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Inleiding
Van een hovenier wordt verwacht dat hij de aanlegwerkzaamheden op deskundige wijze kan
uitvoeren. De kern van het hoveniersvak is de beplanting! De hovenier moet aan de opdrachtgever en het publiek duidelijk kunnen maken waarom werkzaamheden op een bepaalde wijze
worden uitgevoerd. Hiervoor is kennis nodig. Kennis over het terrein en de omgeving, maar
vooral ook kennis over de wijze en de voorwaarden waarop je beplanting aanbrengt.

KWALIFICATIEDOSSIER GROENE RUIMTE
Deze module gaat over het aanbrengen van tuinbeplantingen en groenvoorziening.
De inhoud betreft de eisen voor het KD Groene Ruimte voor medewerker hovenier en vakbekwaam hovenier. Het gaat om Profieldeel 1, Kerntaak 1, Werkproces 1 ‘Legt tuinen en/of
parken aan’ P1-K1-W1 en P4-K1-W1. De doelgroep is niveau 3 en 4.
De beginnend beroepsbeoefenaar:
•

heeft kennis van actuele ontwikkelingen ten aanzien van de werkzaamheden;

•

heeft kennis van de meest voorkomende bodemsoorten (kenmerken, gebruik en bewerking);

•

kan bodemonderzoek interpreteren en vertalen in toepassingsmogelijkheden;

•

kan een profielboring maken en interpreteren;

•

kan keuzes maken op basis van duurzaamheidsprincipes;

•

kan plantmateriaal toepassen en verwerken.

INHOUD
In deze module leer je wat nodig is om beplanting toe te passen en te verwerken, waardoor
deze zich optimaal kan ontwikkelen. Heel belangrijk hierbij is de bodembewerking en bodemverbetering. Op een later tijdstip kun je dit werk niet meer overdoen, dus bezuinig nooit op dit
onderdeel van de aanleg. Voorwaarde voor een goed resultaat is de kwaliteit en maatvoering
van het plantmateriaal. Het aanbrengen van de bomen, heesters, coniferen, hagen, het bosplantsoen, de vaste planten, één- en tweejarigen, bol- en knolgewassen en het aanleggen van
de grasmat vragen de nodige zorg en aandacht. Tot slot werk je het terrein netjes af en voer je
het restmateriaal af.

DUURZAAMHEID EN INNOVATIE
In de huidige tijd is er veel aandacht voor duurzaamheid en milieu. In deze module zijn duurzaamheids- en milieuaspecten verweven in het geheel van de leerstof. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Denk hierbij in het bijzonder aan ontwikkelingen die het
werken aantrekkelijker en minder zwaar maken.
Van deze module is zowel een papieren als een digitale versie beschikbaar.
De studielast van deze module bedraagt 40 studiebelastingsuren (sbu).
Wij wensen je veel leerplezier en succes bij het bestuderen van de inhoud van deze module.
Het Ontwikkelcentrum
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Leerdoelen
Aan het eind van dit hoofdstuk:
• weet je welke eisen planten aan de bodem stellen;
• weet je hoe je de bodemstructuur kunt verbeteren;
• weet je hoe je de bodemstructuur kunt verslechteren;
• weet je waarom water en lucht belangrijk zijn voor de groei;
• ken je het nut van organische meststoffen;
• weet je wat de functie is van het bodemleven;
• weet je hoe je de bodem kunt bewerken.
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Hoofdstuk 1

Bodembewerking en
bodemverbetering

1.1

ORIËNTATIE

Voor een levende tuin of groene stedelijke omgeving is een gezonde bodem het belangrijkste
uitgangspunt. Daarom is enige kennis van de bodem onmisbaar. Voor je de beplanting kan aanbrengen, moet je de bodem eerst bewerken en waar nodig verbeteren.
Belangrijk is dan te weten hoe de bodem in elkaar zit: Zijn er storende lagen? Wat is de structuur van de bodem? En hoe staat het met het bodemleven? Een deel van deze informatie kun je
verkrijgen door eigen waarneming. Je kunt een grondboring uitvoeren of een profielkuil graven
om te zien hoe de bodem is opgebouwd. Daarnaast kun je een grondmonster laten onderzoeken. De uitslag hiervan vertelt je meer over de grondsoort, het organischestofgehalte, de pH en
de beschikbare voedingsstoffen. Daarbij krijg je advies over wat je kunt doen om de grond te
verbeteren.
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1.2

EISEN DIE PLANTEN STELLEN AAN DE BODEM

Afb. 1.3 Bodemprofiel met humusrijke bouwvoor.

