
Schaalbalken CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010 
Groen-beplanting-beschadiging (RAW-hoofdcodes 70.10.31/70.10.81) 

A+ A B C D 

     

Er is geen beplanting 
beschadigd. 

Er is weinig beplanting 
beschadigd. 

Er is hier en daar 
beplanting beschadigd. 

Er is redelijk veel 
beplanting beschadigd. 

Er is veel beplanting 
beschadigd. 

beschadigd oppervlak 

0 % per 100 m² 
  

beschadigd oppervlak 

≤ 3 % per 100 m² 
  

beschadigd oppervlak 

≤ 5 % per 100 m² 
  

beschadigd oppervlak 

≤ 10 % per 100 m² 
  

beschadigd oppervlak 

> 10 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-bloembak-bloei (RAW-hoofdcodes 70.11.31/70.11.81) 

A+ A B C D 

     

De beplanting vertoont 
een zeer goede bloei, 
kleur en variatie en ziet 
er zeer verzorgd uit. 

De beplanting vertoont 
een goede bloei, kleur 
en variatie en ziet er 
verzorgd uit. 

De beplanting vertoont 
voldoende bloei, kleur 
en variatie en ziet er 
redelijk verzorgd uit. 

De beplanting vertoont 
matige bloei, kleur en 
variatie en ziet er 
nauwelijks verzorgd uit. 

De beplanting vertoont 
slechte bloei, kleur en 
variatie en ziet er niet 
verzorgd uit. 

bloei, kleur en variatie 

zeer goed  
 

dood materiaal 

0 % per stuk 
 

uitgebloeide bloemen 

0 % per stuk 
  

bloei, kleur en variatie 

goed  
 

dood materiaal 

≤ 5 % per stuk 
 

uitgebloeide bloemen 

≤ 15 % per stuk 
  

bloei, kleur en variatie 

voldoende  
 

dood materiaal 

≤ 10 % per stuk 
 

uitgebloeide bloemen 

≤ 25 % per stuk 
  

bloei, kleur en variatie 

matig  
 

dood materiaal 

≤ 25 % per stuk 
 

uitgebloeide bloemen 

≤ 40 % per stuk 
  

bloei, kleur en variatie 

slecht  
 

dood materiaal 

> 25 % per stuk 
 

uitgebloeide bloemen 

> 40 % per stuk 
   

 
Groen-beplanting-bloembak-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.11.32/70.11.82) 

A+ A B C D 

 

 

   

De beplanting is 
volledig sluitend. 

De beplanting is goed 
sluitend. 

De beplanting is 
redelijk sluitend. 

De beplanting is 
nauwelijks sluitend. 

De beplanting is niet 
sluitend. 

kaal oppervlak 

0 % per stuk 
  

kaal oppervlak 

≤ 5 % per stuk 
  

kaal oppervlak 

≤ 10 % per stuk 
  

kaal oppervlak 

≤ 20 % per stuk 
  

kaal oppervlak 

> 20 % per stuk 
   

 
Groen-beplanting-bloembak-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.11.08/70.11.58) 

A+ A B C D 

     

Er is geen onkruid. Er is nauwelijks 
onkruid. 

Er is pleksgewijs enig 
onkruid. 

Er is redelijk veel 
onkruid. 

Er is veel onkruid. 

bedekking 

0 % per stuk 
 

bedekking door resten 

0 % per stuk 
 

maximale hoogte 

0 cm per stuk 
  

bedekking 

≤ 20 % per stuk 
 

bedekking door resten 

≤ 10 % per stuk 
 

maximale hoogte 

≤ 10 cm per stuk 
  

bedekking 

≤ 40 % per stuk 
 

bedekking door resten 

≤ 25 % per stuk 
 

maximale hoogte 

≤ 30 cm per stuk 
  

bedekking 

> 40 % per stuk 
 

bedekking door resten 

> 25 % per stuk 
 

maximale hoogte 

≤ 50 cm per stuk 
  

bedekking 

> 40 % per stuk 
 

bedekking door resten 

> 25 % per stuk 
 

maximale hoogte 

> 50 cm per stuk 
   



 
Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.11.01/70.11.51) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen fijn 
zwerfafval. 

Er ligt weinig fijn 
zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel fijn 
zwerfafval. 

Er ligt veel fijn 
zwerfval. 

Er ligt zeer veel fijn 
zwerfafval. 

fijn zwerfafval (≤10cm) 

0 stuks per stuk 
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

≤ 3 stuks per stuk 
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

≤ 10 stuks per stuk 
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

≤ 25 stuks per stuk 
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

> 25 stuks per stuk 
   

 
Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.11.02/70.11.52) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen grof 
zwerfafval. 

Er ligt weinig grof 
zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel grof 
zwerfafval. 

Er ligt veel grof 
zwerfafval. 

Er ligt zeer veel grof 
zwerfafval. 

grof zwerfafval (>10cm) 

0 stuks per stuk 
  

grof zwerfafval (>10cm) 

≤ 3 stuks per stuk 
  

grof zwerfafval (>10cm) 

≤ 10 stuks per stuk 
  

grof zwerfafval (>10cm) 

≤ 25 stuks per stuk 
  

grof zwerfafval (>10cm) 

> 25 stuks per stuk 
   

 
Groen-beplanting-bodembedekkers-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.12.32/70.12.82) 

A+ A B C D 

     

Er zijn geen kale 
plekken. 

Er zijn weinig kale 
plekken. 

Er zijn hier en daar kale 
plekken. 

Er zijn redelijk veel kale 
plekken. 

Er zijn veel kale 
plekken. 

kaal oppervlak  

0 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 5 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 10 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 25 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

> 25 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.12.14/70.12.64) 

A+ A B C D 

     

De rand van de 
verharding of het gras 
is volledig zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is goed zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is redelijk zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is nauwelijks zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is niet zichtbaar. 

gemiddelde lengte 
overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 5 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 30 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 15 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 30 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 45 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

> 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

> 45 cm per 100 m¹ 
   

 
Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld (RAW-hoofdcodes 70.12.31/70.12.81) 

A+ A B C D 



     

De bodembedekkers 
hebben geen storende 
takken.  

De bodembedekkers 
hebben weinig storende 
takken.  

De bodembedekkers 
hebben hier en daar 
storende takken.  

De bodembedekkers 
hebben redelijk veel 
storende takken.  

De bodembedekkers 
hebben veel storende 
takken.  

storende takken 

0 % per 100 m² 
  

storende takken 

≤ 5 % per 100 m² 
  

storende takken 

≤ 10 % per 100 m² 
  

storende takken 

≤ 20 % per 100 m² 
  

storende takken 

> 20 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.13.14/70.13.64) 

A+ A B C D 

  

 

  

De rand van de 
verharding of het gras 
is volledig zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is goed zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is redelijk zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is nauwelijks zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is niet zichtbaar. 

gemiddelde lengte 

overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
 

takken in vrije doorgang 

nee  
  

gemiddelde lengte 

overgroei  

≤ 10 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

≤ 30 cm per 100 m¹ 
 

takken in vrije doorgang 

nee  
  

gemiddelde lengte 

overgroei  

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

≤ 45 cm per 100 m¹ 
 

takken in vrije doorgang 

nee  
  

gemiddelde lengte 

overgroei  

≤ 40 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

≤ 75 cm per 100 m¹ 
 

takken in vrije doorgang 

nee  
  

gemiddelde lengte 

overgroei  

> 40 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

> 75 cm per 100 m¹ 
 

takken in vrije doorgang 

ja  
   

 
Groen-beplanting-bosplantsoen-snoeibeeld en vitaliteit (RAW-hoofdcodes 70.13.31/70.13.81) 

A+ A B C D 

 

    

Het bosplantsoen 
vertoont geen 
dunningsachterstand. 
Er zijn geen kale 
plekken. 

Het bosplantsoen 
vertoont nauwelijks 
dunningsachterstand. 
Er zijn nauwelijks kale 
plekken. 

Het bosplantsoen 
vertoont pleksgewijs 
een 
dunningsachterstand. 
Er zijn pleksgewijs kale 
plekken. 

Het bosplatsoen 
vertoont op redelijk 
veel plaatsen een 
dunningsachterstand. 
Er zijn redelijk veel kale 
plekken. 

Het bosplatsoen 
vertoont op veel 
plaatsen een 
dunningsachterstand. 
Er zijn veel kale 
plekken. 

kaal oppervlak 

0 % per 100 m² 
 

mate 

dunningsachterstand 

0 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 5 % per 100 m² 
 

mate 

dunningsachterstand 

≤ 5 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 10 % per 100 m² 
 

mate 

dunningsachterstand 

≤ 15 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 20 % per 100 m² 
 

mate 

dunningsachterstand 

≤ 25 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

> 20 % per 100 m² 
 

mate 

dunningsachterstand 

> 25 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-grof vuil (RAW-hoofdcodes 70.10.03/70.10.53) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen grof vuil in 
de beplanting. 

Er ligt geen grof vuil in 
de beplanting. 

Er ligt weinig grof vuil 
in de beplanting. 

Er ligt weinig grof vuil 
in de beplanting. 

Er ligt veel grof vuil in 
de beplanting. 

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 



0 stuks per 100 m² 
  

0 stuks per 100 m² 
  

1 stuks per 100 m² 
  

1 stuks per 100 m² 
  

> 1 stuks per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-haag-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.14.31/70.14.81) 

A+ A B C D 

     

Er zijn geen gaten in de 
haag. 

Er zijn weinig gaten in 
de haag.  

Er zijn hier en daar 
gaten in de haag.  

Er zijn redelijk veel 
gaten in de haag.  

Er zijn veel gaten in de 
haag.  

gaten 

0 % per 100 m¹ 
  

gaten 

≤ 2 % per 100 m¹ 
  

gaten 

≤ 5 % per 100 m¹ 
  

gaten 

≤ 15 % per 100 m¹ 
  

gaten 

> 15 % per 100 m¹ 
   

 
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen (RAW-hoofdcodes 70.14.15/70.14.65) 

A+ A B C D 

 

    

De strakke lijnen van 
de haag zijn duidelijk 
zichtbaar. Er steken 
geen uitlopers uit de 
haag. 

De strakke lijnen van 
de haag zijn goed 
zichtbaar. Er steken 
weinig uitlopers uit de 
haag. 

De strakke lijnen van 
de haag zijn redelijk 
zichtbaar. Hier en daar 
steken kleine uitlopers 
uit de haag. 

De strakke lijnen van 
de haag zijn niet meer 
zichtbaar. Er steken 
redelijk veel kleine 
uitlopers uit de haag. 

