte brandstof. 
 

 
 
Welk voordeel heeft het gebruik van aspen 2t ten opzichte van gewone benzine? 
A Het reinigt de brandstoftank. 
B Het is goedkoper. 
C Het is lichter. 
D Het heeft minder uitstoot van schadelijke gassen. 
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Hagen knippen 
 

1p 49 Geef een reden om de zijkanten van een haag te knippen voordat je de 
bovenkant gaat knippen. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 50 Hieronder staan de dwarsdoorsnedes van drie hagen. 
Welke haag is op de beste manier geknipt? 
 

  
 

A B C 
 

1p 51 Bij het onderhouden van een haag moet ook de haagvoet opgeschoond worden. 
 Wat bedoelen we met de haagvoet? 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Gazononderhoud 
 

2p 52 Een gazon wordt volgens een bepaald patroon gemaaid. 
 Teken dit patroon en leg uit waarmee je begint en wat je daarna maait. 

 
 

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

1p 53 Maaien gebeurt met overlap. 
 Wat is overlap? 

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

1p 54 Verschillend gebruik van een gazon vereist een verschillende maaihoogte. 
Wat is de gebruikelijke maaihoogte van een speelgazon? 
A 2 cm 
B 4 cm 
C 6 cm 
D 8 cm 
 

1p 55 De maaihoogte van een grasmaaier kun je op verschillende hoogtes instellen. 
 Waarmee stel je de maaihoogte in bij een handgeduwde 

messenkooimaaier? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 56 In een gazon komt mos voor. 
 Noem twee maatregelen om mos te bestrijden in het gazon. 

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