Voor een gezonde groei van planten is een gezonde bodem een eerste voorwaarde. Planten wortelen hoofdzakelijk in de bovenste grondlaag ( 30 tot
50 cm). Daaruit nemen ze lucht, vocht en voedingsstoffen op. De bovenste
grondlaag (30 cm) noem je de bouwvoor.
Wanneer hieronder een storende laag zit, moet je die doorbreken. Een storende laag belemmert niet alleen de beworteling, maar ook de aan- en afvoer
van het water in de grond. Soms kun je een drainage overwegen. Zeker bij
laagliggende gronden waar het grondwater vrij oppervlakkig zit. De planten
moeten een bepaalde diepte kunnen bewortelen. Daarvoor hebben ze zuurstof nodig. Een goede samenstelling van de bouwvoor is belangrijk voor de
groei en ontwikkeling van planten. Het bodemleven speelt hierbij een belangrijke rol. Ze zorgen voor de ruimte die nodig is voor water en lucht in de boOrganische stof

dem. Voor een optimaal functionerend bodemleven is voldoende organische
stof in de bodem noodzakelijk.
Daarnaast kan een plant niet zonder voedingsstoffen. Of de plant die voedingsstoffen ook werkelijk kan opnemen, wordt in veel gevallen beïnvloed
door de zuurgraad van de bodem. Een optimale bodemtemperatuur stimuleert de wortelontwikkeling en de opname van water en voedingsstoffen.

Afb. 1.4 Opbouw van grond.
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Over het algemeen houden planten van een grond die:
•

een goede structuur heeft, kruimelig en los;

•

voldoende lucht bevat;

•

voldoende vocht bevat;

•

voldoende organische stof bevat;

•

voldoende voedingsstoffen bevat;

•

een juiste zuurgraad heeft;

•

een optimale temperatuur heeft.

STRUCTUUR – LUCHT – WATER
Bodemstructuur

Een goede bodemstructuur is van groot belang voor de wortelvorming van
planten. Bij een optimale structuur zal de lucht- en waterhuishouding van
goede kwaliteit zijn. Een goede lucht- en watervoorziening zorgen ervoor dat
planten voldoende vocht en voedingsstoffen kunnen opnemen. Dat alles
stimuleert de groei en ontwikkeling van de beplanting. Grond bestaat uit

Gronddeeltjes

vaste gronddeeltjes waartussen zich poriën bevinden. Deze poriën kunnen
met water of lucht, of met water én lucht gevuld zijn. Voor de groei van alle
gewassen moeten alle drie –grond, water en lucht – aanwezig zijn. Voor een
goede groei is het zelfs belangrijk dat ze in een bepaalde, gunstige, verhouding aanwezig zijn. Goede gronden zullen voor 40 tot 60 procent uit poriën
bestaan, waarvan de helft met water en de andere helft met lucht gevuld is.
Voor de opname van voedingsstoffen en water is zuurstof uit de bodemlucht
nodig. Bij voldoende lucht in de bodem kan de plant veel meer voedingsstoffen en water opnemen dan wanneer er een luchttekort is. Door verdichting of
te veel water kan er een tekort ontstaan aan bodemlucht, waardoor de plant
als het ware ademnood krijgt. Je kunt al spreken van een luchttekort als er
minder dan tien procent lucht in de bodem aanwezig is.
Niet alleen voor de water- en luchthuishouding is een goede bodemstructuur
nodig. Ook voor een goede wortelontwikkeling is het noodzakelijk dat de wortels zich tot op grotere diepten voldoende kunnen ontwikkelen. De weerstand
die de jonge wortel ontmoet, bepaalt grotendeels de groeisnelheid en ontwikkeling van de wortel en dus ook van de plant. Een dichte bodem is moeilijk
doordringbaar. Jonge wortels zijn teer. Daarom moet de omgeving waarin ze
groeien een zo optimaal mogelijke structuur hebben.