De strakke lijnen van 
de haag zijn niet meer 
zichtbaar. Er steken 
veel uitlopers uit de 
haag. De haag heeft 
zich ontwikkeld tot 
losse heesterrand. 

gemiddelde lengte 
uitlopers  

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

uitgroeiende uitlopers  

0 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
uitlopers  

≤ 10 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

uitgroeiende uitlopers  

≤ 30 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
uitlopers  

≤ 20 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

uitgroeiende uitlopers  

≤ 40 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
uitlopers  

≤ 30 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

uitgroeiende uitlopers  

≤ 50 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
uitlopers  

> 30 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

uitgroeiende uitlopers  

< 50 cm per 100 m¹ 
   

 
Groen-beplanting-heesters-gesloten heesters-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.15.31/70.15.81) 

A+ A B C D 

     

Er zijn geen kale 
plekken. 

Er zijn weinig kale 
plekken. 

Er zijn hier en daar kale 
plekken. 

Er zijn redelijk veel kale 
plekken. 

Er zijn veel kale 
plekken. 

kaal oppervlak  

0 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 5 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 10 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 25 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

> 25 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.15.14/70.15.64) 

A+ A B C D 

     

De rand van de 
verharding of het gras 
is volledig zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is goed zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is redelijk zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is nauwelijks zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is niet zichtbaar. 

gemiddelde lengte 
overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
 

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 10 cm per 100 m¹ 
 

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 40 cm per 100 m¹ 
 

gemiddelde lengte 
overgroei  

> 40 cm per 100 m¹ 
 



maximale lengte 

overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
  

maximale lengte 

overgroei  

≤ 30 cm per 100 m¹ 
  

maximale lengte 

overgroei  

≤ 45 cm per 100 m¹ 
  

maximale lengte 

overgroei  

≤ 75 cm per 100 m¹ 
  

maximale lengte 

overgroei  

> 75 cm per 100 m¹ 
   

 
Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld en vitaliteit (RAW-hoofdcodes 70.15.32/70.15.82) 

A+ A B C D 

 

 

   

De heesters ogen fris 
en verzorgd. Er zijn 
geen dode takken 
aanwezig en het blad 
heeft de juiste kleur en 
grootte. 

De meeste heesters 
ogen fris en verzorgd. 
Er zijn nauwelijks dode 
takken en het blad 
heeft nagenoeg de 
juiste kleur en grootte. 

De heesters krijgen hier 
en daar een ‘holle’ 
vorm en er zijn 
incidenteel dode 
takken. Het blad heeft 
op enkele plekken na 
de juiste kleur en 
grootte. 

Redelijk veel heesters 
zijn ‘hol’. Hier en daar 
zijn dode takken 
aanwezig en heeft het 
blad niet de juiste kleur 
en grootte. De heesters 
laten iets meer blad los 
dan normaal in de tijd 
van het jaar. 

De heesters zijn ‘hol’. 
Er zijn regelmatig dode 
takken aanwezig. Het 
blad heeft niet de juiste 
kleur en grootte. De 
heesters laten blad 
eerder los dan normaal 
in de tijd van het jaar. 
De heesters ‘kwarren’ 
duidelijk. 

afwijking kleur en 
grootte blad 

0 % per 100 m² 
 

dode takken 

0 % per 100 m² 
 

habitus herkenbaar 

ja  
 

mate 'holle' heesters 

0 % per 100 m² 
 

storende takken 

0 % per 100 m² 
  

afwijking kleur en 
grootte blad 

≤ 1 % per 100 m² 
 

dode takken 

≤ 1 % per 100 m² 
 

habitus herkenbaar 

ja  
 

mate 'holle' heesters 

0 % per 100 m² 
 

storende takken 

≤ 5 % per 100 m² 
  

afwijking kleur en 
grootte blad 

≤ 5 % per 100 m² 
 

dode takken 

≤ 5 % per 100 m² 
 

habitus herkenbaar 

ja  
 

mate 'holle' heesters 

≤ 2,5 % per 100 m² 
 

storende takken 

≤ 10 % per 100 m² 
  

afwijking kleur en 
grootte blad 

≤ 10 % per 100 m² 
 

dode takken 

≤ 10 % per 100 m² 
 

habitus herkenbaar 

ja  
 

mate 'holle' heesters 

≤ 5 % per 100 m² 
 

storende takken 

≤ 20 % per 100 m² 
  

afwijking kleur en 
grootte blad 

> 10 % per 100 m² 
 

dode takken 

> 10 % per 100 m² 
 

habitus herkenbaar 

nee  
 

mate 'holle' heesters 

> 5 % per 100 m² 
 

storende takken 

> 20 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-natuurlijk afval (RAW-hoofdcodes 70.10.07/70.10.57) 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
bladafval/bloesem. 

Er is weinig 
bladafval/bloesem. 

Er is redelijk veel 
bladafval/bloesem. 

Er is veel 
bladafval/bloesem. 

Er is zeer veel 
bladafval/bloesem. 

bedekking 

0 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

0 cm per 100 m² 
  

bedekking 

≤ 15 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 2 cm per 100 m² 
  

bedekking 

≤ 30 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 5 cm per 100 m² 
  

bedekking 

≤ 50 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 10 cm per 100 m² 
  

bedekking 

> 50 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

> 10 cm per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.10.08/70.10.58) 

A+ A B C D 

  

 

  

Er is geen onkruid. Er is nauwelijks 
onkruid. 

Er is pleksgewijs 
onkruid. 

Er is redelijk veel 
onkruid. 

Er is veel onkruid. 

bedekking  

0 % per 100 m² 
 

bedekking door resten  

0 % per 100 m² 
 

bedekking  

≤ 20 % per 100 m² 
 

bedekking door resten  

≤ 10 % per 100 m² 
 

bedekking  

≤ 40 % per 100 m² 
 

bedekking door resten  

≤ 25 % per 100 m² 
 

bedekking  

> 40 % per 100 m² 
 

bedekking door resten  

> 25 % per 100 m² 
 

bedekking  

> 40 % per 100 m² 
 

bedekking door resten  

> 25 % per 100 m² 
 



maximale hoogte  

0 cm per 100 m² 
 

zodevorming 

nee  
  

maximale hoogte  

≤ 10 cm per 100 m² 
 

zodevorming 

nee  
  

maximale hoogte  

≤ 30 cm per 100 m² 
 

zodevorming 

nee  
  

maximale hoogte  

≤ 50 cm per 100 m² 
 

zodevorming 

nee  
  

maximale hoogte  

> 50 cm per 100 m² 
 

zodevorming 

ja  
   

 
Groen-beplanting-rozen-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.16.31/70.16.81) 

A+ A B C D 

     

Er zijn geen kale 
plekken. 

Er zijn nauwelijks kale 
plekken. 

Er zijn hier en daar kale 
plekken. 

Er zijn redelijk veel kale 
plekken. 

Er zijn veel kale 
plekken. 

kaal oppervlak 

0 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 5 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 10 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 25 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

> 25 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-rozen-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.16.14/70.16.64) 

A+ A B C D 

     

De rand van de 
verharding of het gras 
is volledig zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is goed zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is redelijk zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is nauwelijks zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is niet zichtbaar. 

gemiddelde lengte 
overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 5 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 30 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 15 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 30 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 45 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

> 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

> 45 cm per 100 m¹ 
   

 
Groen-beplanting-rozen-snoeibeeld en vitaliteit (RAW-hoofdcodes 70.16.32/70.16.82) 

A+ A B C D 

     

De rozen zien er zeer 
verzorgd uit. 

De rozen zien er 
verzorgd uit. 

De rozen zien er 
redelijk verzorgd uit. 

De rozen zien er 
nauwelijks verzorgd uit. 

De rozen zien er 
onverzorgd uit. 

takken met uitgebloeide 
bloemen 

0 % per 100 m² 
 

verhouding aantal 
hoofdtakken t.o.v. 

rozenstruik 

zeer goed  
 

wildopslag en uitlopers 

0 % per 100 m² 
  

takken met uitgebloeide 
bloemen 

0 % per 100 m² 
 

verhouding aantal 
hoofdtakken t.o.v. 

rozenstruik 

goed  
 

wildopslag en uitlopers 

≤ 2 % per 100 m² 
  

takken met uitgebloeide 
bloemen 

0 % per 100 m² 
 

verhouding aantal 
hoofdtakken t.o.v. 

rozenstruik 

voldoende  
 

wildopslag en uitlopers 

≤ 5 % per 100 m² 
  

takken met uitgebloeide 
bloemen 

≤ 25 % per 100 m² 
 

verhouding aantal 
hoofdtakken t.o.v. 

rozenstruik 

matig  
 

wildopslag en uitlopers 

≤ 15 % per 100 m² 
  

takken met uitgebloeide 
bloemen 

> 25 % per 100 m² 
 

verhouding aantal 
hoofdtakken t.o.v. 

rozenstruik 

slecht  
 

wildopslag en uitlopers 

> 15 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-uitwerpselen (RAW-hoofdcodes 70.10.04/70.10.54) 

A+ A B C D 

     



Er zijn geen 
uitwerpselen. 

Er zijn weinig 
uitwerpselen. 

Er zijn hier en daar 
uitwerpselen. 

Er zijn redelijk veel 
uitwerpselen. 

Er zijn veel 
uitwerpselen. 

uitwerpselen 

0 stuks per 100 m² 
  

uitwerpselen 

≤ 2 stuks per 100 m² 
  

uitwerpselen 

≤ 5 stuks per 100 m² 
  

uitwerpselen 

≤ 10 stuks per 100 m² 
  

uitwerpselen 

> 10 stuks per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-vaste planten-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.17.31/70.17.81) 

A+ A B C D 

     

Er zijn geen kale 
plekken. 

Er zijn nauwelijks kale 
plekken. 

Er zijn hier en daar kale 
plekken. 

Er zijn redelijk veel kale 
plekken. 

Er zijn veel kale 
plekken. 

kaal oppervlak 

0 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 5 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 10 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 20 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

> 20 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.17.14/70.17.64) 

A+ A B C D 

     

De rand van de 
verharding of het gras 
is volledig zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is goed zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is redelijk zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is nauwelijks zichtbaar. 

De rand van de 
verharding of het gras 
is niet zichtbaar. 

gemiddelde lengte 
overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 5 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

≤ 30 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 15 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

≤ 30 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

≤ 45 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

> 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

> 45 cm per 100 m¹ 
   

 
Groen-beplanting-vaste planten-staat van verzorging (RAW-hoofdcodes 70.17.32/70.17.82) 

A+ A B C D 

     

De beplanting ziet er 
zeer goed verzorgd uit. 
De beplanting is 
volledig sluitend. 

De beplanting ziet er 
verzorgd uit. De 
beplanting is goed 
sluitend. 

De beplanting ziet er 
voldoende verzorgd uit. 
De beplanting is 
redelijk sluitend. 

De beplanting ziet er 
matig verzorgd uit. De 
beplanting is nauwelijks 
sluitend. 

