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Hovenier onderhoud
Kerntaken
De hovenier onderhoud
voert alle taken uit die bij
het onderhouden van
parken en tuinen bod
komen. Dit gaat van het
uitplanten, het snoeien en
het scheren tot het
voorkomen en bestrijden
van ziekten en het
voorkomen van onkruid.

De Hovenier onderhoud:
1. werkt veilig, hygiënisch en milieubewust
2. beheerst de vereiste beroepshoudingen
3. bereidt de eigen werkzaamheden voor
4. onderhoudt de beplanting
5. onderhoudt het gazon
6. werkt het terrein af en ruimt op
7. reinigt en onderhoudt het materieel

De hovenier onderhoud
krijgt hiervoor richtlijnen
van de ploegbaas, maar
voert zijn taken zelfstandig
uit.

Referentiekader
¬
¬
¬
¬

beroepsprofiel hovenier onderhoud parken en tuinen, SERV, februari 2007
beroepsprofiel hovenier aanleg parken en tuinen, SERV, februari 2007
COBRA-fiche: hovenier, VDAB
wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk (Belgisch Staatsblad, 18 september 1996)
¬ wetgeving in verband met chemische bestrijdingsmiddelen

Competenties
1 De hovenier onderhoud werkt veilig, hygiënisch en milieubewust
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

gevaarlijke situaties en risico’s vermijden, zowel voor zichzelf als voor anderen
machines veilig gebruiken
persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
milieubeschermende maatregelen toepassen
veilig omgaan met bestrijdingsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen
afval en gerooid materiaal sorteren
materiaal recupereren

2 De hovenier onderhoud beheerst de vereiste beroepshoudingen
¬
¬
¬
¬
¬

taken nauwgezet uitvoeren
werkzaamheden nauwkeurig afwerken
omgaan met klanten
imagobewust werken
in team werken
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3 De hovenier onderhoud bereidt de eigen werkzaamheden voor
¬ functionele kennis toepassen m.b.t.:

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

• basisplantenkennis
• meststoffen en bestrijdingsmiddelen
• materialen
• gereedschappen en machines
een plan lezen en interpreteren
functioneel rapporteren
de nodige hoeveelheid materiaal berekenen in functie van de werkopdracht
de soort grondstoffen bepalen in functie van de werkopdracht
materiaal en grondstoffen in en uit de bestelwagen of de vrachtwagen laden
weten welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden of aangewezen zijn voor de tijd van
het jaar
machines en gereedschappen instellen: maaihoogte grasmachine, frequentie en korrelgrootte
van het strooiwagentje, …
een matenplan op een terrein uitzetten
bij een helling het hoogteverschil tussen twee punten berekenen
de aanwezige nutsvoorzieningen situeren op basis van een plan

4 De hovenier onderhoud onderhoudt de beplanting
¬ aanplanten
• verwelkte planten en potgrond uit de bloembakken verwijderen
• de bloembakken met verse potgrond vullen
• de beplanting op de juiste plaats en op de juiste afstand van elkaar uitzetten
• een plantput graven
• nieuwe planten, bloembollen of bomen planten
• de plantput dichten
• water en meststof toedienen
• vaste planten scheuren/verjongen
• de nodige verankering aanbrengen: haagversterking, leiconstructies, boomverankering
¬ onkruid voorkomen, bestrijden en verwijderen
• manueel en machinaal
• met bestrijdingsmiddel (herbiciden)
¬ problemen bij planten ontdekken, analyseren en remediëren
• planten inspecteren op
- een teveel of tekort aan voedingselementen
- aanwezigheid van ziekten
- aantasting door parasieten, knaagdieren, vogels, …
• de vaststelling analyseren
• problemen bij planten remediëren
- de plant met een tekort aan voedingselementen bemesten
- een zieke plant verwijderen
- bestrijdingsmethodes toepassen
o biologische
o chemische: herbiciden, fungiciden, pesticiden, insecticiden, …
¬ hagen en heesters scheren
• uitzetten van de scheerlijn bij hagen
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• manueel en machinaal scheren
¬ rozen, sierstruiken, bodembedekkers, klimplanten, … snoeien
¬ planten manueel en machinaal bemesten
¬ klimplanten leiden en bomen steunen
• leidraden aanbrengen
• nieuwe vertakkingen aan de leidraden vastbinden
• steunpalen en boombindsels
- controleren
- tijdig verwijderen
- opnieuw aanbrengen

5 De hovenier onderhoud onderhoudt het gazon
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

maaien
verticuteren
verluchten
afsteken van de grasboorden
irrigeren
ziektes in het gazon herkennen en bestrijden
mos verwijderen en bestrijden
manueel en machinaal bemesten
kleine gazonherstellingen uitvoeren: herzaaien, topdressing, bezanden

6 De hovenier onderhoud werkt het terrein af en ruimt op
¬ perken, tuinpaden en terras opschonen
• schoffelen/hakken
• harken en fijnharken
• mulchen
• siergrindbestrating effenen
• paadjes en terrassen opschonen
• zwerfvuil opruimen
• mos op tuinpaden en terras verwijderen
¬ vijvers onderhouden
• bladeren en afgestorven delen van planten in en om de vijver verwijderen
• vuil, bladeren, algen, … uit de vijverfilter spoelen
• vijverconditioneringsproducten toedienen
¬ tuinafval opruimen en verwerken
• afgevallen bladeren samenharken, zuigen, blazen en opruimen
• tuinafval opruimen: onkruid, dode takken, afgestoken graszoden, …
• takken en snoeiafval verhakselen
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7 De hovenier onderhoud reinigt en onderhoudt het materieel
¬ reinigen en basisonderhoud uitvoeren van onder andere:
•
•
•
•
•
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motoculteur, frees, rotoreg, tractor
motorkettingzaag, bosmaaier, grasmaaier
houtversnipperaar, bladzuiger, bladblazer
snoeigereedschap
handgereedschap