ORGANISCHE STOF
Vruchtbare grond moet niet alleen voldoende vocht en voedingsstoffen bevatten, maar de bodem moet vocht en voedingsstoffen ook voor langere tijd
vast kunnen houden. Het vasthouden (adsorberen) van vocht en voedingsstoffen kan alleen als de bodem voldoende goedverteerde organische stof
Humus

bevat (humus) en een goed functionerend bodemleven. Toevoegen van een
organische meststof zorgt ervoor dat voedingsstoffen worden opgenomen
(geabsorbeerd) door een actief bodemleven. Veengronden hebben van natu-
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re een hoog stabiel organischestofgehalte en zijn daardoor in staat voedingsstoffen beter vast te houden.
Belangrijke gunstige eigenschappen van organische (mest)stof zijn:
•

heeft een gunstige invloed op de bodemstructuur;

•

stimuleert de ontwikkeling en werking van bodemleven;

•

bevat voedingsstoffen;

•

geeft nalevering van voedingsstoffen;

•

kan worden omgezet in humus.

Enkele organische meststoffen zijn:
•

oude koemest en oude paardenmest;

•

champignonmest;

•

groencompost;

•

gedroogde koemest in korrelvorm;

•

bloed-, beender- en hoornmeel en zeewier;

•

groenbemesters.

Het is aan te bevelen om mest en compost direct na het strooien ondiep
onder te werken.
De mest en compost moeten nog verder verteren. Dat lukt het beste als ze
vochtig blijven.

BODEMLEVEN
Het bodemleven breekt het organisch materiaal af. Hierdoor komen voedingsstoffen langzaam vrij en beschikbaar voor de planten. Het bodemleven
bindt stikstof en maakt ruimte voor water en lucht. Het bodemleven is daarom van groot belang voor de groei en ontwikkeling van planten.
Het bodemleven bestaat onder andere uit:
•

wormen

•

bacteriën

•

schimmels (mycorrihza)

•

protozoa

Afb. 1.5 Vormen van bodemleven.
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Wormen
Wormen zijn belangrijk voor de structuurverbetering van de bodem. Ze
leven van organisch materiaal in de bodem. Ze eten dit organische materiaal
samen met grond. Zo maken ze gangen in de grond en zorgen er zo voor dat
er ruimte is voor lucht en water. Dat organische materiaal wordt omgezet in
stabiel organisch materiaal (humus). De slijmstof die samen met de grond
weer in de grond wordt gedeponeerd, zorgt voor een betere structuur van de
bodem.

Bacteriën
Bacteriën breken organische meststof af. Door zich te voeden met het organische materiaal eten ze ook de voedingsstoffen die in deze organische
meststof zitten. Daardoor zijn deze voedingsstoffen tijdelijk vastgelegd in de
bacteriën. Wanneer de bacteriën sterven komen deze voedingsstoffen weer
geleidelijk vrij voor de beplanting.
Mycorrhiza

Schimmels (mycorrhiza)
De wortels van een plant leven samen met schimmels, waarbij beide organismen van elkaar proﬁteren. Dit noem je symbiose. De schimmel groeit beter
doordat ze proﬁteert van de voedingsstoffen (suikers) die de plant maakt.
De schimmel heeft geen bladgroen om zelf deze voeding te maken. De plant
proﬁteert op zijn beurt van de schimmel, doordat deze met zijn wijdvertakte
stelsel van schimmeldraden een groter contact heeft met de bodemdeeltjes.
Op deze manier kan de wortel meer water en voedingselementen opnemen.
Dit verschijnsel is al zeer lang bekend. Voor de ontwikkeling van mycorrhiza is zuurstof nodig. Er wordt de laatste jaren veel aan plantgatverbetering
gedaan. Een goede methode is het enten van mycorrhiza in de grond. Daarbij
kun je de schimmel in de grond injecteren of als worteldip op de kale wortels
aanbrengen. Het gebruik van anorganische meststoffen heeft een nadelige
invloed op de ontwikkeling van mycorrhiza.

Protozoa

Protozoa
Protozoa zijn eencellige organismen die bacteriën eten. De stikstof die in de
bacteriën is opgeslagen, wordt door deze diertjes ‘uitgepoept’ en komt hierdoor vrij voor opname door bodemleven en planten.

HUMUS
Humus is verteerde en stabiele organische stof. Door het aanbrengen van
organische meststof kun je het humusgehalte van de grond verhogen. Zandgronden zonder humus kunnen voedingsstoffen slecht vasthouden. Voedingsstoffen spoelen na een flinke regenbui naar de ondergrond en komen
in het grondwater terecht! Bij kleigrond hebben de uiterst kleine kleideeltjes
(lutum) eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van humusdeeltjes.
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