De beplanting ziet er 
onverzorgd uit. De 
beplanting is niet 
sluitend. 

sluitend 

100 % per 100 m² 
 

verzorgingsgraad 

zeer hoog  
  

sluitend 

> 90 % per 100 m² 
 

verzorgingsgraad 

hoog  
  

sluitend 

> 80 % per 100 m² 
 

verzorgingsgraad 

redelijk  
  

sluitend 

> 50 % per 100 m² 
 

verzorgingsgraad 

laag  
  

sluitend 

≤ 50 % per 100 m² 
 

verzorgingsgraad 

zeer laag  
   

 
Groen-beplanting-wisselperken-bloei (RAW-hoofdcodes 70.18.31/70.18.81) 

A+ A B C D 

     

De beplanting vertoont 
een zeer goede bloei, 
kleur en variatie en ziet 

De beplanting vertoont 
een goede bloei, kleur 
en variatie en ziet er 

De beplanting vertoont 
voldoende bloei, kleur 
en variatie en ziet er 

De beplanting vertoont 
matige bloei, kleur en 
variatie en ziet er 

De beplanting vertoont 
slechte bloei, kleur en 
variatie en ziet er niet 



er zeer verzorgd uit. verzorgd uit. redelijk verzorgd uit. nauwelijks verzorgd uit. verzorgd uit. 
bloei, kleur en variatie 

zeer goed per 100 m² 
 

dood materiaal 

0 % per 100 m² 
 

uitgebloeide bloemen 

0 % per 100 m² 
  

bloei, kleur en variatie 

goed per 100 m² 
 

dood materiaal 

≤ 5 % per 100 m² 
 

uitgebloeide bloemen 

≤ 15 % per 100 m² 
  

bloei, kleur en variatie 

voldoende per 100 m² 
 

dood materiaal 

≤ 10 % per 100 m² 
 

uitgebloeide bloemen 

≤ 25 % per 100 m² 
  

bloei, kleur en variatie 

matig per 100 m² 
 

dood materiaal 

≤ 25 % per 100 m² 
 

uitgebloeide bloemen 

≤ 40 % per 100 m² 
  

bloei, kleur en variatie 

slecht per 100 m² 
 

dood materiaal 

> 25 % per 100 m² 
 

uitgebloeide bloemen 

> 40 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-wisselperken-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.18.32/70.18.82) 

A+ A B C D 

     

De beplanting is 
volledig sluitend. 

De beplanting is goed 
sluitend. 

De beplanting is 
redelijk sluitend. 

De beplanting is 
nauwelijks sluitend. 

De beplanting is niet 
sluitend. 

kaal oppervlak 

0 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 5 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 10 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 20 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

> 20 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.10.01/70.10.51) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen fijn 
zwerfafval. 

Er ligt weinig fijn 
zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel fijn 
zwerfafval. 

Er ligt veel fijn 
zwerfafval. 

Er ligt zeer veel fijn 
zwerfafval. 

fijn zwerfafval (≤10cm) 

0 stuks per m²  
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

≤ 3 stuks per m²  
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

≤ 10 stuks per m²  
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

≤ 25 stuks per m²  
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

> 25 stuks per m²  
   

 
Groen-beplanting-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.10.02/70.10.52) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen grof 
zwerfafval. 

Er ligt weinig grof 
zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel grof 
zwerfafval. 

Er ligt veel grof 
zwerfafval. 

Er ligt zeer veel grof 
zwerfafval. 

grof zwerfafval (>10cm) 

0 stuks per 100 m² 
  

grof zwerfafval (>10cm) 

≤ 3 stuks per 100 m² 
  

grof zwerfafval (>10cm) 

≤ 10 stuks per 100 m² 
  

grof zwerfafval (>10cm) 

≤ 25 stuks per 100 m² 
  

grof zwerfafval (>10cm) 

> 25 stuks per 100 m² 
   

 
Groen-boom-beschadiging (RAW-hoofdcodes 70.20.31/70.20.81) 

A+ A B C D 

     

Er zijn geen 
beschadigingen. 

Er zijn weinig 
beschadigingen. 

Er zijn hier en daar 
beschadigingen. 

Er zijn redelijk veel 
beschadigingen. 

Er zijn veel 
beschadigingen. 

kroonverlies door 
verdwijnen gesteltakken 

0 % per stuk 
 

schade stam  

0 % per stuk 
 

schade zichtbare 
worteloppervlak  

kroonverlies door 
verdwijnen gesteltakken 

≤ 10 % per stuk 
 

schade stam  

≤ 5 % per stuk 
 

schade zichtbare 
worteloppervlak  

kroonverlies door 
verdwijnen gesteltakken 

≤ 20 % per stuk 
 

schade stam  

≤ 10 % per stuk 
 

schade zichtbare 
worteloppervlak  

kroonverlies door 
verdwijnen gesteltakken 

≤ 30 % per stuk 
 

schade stam  

≤ 20 % per stuk 
 

schade zichtbare 
worteloppervlak  

kroonverlies door 
verdwijnen gesteltakken 

> 30 % per stuk 
 

schade stam  

> 20 % per stuk 
 

schade zichtbare 
worteloppervlak  



0 % per stuk 
  

≤ 10 % per stuk 
  

≤ 20 % per stuk 
  

≤ 30 % per stuk 
  

> 30 % per stuk 
   

 
Groen-boom-knotboom-snoeibeeld (RAW-hoofdcodes 70.22.32/70.22.82) 

A+ A B C D 

   

 

 

Geen snoeiachterstand. Geen snoeiachterstand. Geen snoeiachterstand. Enige snoeiachterstand. Veel snoeiachterstand. 
leeftijd uitlopers 

≤ 3 jaar per stuk 
  

leeftijd uitlopers 

≤ 3 jaar per stuk 
  

leeftijd uitlopers 

≤ 3 jaar per stuk 
  

leeftijd uitlopers 

≤ 5 jaar per stuk 
  

leeftijd uitlopers 

> 5 jaar per stuk 
   

 
Groen-boom-leiboom-snoeibeeld (RAW-hoofdcodes 70.23.32/70.23.82) 

A+ A B C D 

    

 

Geen snoeiachterstand. Geen snoeiachterstand. Geen snoeiachterstand. Enige snoeiachterstand. Veel snoeiachterstand. 
leeftijd scheuten 

≤ 2 jaar per stuk 
  

leeftijd scheuten 

≤ 2 jaar per stuk 
  

leeftijd scheuten 

≤ 2 jaar per stuk 
  

leeftijd scheuten 

≤ 4 jaar per stuk 
  

leeftijd scheuten 

> 4 jaar per stuk 
   

 
Groen-boom-opkroonhoogte wegtype 1-4 (doorgaande wegen) (RAW-hoofdcodes 70.25.31/70.25.81) 

A+ A B C D 

     

Boom belemmert de 
vrije doorgang niet. 

Boom belemmert de 
vrije doorgang niet. 

Boom belemmert de 
vrije doorgang in 
geringe mate. 

Boom belemmert de 
vrije doorgang in 
geringe mate. 

Boom groeit over de 
weg en belemmert de 
vrije doorgang in 
ernstige mate. 

jong hout in vrije 
doorgang  

nee  
 

meerjarig hout in vrije 
doorgang  

nee  
 

vrije doorrijhoogte 

≥ 4,5 m per stuk  
  

jong hout in vrije 
doorgang  

nee  
 

meerjarig hout in vrije 
doorgang  

nee  
 

vrije doorrijhoogte 

≥ 4,5 m per stuk  
  

jong hout in vrije 
doorgang  

ja  
 

meerjarig hout in vrije 
doorgang  

nee  
 

vrije doorrijhoogte 

≥ 4,5 m per stuk  
  

jong hout in vrije 
doorgang  

ja  
 

meerjarig hout in vrije 
doorgang  

nee  
 

vrije doorrijhoogte 

≥ 4,5 m per stuk  
  

jong hout in vrije 
doorgang  

ja  
 

meerjarig hout in vrije 
doorgang  

ja  
 

vrije doorrijhoogte 

< 4,5 m per stuk  
   

 
Groen-boom-opkroonhoogte wegtype 5 (woonstraten) (RAW-hoofdcodes 70.25.32/70.25.82) 

A+ A B C D 

     

Boom belemmert de 
vrije doorgang niet. 

Boom belemmert de 
vrije doorgang niet. 

Boom belemmert de 
vrije doorgang in 
geringe mate. 

Boom belemmert de 
vrije doorgang in 
geringe mate. 

Boom groeit over de 
weg en belemmert de 
vrije doorgang in 
ernstige mate. 

jong hout in vrije 
doorgang  

nee  
 

jong hout in vrije 
doorgang  

nee  
 

jong hout in vrije 
doorgang  

ja  
 

jong hout in vrije 
doorgang  

ja  
 

jong hout in vrije 
doorgang  

ja  
 



meerjarig hout in vrije 

doorgang  

nee  
 

vrije doorrijhoogte 

≥ 4,2 m per stuk  
  

meerjarig hout in vrije 

doorgang  

nee  
 

vrije doorrijhoogte 

≥ 4,2 m per stuk  
  

meerjarig hout in vrije 

doorgang  

nee  
 

vrije doorrijhoogte 

≥ 4,2 m per stuk  
  

meerjarig hout in vrije 

doorgang  

nee  
 

vrije doorrijhoogte 

≥ 4,2 m per stuk  
  

meerjarig hout in vrije 

doorgang  

ja  
 

vrije doorrijhoogte 

< 4,2 m per stuk  
   

 
Groen-boom-opkroonhoogte wegtype 6-7 (voet- en fietspad) (RAW-hoofdcodes 70.25.33/70.25.83) 

A+ A B C D 

     

Boom belemmert de 
vrije doorgang niet. 

Boom belemmert de 
vrije doorgang niet. 

Boom belemmert de 
vrije doorgang in 
geringe mate. 

Boom belemmert de 
vrije doorgang in 
geringe mate. 

Boom groeit over de 
weg en belemmert de 
vrije doorgang in 
ernstige mate. 

jong hout in vrije 
doorgang  

nee  
 

meerjarig hout in vrije 
doorgang  

nee  
 

vrije doorrijhoogte 

≥ 2,5 m per stuk  
  

jong hout in vrije 
doorgang  

nee  
 

meerjarig hout in vrije 
doorgang  

nee  
 

vrije doorrijhoogte 

≥ 2,5 m per stuk  
  

jong hout in vrije 
doorgang  

ja  
 

meerjarig hout in vrije 
doorgang  

nee  
 

vrije doorrijhoogte 

≥ 2,5 m per stuk  
  

jong hout in vrije 
doorgang  

ja  
 

meerjarig hout in vrije 
doorgang  

nee  
 

vrije doorrijhoogte 

≥ 2,5 m per stuk  
  

jong hout in vrije 
doorgang  

ja  
 

meerjarig hout in vrije 
doorgang  

ja  
 

vrije doorrijhoogte 

< 2,5 m per stuk  
   

 
Groen-boomspiegel-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.24.08/70.24.58) 

A+ A B C D 

     

Er is geen onkruid. Er is nauwelijks 
onkruid. 

Er is pleksgewijs 
onkruid. 

Er is redelijk veel 
onkruid. 

Er is zeer veel onkruid. 

bedekking  

0 % per stuk 
 

bedekking door resten  

0 % per stuk 
 

maximale hoogte  

0 cm per stuk 
  

bedekking  

≤ 20 % per stuk 
 

bedekking door resten  

≤ 10 % per stuk 
 

maximale hoogte  

≤ 10 cm per stuk 
  

bedekking  

≤ 40 % per stuk 
 

bedekking door resten  

≤ 25 % per stuk 
 

maximale hoogte  

≤ 20 cm per stuk 
  

bedekking  

> 40 % per stuk 
 

bedekking door resten  

≤ 25 % per stuk 
 

maximale hoogte  

≤ 50 cm per stuk 
  

bedekking  

> 40 % per stuk 
 

bedekking door resten  

≤ 25 % per stuk 
 

maximale hoogte  

> 50 cm per stuk 
   

 
Groen-boomspiegel-uitwerpselen (RAW-hoofdcodes 70.24.04/70.24.54) 

A+ A B C D 

     

Er zijn geen 
uitwerpselen. 

Er zijn weinig 
uitwerpselen. 

Er zijn hier en daar 
uitwerpselen. 

Er zijn redelijk veel 
uitwerpselen. 

Er zijn veel 
uitwerpselen. 

aantal uitwerpselen 

0 uitwerpselen per stuk 
  

aantal uitwerpselen 

1 uitwerpselen per stuk 
  

aantal uitwerpselen 

≤ 3 uitwerpselen per stuk 
  

aantal uitwerpselen 

≤ 6 uitwerpselen per stuk 
  

aantal uitwerpselen 

> 6 uitwerpselen per stuk 
   

 
Groen-boomspiegel-zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.24.01/70.24.51) 

A+ A B C D 



     

Er ligt geen fijn 
zwerfafval. 

Er ligt weinig fijn 
zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel fijn 
zwerfafval. 

Er ligt veel fijn 
zwerfafval. 

Er ligt zeer veel fijn 
zwerfafval. 

fijn zwerfafval (≤10cm) 

0 stuks per stuk 
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

≤ 3 stuks per stuk 
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

≤ 10 stuks per stuk 
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

≤ 25 stuks per stuk 
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

> 25 stuks per stuk 
   

 
Groen-boomspiegel-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.24.02/70.24.52) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen grof 
zwerfafval. 

Er ligt weinig grof 
zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel grof 
zwerfafval. 

Er ligt veel grof 
zwerfafval. 

Er ligt zeer veel grof 
zwerfafval. 

grof zwerfafval (>10cm) 

0 stuks per stuk 
  

grof zwerfafval (>10cm) 

≤ 1 stuks per stuk 
  

grof zwerfafval (>10cm) 

≤ 3 stuks per stuk 
  

grof zwerfafval (>10cm) 

≤ 8 stuks per stuk 
  

grof zwerfafval (>10cm) 

> 8 stuks per stuk 
   

 
Groen-boom-staat boompalen en -banden (RAW-hoofdcodes 70.20.32/70.20.82) 

A+ A B C D 

 

  

 

 

De boompaal en -band 
verkeren in zeer goede 
staat. De paal staat niet 
scheef. De band is op 
de juiste wijze 
bevestigd. 

De boompaal en -band 
verkeren in een goede 
staat. De paal staat 
licht scheef. De band is 
op de juiste wijze 
bevestigd. 

De boompaal en -band 
verkeren in voldoende 
staat. De paal staat 
enigszins scheef. De 
band is op de juiste 
wijze bevestigd. 

De boompaal en -band 
verkeren in matige 
staat. De paal staat 
matig scheef. De band 
is niet goed bevestigd 
en/of zit te strak. 

De boompaal en -band 
verkeren in slechte 
staat. De paal staat 
sterk scheef. De band 
is niet goed bevestigd 
en/of zit te strak. 

beschadiging boomband 

0 % per stuk 
 

beschadiging boompaal 

0 % per stuk 
 

scheefstand paal 

0 graden per stuk 
  

beschadiging boomband 

≤ 5 % per stuk 
 

beschadiging boompaal 

≤ 10 % per stuk 
 

scheefstand paal 

≤ 5 graden per stuk 
  

beschadiging boomband 

≤ 10 % per stuk 
 

beschadiging boompaal 

≤ 20 % per stuk 
 

scheefstand paal 

≤ 10 graden per stuk 
  

beschadiging boomband 

≤ 20 % per stuk 
 

beschadiging boompaal 

≤ 40 % per stuk 
 

scheefstand paal 

≤ 30 graden per stuk 
  

beschadiging boomband 

> 20 % per stuk 
 

beschadiging boompaal 

> 40 % per stuk 
 

scheefstand paal 

> 30 graden per stuk 
   

 
Groen-boom-stamopschot (RAW-hoofdcodes 70.20.33/70.20.83) 

A+ A B C D 

     

Er is geen stamopschot. Er is weinig 
stamopschot. 

Er is in enige mate 
stamopschot. 

Er is redelijk veel 
stamopschot. 

Er is veel stamopschot. 

bedekking 
stamoppervlak door 
stamopschot 

0 % per stuk 
 

gemiddelde lengte 

stamopschot 

0 cm per stuk 
 

maximale lengte 
stamopschot 

0 cm per stuk  
  

bedekking 
stamoppervlak door 
stamopschot 

≤ 5 % per stuk 
 

gemiddelde lengte 

stamopschot 

≤ 20 cm per stuk 
 

maximale lengte 
stamopschot 

≤ 40 cm per stuk  
  

bedekking 
stamoppervlak door 
stamopschot 

≤ 25 % per stuk 
 

gemiddelde lengte 

stamopschot 

≤ 50 cm per stuk 
 

maximale lengte 
stamopschot 

≤ 70 cm per stuk  
  

bedekking 
stamoppervlak door 
stamopschot 

≤ 50 % per stuk 
 

gemiddelde lengte 

stamopschot 

≤ 100 cm per stuk 
 

maximale lengte 
stamopschot 

≤ 120 cm per stuk  
  

bedekking 
stamoppervlak door 
stamopschot 

> 50 % per stuk 
 

gemiddelde lengte 

stamopschot 

> 100 cm per stuk 
 

maximale lengte 
stamopschot 

> 120 cm per stuk  
   



 
Groen-boom-Visual Tree Assessment (VTA) (RAW-hoofdcodes 70.20.38/70.20.88) 

A+ A B C D 

    

 

De boom is volgens de 
VTA veilig en vertoont 
geen gebreken. 

De boom is volgens de 
VTA veilig en vertoont 
geen gebreken. 

De boom is volgens de 
VTA veilig en vertoont 
geen gebreken. 

De boom is volgens de 
VTA veilig en vertoont 
geen gebreken. 

De boom is volgens de 
VTA onveilig en 
vertoont gebreken. 

voldoet aan VTA-toets 

ja  
  

voldoet aan VTA-toets 

ja  
  

voldoet aan VTA-toets 

ja  
  

voldoet aan VTA-toets 

ja  
  

voldoet aan VTA-toets 

nee  
   

 
Groen-boom-vitaliteit en ziekte (RAW-hoofdcodes 70.20.34/70.20.84) 

A+ A B C D 

     

De boom is gezond en 
groeikrachtig. 

De boom is gezond en 
groeikrachtig. 

De boom is gezond en 
redelijk groeikrachtig. 

De boom is niet gezond 
en niet groeikrachtig. 

De boom is (bijna) 
dood. 

vitaliteit 

goed  
  

vitaliteit 

goed  
  

vitaliteit 

redelijk  
  

vitaliteit 

weinig  
  

vitaliteit 

geen  
   

 
Groen-boom-waterlot (RAW-hoofdcodes 70.20.36/70.20.86) 

A+ A B C D 

     

Er is geen waterlot op 
de takken van de boom 
aanwezig. 

Er is nauwelijks 
waterlot op de takken 
van de boom aanwezig. 

Er is pleksgewijs 
waterlot op de takken 
van de boom aanwezig. 

Er is redelijk veel 
waterlot op de takken 
van de boom aanwezig. 

Er is veel waterlot op 
de takken van de boom 
aanwezig. 

waterlot langer dan 
20cm 

0 stuks per m¹ tak  
  

waterlot langer dan 
20cm 

≤ 2 stuks per m¹ tak  
  

waterlot langer dan 
20cm 

≤ 5 stuks per m¹ tak  
  

waterlot langer dan 
20cm 

≤ 10 stuks per m¹ tak  
  

waterlot langer dan 
20cm 

> 10 stuks per m¹ tak  
   

 
Groen-boom-wortelopschot (RAW-hoofdcodes 70.20.35/70.20.85) 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
wortelopschot. 

Er is weinig 
wortelopschot. 

Er is in enige mate 
wortelopschot. 

Er is redelijk veel 
wortelopschot. 

Er is veel 
wortelopschot. 

bedekking boomspiegel 

oppervlakte door 
wortelopschot 

0 % per stuk  
 

gemiddelde lengte 
wortelopschot 

bedekking boomspiegel 

oppervlakte door 
wortelopschot 

≤ 20 % per stuk  
 

gemiddelde lengte 
wortelopschot 

bedekking boomspiegel 

oppervlakte door 
wortelopschot 

≤ 50 % per stuk  
 

gemiddelde lengte 
wortelopschot 

bedekking boomspiegel 

oppervlakte door 
wortelopschot 

≤ 100 % per stuk  
 

gemiddelde lengte 
wortelopschot 

bedekking boomspiegel 

oppervlakte door 
wortelopschot 

> 100 % per stuk  
 

gemiddelde lengte 
wortelopschot 



0 cm per stuk  
 

maximale lengte 
wortelopschot 

0 cm per stuk  
  

≤ 20 cm per stuk  
 

maximale lengte 
wortelopschot 

≤ 40 cm per stuk  
  

≤ 50 cm per stuk  
 

maximale lengte 
wortelopschot 

≤ 70 cm per stuk  
  

≤ 100 cm per stuk  
 

maximale lengte 
wortelopschot 

≤ 120 cm per stuk  
  

> 100 cm per stuk  
 

maximale lengte 
wortelopschot 

> 120 cm per stuk  
   

 
Groen-gras-beschadiging (RAW-hoofdcodes 70.30.31/70.30.81) 

A+ A B C D 

 

  

 

 

Het gras heeft geen 
beschadigingen. 

Het gras heeft weinig 
beschadigingen. 

Het gras heeft hier en 
daar beschadigingen. 

Het gras heeft redelijk 
veel beschadigingen. 

Het gras heeft veel 
beschadigingen. 

beschadiging 

0 % per 100 m² 
 

beschadiging van 
100cm² of meer 

0 m² per 100 m² 
  

beschadiging 

≤ 1 % per 100 m² 
 

beschadiging van 
100cm² of meer 

≤ 0,25 m² per 100 m² 
  

beschadiging 

≤ 5 % per 100 m² 
 

beschadiging van 
100cm² of meer 

≤ 0,50 m² per 100 m² 
  

beschadiging 

≤ 10 % per 100 m² 
 

beschadiging van 
100cm² of meer 

≤ 1 m² per 100 m² 
  

beschadiging 

> 10 % per 100 m² 
 

beschadiging van 
100cm² of meer 

> 1 m² per 100 m² 
   

 
Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels (RAW-hoofdcodes 70.30.13/70.30.63) 

A+ A B C D 

   

 

 

Grasvegetatie rondom 
obstakel is niet hoger 
dan de omliggende 
grasvegetatie. 

Grasvegetatie rondom 
obstakel is nauwelijks 
hoger dan de 
omliggende 
grasvegetatie. 

Grasvegetatie rondom 
obstakel is enigszins 
hoger dan de 
omliggende 
grasvegetatie. 

Grasvegetatie rondom 
obstakel is veel hoger 
dan de omliggende 
grasvegetatie. 

Grasvegetatie rondom 
obstakel is zeer veel 
hoger dan de 
omliggende 
grasvegetatie. 

hoogte gras binnen een 

afstand van 0,3m van 
obstakel t.o.v. 

omliggende 
grasvegetatie 

gelijke hoogte  
  

hoogte gras binnen een 

afstand van 0,3m van 
obstakel t.o.v. 

omliggende 
grasvegetatie 

≤ 1,5 x zo hoog  
  

hoogte gras binnen een 

afstand van 0,3m van 
obstakel t.o.v. 

omliggende 
grasvegetatie 

≤ 2 x zo hoog  
  

hoogte gras binnen een 

afstand van 0,3m van 
obstakel t.o.v. 

omliggende 
grasvegetatie 

≤ 3 x zo hoog  
  

hoogte gras binnen een 

afstand van 0,3m van 
obstakel t.o.v. 

omliggende 
grasvegetatie 

> 3 x zo hoog  
   

 
Groen-gras-dichtheid (RAW-hoofdcodes 70.30.32/70.30.82) 

A+ A B C D 

 

 

   

De grasmat is zeer 
goed gesloten. 

De grasmat is goed 
gesloten. 

De grasmat is redelijk 
gesloten. De 
ondergrond is enigszins 
waar te nemen. 

De grasmat is 
nauwelijks gesloten. De 
ondergrond is waar te 
nemen. 

De grasmat is niet 
gesloten. Ondergrond is 
goed te zien. 

waar te nemen 
ondergrond 

0 m² per 100 m² 
  

waar te nemen 
ondergrond 

≤ 5 m² per 100 m² 
  

waar te nemen 
ondergrond 

≤ 10 m² per 100 m² 
  

waar te nemen 
ondergrond 

≤ 25 m² per 100 m² 
  

waar te nemen 
ondergrond 

> 25 m² per 100 m² 
   

 
Groen-gras-gazon-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.31.34/70.31.84) 

A+ A B C D 



     

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel en komt overeen 
met gazon A uit de 
Standaard RAW 
Bepalingen. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel en komt overeen 
met gazon A uit de 
Standaard RAW 
Bepalingen. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel en komt overeen 
met gazon B uit de 
Standaard RAW 
Bepalingen. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel en komt overeen 
met gazon B uit de 
Standaard RAW 
Bepalingen. 

Het gras is te lang of te 
kort gemaaid voor het 
gewenste doel en komt 
niet overeen met gazon 
B uit de Standaard 
RAW Bepalingen.. 

maximale hoogte voor 

maaien  

≤ 50 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien 

≥ 20 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

≤ 30 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil  

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien  

≤ 50 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien 

≥ 20 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

≤ 30 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil  

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien  

≤ 70 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien 

≥ 20 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

≤ 30 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil  

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien  

≤ 70 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien 

≥ 20 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

≤ 30 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil  

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien  

> 70 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien 

< 20 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

> 30 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil  

> 5 mm per 100 m² 
   

 
Groen-gras-gazon-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.31.32/70.31.82) 

A+ A B C D 

    

 

Er zijn geen kale 
plekken. 

Er zijn weinig kale 
plekken. 

Er zijn hier en daar kale 
plekken. 

Er zijn redelijk veel kale 
plekken. 

Er zijn veel kale 
plekken. 

kaal oppervlak  

0 % per 100 m² 
 

oppervlakte per kale 
plek  

0 m² per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 2 % per 100 m² 
 

oppervlakte per kale 
plek  

≤ 0,1 m² per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 5 % per 100 m² 
 

oppervlakte per kale 
plek  

≤ 0,4 m² per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 10 % per 100 m² 
 

oppervlakte per kale 
plek  

≤ 2 m² per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

> 10 % per 100 m² 
 

oppervlakte per kale 
plek  

> 2 m² per 100 m² 
   

 
Groen-gras-gazon-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.31.08/70.31.58) 

A+ A B C D 

     

Er is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Er is hier en daar 
onkruid. 

Er is redelijk veel 
onkruid. 

Er is veel onkruid. 

bedekking onkruid 

0 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 
onkruid 

0 cm per 100 m² 
  

bedekking onkruid 

≤ 5 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 
onkruid 

≤ 5 cm per 100 m² 
  

bedekking onkruid 

≤ 15 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 
onkruid 

≤ 15 cm per 100 m² 
  

bedekking onkruid 

≤ 30 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 
onkruid 

≤ 25 cm per 100 m² 
  

bedekking onkruid 

> 30 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 
onkruid 

> 25 cm per 100 m² 
   

 
Groen-gras-gazon-uitwerpselen (RAW-hoofdcodes 70.31.04/70.31.54) 

A+ A B C D 

     



Er zijn geen 
uitwerpselen. 

Er zijn weinig 
uitwerpselen. 

Er zijn hier en daar 
uitwerpselen. 

Er zijn redelijk veel 
uitwerpselen. 

Er zijn veel 
uitwerpselen. 

uitwerpselen  

0 stuks per 100 m² 
  

uitwerpselen  

1 stuks per 100 m² 
  

uitwerpselen  

2 stuks per 100 m² 
  

uitwerpselen  

3 stuks per 100 m² 
  

uitwerpselen  

> 3 stuks per 100 m² 
   

 
Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.31.01/70.31.51) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen fijn 
zwerfafval. 

Er ligt weinig fijn 
zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel fijn 
zwerfafval. 

Er ligt veel fijn 
zwerfafval. 

Er ligt zeer veel fijn 
zwerfafval. 

fijn zwerfafval (≤10cm) 

0 stuks per m²  
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

≤ 3 stuks per m²  
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

≤ 10 stuks per m²  
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

≤ 25 stuks per m²  
  

fijn zwerfafval (≤10cm) 

> 25 stuks per m²  
   

 
Groen-gras-gazon-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.31.02/70.31.52) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen grof 
zwerfafval. 

Er ligt weinig grof 
zwerfafval. 

Er ligt hier en daar grof 
zwerfafval. 

Er ligt veel grof 
zwerfafval. 

Er ligt zeer veel grof 
zwerfafval. 

zwerfafval grof (>10cm) 

0 stuks per 100 m² 
  

zwerfafval grof (>10cm) 

≤ 3 stuks per 100 m² 
  

zwerfafval grof (>10cm) 

≤ 10 stuks per 100 m² 
  

zwerfafval grof (>10cm) 

≤ 25 stuks per 100 m² 
  

zwerfafval grof (>10cm) 

> 25 stuks per 100 m² 
   

 
Groen-gras-grassportveld-graslengte golf fairway (RAW-hoofdcodes 70.32.35/70.32.85) 

A+ A B C D 

     

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is te lang of te 
kort gemaaid voor het 
gewenste doel. 

maximale hoogte voor 
maaien  

≤ 30 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien  

≥ 15 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

≤ 25 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil  

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien  

≤ 30 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien  

≥ 15 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

≤ 25 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil  

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien  

≤ 30 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien  

≥ 15 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

≤ 25 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil  

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien  

≤ 30 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien  

≥ 15 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

≤ 25 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil  

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien  

> 30 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien  

< 15 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

> 25 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil  

> 5 mm per 100 m² 
   

 
Groen-gras-grassportveld-graslengte golf greens (RAW-hoofdcodes 70.32.34/70.32.84) 

A+ A B C D 

    

 



Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is te lang of te 
kort gemaaid voor het 
gewenste doel. 

maximale hoogte voor 
maaien 

≤ 15 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 5 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 10 mm per 100 m² 
 

toegestaan 

hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien 

≤ 15 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 5 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 10 mm per 100 m² 
 

toegestaan 

hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien 

≤ 15 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 5 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 10 mm per 100 m² 
 

toegestaan 

hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien 

≤ 15 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 5 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 10 mm per 100 m² 
 

toegestaan 

hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien 

> 15 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

< 5 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

> 10 mm per 100 m² 
 

toegestaan 

hoogteverschil 

> 5 mm per 100 m² 
   

 
Groen-gras-grassportveld-graslengte golf semi rough (RAW-hoofdcodes 70.32.37/70.32.87) 

A+ A B C D 

     

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is te lang of te 
kort gemaaid voor het 
gewenste doel. 

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien  

≤ 80 mm per 100 m² 
  

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien  

≤ 80 mm per 100 m² 
  

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien  

≤ 80 mm per 100 m² 
  

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien  

≤ 80 mm per 100 m² 
  

minimale hoogte na 
maaien  

< 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien  

> 80 mm per 100 m² 
   

 
Groen-gras-grassportveld-graslengte golf tee (RAW-hoofdcodes 70.32.36/70.32.86) 

A+ A B C D 

     

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is te lang of te 
kort gemaaid voor het 
gewenste doel. 

maximale hoogte voor 

maaien 

≤ 25 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien  

≥ 10 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

≤ 15 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 3 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien 

≤ 25 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien  

≥ 10 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

≤ 15 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 3 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien 

≤ 25 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien  

≥ 10 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

≤ 15 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 3 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien 

≤ 25 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien  

≥ 10 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

≤ 15 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 3 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien 

> 25 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 

maaien  

< 10 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

> 15 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

> 3 mm per 100 m² 
   

 
Groen-gras-grassportveld-graslengte hockey (RAW-hoofdcodes 70.32.31/70.32.81) 

A+ A B C D 



     

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is te lang of te 
kort gemaaid voor het 
gewenste doel. 

maximale hoogte voor 
maaien 

≤ 40 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 20 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

≤ 30 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien 

≤ 40 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 20 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

≤ 30 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien 

≤ 40 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 20 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

≤ 30 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien 

≤ 40 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 20 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

≤ 30 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien 

> 40 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

< 20 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

> 30 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

> 5 mm per 100 m² 
   

 
Groen-gras-grassportveld-graslengte overig grassportveld (RAW-hoofdcodes 70.32.38/70.32.88) 

A+ A B C D 

     

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is te lang of te 
kort gemaaid voor het 
gewenste doel. 

maximale hoogte voor 

maaien  

≤ 80 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 40 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 60 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 10 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien  

≤ 80 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 40 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 60 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 10 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien  

≤ 80 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 40 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 60 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 10 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien  

≤ 80 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 40 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 60 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 10 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien  

> 80 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien  

< 40 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

> 60 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

> 10 mm per 100 m² 
   

 
Groen-gras-grassportveld-graslengte rugby (RAW-hoofdcodes 70.32.33/70.32.83) 

A+ A B C D 

     

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is te lang of te 
kort gemaaid voor het 
gewenste doel. 

maximale hoogte voor 
maaien 

≤ 80 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

maximale hoogte voor 
maaien 

≤ 80 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

maximale hoogte voor 
maaien 

≤ 80 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

maximale hoogte voor 
maaien 

≤ 80 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

maximale hoogte voor 
maaien 

> 80 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

< 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 



≤ 60 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

≤ 60 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

≤ 60 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

≤ 60 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

> 60 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

> 5 mm per 100 m² 
   

 
Groen-gras-grassportveld-graslengte voetbal en korfbal (RAW-hoofdcodes 70.32.32/70.32.82) 

A+ A B C D 

     

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is te lang of te 
kort gemaaid voor het 
gewenste doel. 

maximale hoogte voor 

maaien 

≤ 50 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 30 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 40 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien 

≤ 50 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 30 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 40 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien 

≤ 50 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 30 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 40 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien 

≤ 50 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 30 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 40 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 

maaien 

> 50 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien 

< 30 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

> 40 mm per 100 m² 
 

toegestaan 
hoogteverschil 

> 5 mm per 100 m² 
   

 
Groen-gras-grof vuil (RAW-hoofdcodes 70.30.37/70.30.87) 

A+ A B C D 

    

 

Er ligt geen grof vuil op 
het gras. 

Er ligt geen grof vuil op 
het gras. 

Er ligt weinig grof vuil 
op het gras. 

Er ligt weinig grof vuil 
op het gras. 

Er ligt veel grof vuil op 
het gras. 

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 

0 stuks per 100 m² 
  

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 

0 stuks per 100 m² 
  

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 

1 stuks per 100 m² 
  

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 

1 stuks per 100 m² 
  

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 

> 1 stuks per 100 m² 
   

 
Groen-gras-kruidachtige vegetatie-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.34.35/70.34.85) 

A+ A B C D 

     

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is te lang of te 
kort gemaaid voor het 
gewenste doel. 

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 100 mm per 100 m² 
  

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 100 mm per 100 m² 
  

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 100 mm per 100 m² 
  

minimale hoogte na 
maaien 

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

≤ 100 mm per 100 m² 
  

minimale hoogte na 
maaien 

< 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien 

> 100 mm per 100 m² 
   

 
Groen-gras-maaisel op gras (RAW-hoofdcodes 70.30.11/70.30.61) 

A+ A B C D 



     

Geen maaisel op het 
gras. 

Maaisel is gelijkmatig 
over het oppervlak 
verdeeld. 

Maaisel is gelijkmatig 
over het oppervlak 
verdeeld. 

Maaisel is gelijkmatig 
over het oppervlak 
verdeeld. 

Maaisel is niet 
gelijkmatig over het 
oppervlak verdeeld. 

aanwezigheid 

opeenhoping gemaaid 
gras 

nee per 100 m² 
  

aanwezigheid 

opeenhoping gemaaid 
gras 

nee per 100 m² 
  

aanwezigheid 

opeenhoping gemaaid 
gras 

nee per 100 m² 
  

aanwezigheid 

opeenhoping gemaaid 
gras 

nee per 100 m² 
  

aanwezigheid 

opeenhoping gemaaid 
gras 

ja per 100 m² 
   

 
Groen-gras-maaisel op verharding (RAW-hoofdcodes 70.30.12/70.30.62) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen maaisel op 
de verharding. 

Er ligt weinig maaisel 
op de verharding. 

Er ligt redelijk veel 
maaisel op de 
verharding. 

Er ligt veel maaisel op 
de verharding. 

Er ligt zeer veel maaisel 
op de verharding. 

aanwezigheid maaisel ≤ 

1m van grasrand 

0 % per 100 m¹ grasrand 
 

aanwezigheid maaisel > 
1m van grasrand 

0 % per 100 m¹ grasrand 
  

aanwezigheid maaisel ≤ 
1m van grasrand 

≤ 5 % per 100 m¹ 
grasrand 

 

aanwezigheid maaisel > 
1m van grasrand 

≤ 3 % per 100 m¹ 
grasrand 

  

aanwezigheid maaisel ≤ 
1m van grasrand 

≤ 20 % per 100 m¹ 
grasrand 

 

aanwezigheid maaisel > 
1m van grasrand 

≤ 5 % per 100 m¹ 
grasrand 

  

aanwezigheid maaisel ≤ 
1m van grasrand 

≤ 40 % per 100 m¹ 
grasrand 

 

aanwezigheid maaisel > 
1m van grasrand 

≤ 10 % per 100 m¹ 
grasrand 

  

aanwezigheid maaisel ≤ 
1m van grasrand 

> 40 % per 100 m¹ 
grasrand 

 

aanwezigheid maaisel > 
1m van grasrand 

> 10 % per 100 m¹ 
grasrand 

   

 
Groen-gras-molshopen (RAW-hoofdcodes 70.30.38/70.30.88) 

A+ A B C D 

     

Er zijn geen 
molshopen. 

Er zijn weinig 
molshopen. 

Er zijn hier en daar 
molshopen. 

Er zijn redelijk veel 
molshopen. 

Er zijn veel molshopen. 

molshopen 

0 stuks per 100 m² 
  

molshopen 

≤ 2 stuks per 100 m² 
  

molshopen 

≤ 5 stuks per 100 m² 
  

molshopen 

≤ 10 stuks per 100 m² 
  

molshopen 

> 10 stuks per 100 m² 
   

 
Groen-gras-natuurlijk afval (RAW-hoofdcodes 70.30.07/70.30.57) 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
bladafval/bloesem. 

Er is weinig 
bladafval/bloesem. 

Er is pleksgewijs 
bladafval/bloesem. 

Er is redelijk veel 
bladafval/bloesem. 

Er is veel 
bladafval/bloesem. 

bedekking 

0 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

0 cm per 100 m² 
  

bedekking 

≤ 5 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 3 cm per 100 m² 
  

bedekking 

≤ 10 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 10 cm per 100 m² 
  

bedekking 

≤ 25 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 30 cm per 100 m² 
  

bedekking 

> 25 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

> 30 cm per 100 m² 
   

 
Groen-gras-overgroei randen beplanting (RAW-hoofdcodes 70.30.34/70.30.84) 

A+ A B C D 



     

De rand van de 
beplanting is volledig 
zichtbaar. De kant is 
recht gestoken. 

De rand van de 
beplanting is goed 
zichtbaar. De kant is 
recht gestoken. 

De rand van de 
beplanting is redelijk 
zichtbaar. 

De rand van de 
beplanting is nauwelijks 
zichtbaar. 

De rand van de 
beplanting is niet 
zichtbaar. 

gemiddelde lengte 
overhangend gras 

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overhangend gras 

0 cm per 100 m¹ 
 

recht gestoken kanten 

ja per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overhangend gras 

≤ 5 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overhangend gras 

≤ 30 cm per 100 m¹ 
 

recht gestoken kanten 

ja per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overhangend gras 

≤ 10 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overhangend gras 

≤ 30 cm per 100 m¹ 
 

recht gestoken kanten 

nee per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overhangend gras 

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overhangend gras 

≤ 40 cm per 100 m¹ 
 

recht gestoken kanten 

nee per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overhangend gras 

> 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overhangend gras 

> 40 cm per 100 m¹ 
 

recht gestoken kanten 

nee per 100 m¹ 
   

 
Groen-gras-overgroei randen verharding (RAW-hoofdcodes 70.30.35/70.30.85) 

A+ A B C D 

     

De rand van de 
verharding is volledig 
zichtbaar. 

De rand van de 
verharding is goed 
zichtbaar. 

De rand van de 
verharding is redelijk 
zichtbaar. 

De rand van de 
verharding is 
nauwelijks zichtbaar. 

De rand van de 
verharding is niet 
zichtbaar. 

gemiddelde lengte 
overhangend gras 

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overhangend gras 

0 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overhangend gras 

≤ 5 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overhangend gras 

≤ 30 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overhangend gras 

≤ 10 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overhangend gras 

≤ 30 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overhangend gras 

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overhangend gras 

≤ 40 cm per 100 m¹ 
  

gemiddelde lengte 
overhangend gras 

> 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overhangend gras 

> 40 cm per 100 m¹ 
   

 
Groen-gras-recreatief grasveld-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.33.32/70.33.82) 

A+ A B C D 

     

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel en komt overeen 
met recreatief gras A 
uit de Standaard RAW 
Bepalingen. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel en komt overeen 
met recreatief gras A 
uit de Standaard RAW 
Bepalingen. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel en komt overeen 
met recreatief gras B 
uit de Standaard RAW 
Bepalingen. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel en komt overeen 
met recreatief gras B 
uit de Standaard RAW 
Bepalingen. 

Het gras is te lang of te 
kort gemaaid voor het 
gewenste doel en komt 
niet overeen met 
recreatief gras B uit de 
Standaard RAW 
Bepalingen. 

maximale hoogte voor 
maaien  

≤ 80 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 30 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

≤ 40 mm per 100 m² 
 

toegestaan 

hoogteverschil  

≤ 10 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien  

≤ 80 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 30 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

≤ 40 mm per 100 m² 
 

toegestaan 

hoogteverschil  

≤ 10 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien  

≤ 100 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 30 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

≤ 50 mm per 100 m² 
 

toegestaan 

hoogteverschil  

≤ 15 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien  

≤ 100 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 30 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

≤ 50 mm per 100 m² 
 

toegestaan 

hoogteverschil  

≤ 15 mm per 100 m² 
  

maximale hoogte voor 
maaien  

> 100 mm per 100 m² 
 

minimale hoogte na 
maaien  

< 30 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 
maaien  

> 50 mm per 100 m² 
 

toegestaan 

hoogteverschil  

> 15 mm per 100 m² 
   

 



Groen-gras-schraal grasveld-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.34.34/70.34.84) 

A+ A B C D 

     

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is te lang of te 
kort gemaaid voor het 
gewenste doel. 

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

≤ 100 mm per 100 m² 
  

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

≤ 100 mm per 100 m² 
  

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

≤ 100 mm per 100 m² 
  

minimale hoogte na 
maaien  

≥ 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

≤ 100 mm per 100 m² 
  

minimale hoogte na 
maaien  

< 50 mm per 100 m² 
 

maximale hoogte na 

maaien 

> 100 mm per 100 m² 
   

 
Groen-gras-soorten rijkdom (RAW-hoofdcodes 70.30.33/70.30.83) 

A+ A B C D 

    

 

De vegetatie bestaat uit 
zeer veel kruidachtige 
soorten. 

De vegetatie bestaat uit 
veel kruidachtige 
soorten. 

De vegetatie bestaat uit 
redelijk veel 
kruidachtige soorten. 

De vegetatie bestaat uit 
enkele kruidachtige 
soorten. 

In de vegetatie komen 
nauwelijks 
verschillende 
kruidachtige soorten 
voor. 

aantal soorten 

> 30 stuks per 25 m² 
 

bedekking door 
glanzende grassoorten 

≤ 10 stuks per 25 m² 
  

aantal soorten 

> 25 stuks per 25 m² 
 

bedekking door 
glanzende grassoorten 

≤ 30 stuks per 25 m² 
  

aantal soorten 

> 15 stuks per 25 m² 
 

bedekking door 
glanzende grassoorten 

≤ 50 stuks per 25 m² 
  

aantal soorten 

> 10 stuks per 25 m² 
 

bedekking door 
glanzende grassoorten 

≤ 90 stuks per 25 m² 
  

aantal soorten 

≤ 10 stuks per 25 m² 
 

bedekking door 
glanzende grassoorten 

> 90 stuks per 25 m² 
   

 
Groen-gras-vlakheid ondergrond (RAW-hoofdcodes 70.30.36/70.30.86) 

A+ A B C D 

 

 

   

Er zijn geen 
oneffenheden. 

Er zijn weinig 
oneffenheden. 

Er zijn hier en daar 
oneffenheden. 

Er zijn redelijk veel 
oneffenheden. 

Er zijn veel 
oneffenheden. 

hoogteverschil 

oneffenheden grasmat 

0 cm per 100 m² 
  

hoogteverschil 

oneffenheden grasmat 

≤ 2 cm per 100 m² 
  

hoogteverschil 

oneffenheden grasmat 

≤ 5 cm per 100 m² 
  

hoogteverschil 

oneffenheden grasmat 

≤ 10 cm per 100 m² 
  

hoogteverschil 

oneffenheden grasmat 

> 10 cm per 100 m² 
   

 
Groen-gras-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.30.02/70.30.52) 

A+ A B C D 

    

 

Er ligt geen grof 
zwerfafval. 

Er ligt weinig grof 
zwerfafval. 

Er ligt hier en daar grof 
zwerfafval. 

Er ligt veel grof 
zwerfafval. 

Er ligt zeer veel grof 
zwerfafval. 

zwerfafval grof (>10cm) 

0 per 100 m² 
  

zwerfafval grof (>10cm) 

≤ 3 per 100 m² 
  

zwerfafval grof (>10cm) 

≤ 10 per 100 m² 
  

zwerfafval grof (>10cm) 

≤ 25 per 100 m² 
  

zwerfafval grof (>10cm) 

> 25 per 100 m² 
   



 
Kunstwerken-grote kunstwerken-beplakking (RAW-hoofdcodes 70.41.06/70.41.56) 

A+ A B C D 

     

Er is geen beplakking. Er is incidenteel 
beplakking. 

Er is hier en daar 
beplakking. 

Er is redelijk veel 
beplakking. 

Er is veel beplakking. 

bedekkingsgraad 

0 m² per 100 m² 
 

heelheid beplakking  

100 % per 100 m² 
  

bedekkingsgraad 

≤ 10 m² per 100 m² 
 

heelheid beplakking  

> 90 % per 100 m² 
  

bedekkingsgraad 

≤ 20 m² per 100 m² 
 

heelheid beplakking  

> 75 % per 100 m² 
  

bedekkingsgraad 

≤ 30 m² per 100 m² 
 

heelheid beplakking  

> 50 % per 100 m² 
  

bedekkingsgraad 

> 30 m² per 100 m² 
 

heelheid beplakking  

≤ 50 % per 100 m² 
   

 
Kunstwerken-grote kunstwerken-graffiti (RAW-hoofdcodes 70.41.05/70.41.55) 

A+ A B C D 

     

Er is geen graffiti. Er is incidenteel graffiti, 
niet op beeldbepalende 
of opvallende locaties. 

Er is hier en daar 
graffiti, incidenteel op 
beeldbepalende of 
opvallende locaties. 

Er is redelijk veel 
graffiti, regelmatig op 
beeldbepalende of 
opvallende locaties. 

Er is veel graffiti, 
regelmatig op 
beeldbepalende of 
opvallende locaties. 

bedekkingsgraad 

0 % per 100 m² 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

bedekkingsgraad 

≤ 10 % per 100 m² 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

bedekkingsgraad 

≤ 20 % per 100 m² 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

bedekkingsgraad 

≤ 30 % per 100 m² 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

bedekkingsgraad 

> 30 % per 100 m² 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

ja  
   

 
Kunstwerken-grote kunstwerken-voegovergangen, rotting, gaten en scheuren (RAW-hoofdcodes 
70.41.31/70.41.81) 

A+ A B C D 

  

 

  

Er is geen zichtbare 
schade. 

Er is incidenteel 
zichtbare schade. 

Er is hier en daar 
zichtbare schade. 

Er is redelijk veel 
zichtbare schade. 

Er is veel zichtbare 
schade. 

gaten en scheuren 

0 stuks per stuk 
 

rotting 

0 % per stuk 
 

wijdte voegovergangen 

0 cm per stuk 
  

gaten en scheuren 

≤ 5 stuks per stuk 
 

rotting 

≤ 5 % per stuk 
 

wijdte voegovergangen 

≤ 1 cm per stuk 
  

gaten en scheuren 

≤ 15 stuks per stuk 
 

rotting 

≤ 15 % per stuk 
 

wijdte voegovergangen 

≤ 2 cm per stuk 
  

gaten en scheuren 

> 15 stuks per stuk 
 

rotting 

> 15 % per stuk 
 

wijdte voegovergangen 

≤ 3 cm per stuk 
  

gaten en scheuren 

> 15 stuks per stuk 
 

rotting 

> 15 % per stuk 
 

wijdte voegovergangen 

> 3 cm per stuk 
   

 
Kunstwerken-kleine kunstwerken-beplakking (RAW-hoofdcodes 70.42.06/70.42.56) 

A+ A B C D 

     

Er is geen beplakking. Er is incidenteel 
beplakking. 

Er is hier en daar 
beplakking. 

Er is redelijk veel 
beplakking. 

Er is veel beplakking. 

bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad 



0 m² per 100 m² 
 

heelheid beplakking  

100 % per 100 m² 
  

≤ 10 m² per 100 m² 
 

heelheid beplakking  

> 90 % per 100 m² 
  

≤ 20 m² per 100 m² 
 

heelheid beplakking  

> 75 % per 100 m² 
  

≤ 30 m² per 100 m² 
 

heelheid beplakking  

> 50 % per 100 m² 
  

> 30 m² per 100 m² 
 

heelheid beplakking  

≤ 50 % per 100 m² 
   

 
Kunstwerken-kleine kunstwerken-graffiti (RAW-hoofdcodes 70.42.05/70.42.55) 

A+ A B C D 

     

Er is geen graffiti. Er is incidenteel graffiti, 
niet op beeldbepalende 
of opvallende locaties. 

Er is hier en daar 
graffiti, incidenteel op 
beeldbepalende of 
opvallende locaties. 

Er is redelijk veel 
graffiti, regelmatig op 
beeldbepalende of 
opvallende locaties. 

Er is veel graffiti, 
regelmatig op 
beeldbepalende of 
opvallende locaties. 

bedekkingsgraad 

0 % per 100 m² 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

bedekkingsgraad 

≤ 10 % per 100 m² 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

bedekkingsgraad 

≤ 20 % per 100 m² 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

bedekkingsgraad 

≤ 30 % per 100 m² 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

bedekkingsgraad 

> 30 % per 100 m² 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

ja  
   

 
Kunstwerken-kleine kunstwerken-voegovergangen, rotting, gaten en scheuren (RAW-hoofdcodes 
70.42.31/70.42.81) 

A+ A B C D 

     

Er is geen zichtbare 
schade. 

Er is incidenteel 
zichtbare schade. 

Er is hier en daar 
zichtbare schade. 

Er is redelijk veel 
zichtbare schade. 

Er is veel zichtbare 
schade. 

gaten en scheuren 

0 stuks per stuk 
 

rotting 

0 % per stuk 
 

wijdte voegovergangen 

0 cm per stuk 
  

gaten en scheuren 

≤ 5 stuks per stuk 
 

rotting 

≤ 5 % per stuk 
 

wijdte voegovergangen 

≤ 1 cm per stuk 
  

gaten en scheuren 

≤ 15 stuks per stuk 
 

rotting 

≤ 15 % per stuk 
 

wijdte voegovergangen 

≤ 2 cm per stuk 
  

gaten en scheuren 

> 15 stuks per stuk 
 

rotting 

> 15 % per stuk 
 

wijdte voegovergangen 

≤ 3 cm per stuk 
  

gaten en scheuren 

> 15 stuks per stuk 
 

rotting 

> 15 % per stuk 
 

wijdte voegovergangen 

> 3 cm per stuk 
   

 
Kunstwerken-nuts-, en schakelkasten-beplakking (RAW-hoofdcodes 70.43.06/70.43.56) 

A+ A B C D 

  

 

 

 

Er is geen beplakking. Er is incidenteel 
beplakking. 

Er is hier en daar 
beplakking. 

Er is redelijk veel 
beplakking. 

Er is veel beplakking. 

bedekkingsgraad 

0 % per stuk 
 

heelheid beplakking  

100 % per stuk 
  

bedekkingsgraad 

≤ 10 % per stuk 
 

heelheid beplakking  

> 90 % per stuk 
  

bedekkingsgraad 

≤ 20 % per stuk 
 

heelheid beplakking  

> 75 % per stuk 
  

bedekkingsgraad 

≤ 30 % per stuk 
 

heelheid beplakking  

> 50 % per stuk 
  

bedekkingsgraad 

> 30 % per stuk 
 

heelheid beplakking  

≤ 50 % per stuk 
   

 
Kunstwerken-nuts-, en schakelkasten-graffiti (RAW-hoofdcodes 70.43.05/70.43.55) 

A+ A B C D 

  

 

 

 



Er is geen graffiti. Er is incidenteel graffiti, 
niet op beeldbepalende 
of opvallende locaties. 

Er is hier en daar 
graffiti, incidenteel op 
beeldbepalende of 
opvallende locaties. 

Er is redelijk veel 
graffiti, regelmatig op 
beeldbepalende of 
opvallende locaties. 

Er is veel graffiti, 
regelmatig op 
beeldbepalende of 
opvallende locaties. 

bedekkingsgraad 

0 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

bedekkingsgraad 

≤ 10 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

bedekkingsgraad 

≤ 20 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

bedekkingsgraad 

≤ 30 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

ja  
  

bedekkingsgraad 

> 30 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

ja  
   

 
Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.50.26/70.50.76) 

A+ A B C D 

  

 

  

De afvalbak is niet 
beplakt of beklad. 

De afvalbak is beplakt 
met een zeer enkele 
kleine sticker en is niet 
beklad. 

De afvalbak is beplakt 
door grotere stickers of 
affiches of is beklad 
met een kleine 
tekening. 

Een groot deel van de 
afvalbak is beplakt door 
een affiche/affiches of 
is beklad met een 
tekening. 

Een zeer groot deel van 
de afvalbak is beplakt 
door een 
affiche/affiches en/of is 
beklad met een forse 
tekening. 

mate van 
beplakking/graffiti 

0 % per stuk 
 

racisme/ 

aanstootgevend 

nee  
  

mate van 
beplakking/graffiti 

< 2 % per stuk 
 

racisme/ 

aanstootgevend 

nee  
  

mate van 
beplakking/graffiti 

< 5 % per stuk 
 

racisme/ 

aanstootgevend 

nee  
  

mate van 
beplakking/graffiti 

< 10 % per stuk 
 

racisme/ 

aanstootgevend 

nee  
  

mate van 
beplakking/graffiti 

≥ 10 % per stuk 
 

racisme/ 

aanstootgevend 

ja  
   

 
Meubilair-afvalbak-besmeuring (RAW-hoofdcodes 70.50.21/70.50.71) 

A+ A B C D 

     

De afvalbak is niet 
bevuild door vloeibaar 
of kleverig afval. 

De afvalbak is 
nauwelijks bevuild door 
vloeibaar of kleverig 
afval. 

De afvalbak is enigszins 
bevuild door vloeibaar 
of kleverig afval. 

De afvalbak is sterk 
bevuild door vloeibaar 
of kleverig afval. 

De afvalbak is zeer 
sterk bevuild door 
vloeibaar of kleverig 
afval. 

mate van besmeuring 

0 % per stuk 
  

mate van besmeuring 

≤ 5 % per stuk 
  

mate van besmeuring 

≤ 10 % per stuk 
  

mate van besmeuring 

≤ 20 % per stuk 
  

mate van besmeuring 

> 20 % per stuk 
   

 
Meubilair-afvalbak-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.50.22/70.50.72) 

A+ A B C D 

     

De dekking is zeer 
goed. De afvalbak 
wordt volledig en 
gelijkmatig door de 
coating bedekt. 

De dekking is goed. De 
afvalbak wordt volledig 
door de coating bedekt. 
Op een enkele plaats is 
de coating dunner. 

De dekking is redelijk. 
De afvalbak is 
grotendeels door de 
coating bedekt. Op 
enkele plaatsen is de 
coating afwezig of in 
een slechte conditie. 

De dekking is slecht. 
Op grotere delen van 
de afvalbak is de 
coating afwezig of in 
een matige conditie. 

De dekking is zeer 
slecht. Op de gehele 
afvalbak is de coating 
afwezig of in een zeer 
slechte conditie. 

dekkingsgraad  

100 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 98 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 95 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 80 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

≤ 80 % per stuk 
   

 



Meubilair-afvalbak-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.50.23/70.50.73) 

A+ A B C D 

     

De afvalbak is niet 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De afvalbak is licht 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De afvalbak is in enige 
mate beschadigd als 
gevolg van deuken of 
gaten. 

De afvalbak is 
aanzienlijk beschadigd 
als gevolg van deuken 
of gaten. 

De afvalbak is zwaar 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

deuken en gaten 

0 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 2 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 5 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 10 % per stuk 
  

deuken en gaten 

> 10 % per stuk 
   

 
Meubilair-afvalbak-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.50.24/70.50.74) 

A+ A B C D 

     

De afvalbak is niet 
verkleurd. 

De afvalbak is 
nauwelijks verkleurd. 

De afvalbak is in enige 
mate verkleurd. 

De afvalbak is 
aanzienlijk verkleurd. 

De afvalbak is ernstig 
verkleurd. 

verkleuring 

0 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 10 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 20 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 50 % per stuk 
  

verkleuring 

> 50 % per stuk 
   

 
Meubilair-afvalbak-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.50.25/70.50.75) 

A+ A B C D 

     

De afvalbak is niet 
bevuild door aanslag. 

De afvalbak is 
nauwelijks bevuild door 
aanslag. 

De afvalbak is enigszins 
bevuild door aanslag. 

De afvalbak is sterk 
bevuild door aanslag. 

De afvalbak is zeer 
sterk bevuild door 
aanslag. 

mate van aanslag  

0 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 5 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 10 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 20 % per stuk 
  

mate van aanslag  

> 20 % per stuk 
   

 
Meubilair-afvalbak-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.50.27/70.50.77) 

A+ A B C D 

     

De afvalvak staat recht. De afvalvak staat 
nauwelijks scheef. 

De afvalvak staat licht 
scheef. 

De afvalvak staat 
aanzienlijk scheef. 

De afvalvak staat erg 
scheef. 

scheefstand 

0 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 1 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 5 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 10 graden per stuk 
  

scheefstand 

> 10 graden per stuk 
   

 
Meubilair-afvalbak-vullingsgraad (RAW-hoofdcodes 70.50.31/70.50.81) 

A+ A B C D 



   

  

Afvalbak is leeg en 
heeft geen afval dat 
uitsteekt. 

Afvalbak is voor minder 
dan de helft vol en 
heeft geen afval dat 
uitsteekt. 

Afvalbak is niet vol en 
heeft geen afval dat 
uitsteekt. 

Afvalbak is nagenoeg 
vol en heeft geen afval 
dat uitsteekt. 

Afvalbak is vol of heeft 
afval dat uitsteekt. 

uitstekend afval 

nee  
 

vullingsgraad 

0% per stuk  
 

zwerfafval binnen een 
straal van 1m rondom de 

afvalbak 

nee  
  

uitstekend afval 

nee  
 

vullingsgraad 

≤ 40% per stuk  
 

zwerfafval binnen een 
straal van 1m rondom de 

afvalbak 

nee  
  

uitstekend afval 

nee  
 

vullingsgraad 

≤ 80% per stuk  
 

zwerfafval binnen een 
straal van 1m rondom de 

afvalbak 

nee  
  

uitstekend afval 

nee  
 

vullingsgraad 

≤ 100% per stuk  
 

zwerfafval binnen een 
straal van 1m rondom de 

afvalbak 

nee  
  

uitstekend afval 

ja  
 

vullingsgraad 

> 100% per stuk  
 

zwerfafval binnen een 
straal van 1m rondom de 

afvalbak 

ja  
   

 
Meubilair-borden-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.51.26/70.51.76) 

A+ A B C D 

 

    

Het bord is niet beplakt 
of beklad. 

Het bord is beplakt met 
een zeer enkele kleine 
sticker en is niet 
beklad. 

Het bord is beplakt 
door grotere stickers of 
affiches of is beklad 
met een kleine 
tekening. 

Een groot deel van het 
bord is beplakt door 
een affiche/affiches of 
is beklad met een 
tekening. 

Een zeer groot deel van 
het bord is beplakt door 
een affiche/affiches 
en/of is beklad met een 
forse tekening. 

mate van 
beplakking/graffiti 

0 % per stuk 
 

racisme/ 

aanstootgevend 

nee  
  

mate van 
beplakking/graffiti 

≤ 2 % per stuk 
 

racisme/ 

aanstootgevend 

nee  
  

mate van 
beplakking/graffiti 

≤ 5 % per stuk 
 

racisme/ 

aanstootgevend 

nee  
  

mate van 
beplakking/graffiti 

≤ 10 % per stuk 
 

racisme/ 

aanstootgevend 

nee  
  

mate van 
beplakking/graffiti 

> 10 % per stuk 
 

racisme/ 

aanstootgevend 

ja  
   

 
Meubilair-borden-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.51.22/70.51.72) 

A+ A B C D 

 

    

Het bord wordt volledig 
en gelijkmatig door de 
coating bedekt. 

Het bord wordt volledig 
door de coating bedekt. 
Op een enkele plaats is 
de coating dunner. 

Op enkele plaatsen is 
de coating afwezig of in 
een slechte conditie. 
Het bord is echter 
grotendeels door de 
coating bedekt. Zeer 
lichte roestvorming 
komt voor. 

Op grotere delen van 
het bord is de coating 
afwezig of in een 
matige conditie. 
Roestvorming komt in 
enige mate voor. 

Op het gehele bord is 
de coating afwezig of in 
een zeer slechte 
conditie. Ernstige 
roestvorming als gevolg 
hiervan kan 
voorkomen. 

dekkingsgraad  

100 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 98 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 95 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 80 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

≤ 80 % per stuk 
   

 
Meubilair-borden-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.51.23/70.51.73) 

A+ A B C D 



    

 

Het bord is niet 
beschadigd als gevolg 
van deuken en gaten. 

Het bord is licht 
beschadigd als gevolg 
van deuken en gaten. 

Het bord is in enige 
mate beschadigd als 
gevolg van deuken en 
gaten. 

Het bord is aanzienlijk 
beschadigd als gevolg 
van deuken en gaten. 

Het bord is zwaar 
beschadigd als gevolg 
van deuken en gaten. 

deuken en gaten 

0 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 2 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 5 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 10 % per stuk 
  

deuken en gaten 

> 10 % per stuk 
   

 
Meubilair-borden-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.51.24/70.51.74) 

A+ A B C D 

     

Het bord is niet 
verkleurd. 

Het bord is nauwelijks 
verkleurd. 

Het bord is in enige 
mate verkleurd. 

Het bord is aanzienlijk 
verkleurd. 

Het bord is ernstig 
verkleurd. 

verkleuring 

0 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 10 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 20 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 50 % per stuk 
  

verkleuring 

> 50 % per stuk 
   

 
Meubilair-borden-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.51.25/70.51.75) 

A+ A B C D 

     

Het bord is niet bevuild 
door aanslag. 

Het bord is nauwelijks 
bevuild door aanslag. 

Het bord is enigszins 
bevuild door aanslag. 

Het bord is fors bevuild 
door aanslag. 

Het bord is zeer sterk 
bevuild door aanslag. 

mate van aanslag  

0 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 5 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 10 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 20 % per stuk 
  

mate van aanslag  

> 20 % per stuk 
   

 
Meubilair-borden-verdraaiing (RAW-hoofdcodes 70.51.31/70.51.81) 

A+ A B C D 

   

  

Het bord staat niet 
verdraaid ten opzichte 
van de beoogde positie 
van de lezer. 

Het bord staat licht 
verdraaid ten opzichte 
van de beoogde positie 
van de lezer, maar zo 
licht dat het nauwelijks 
opvalt. 

Het bord is duidelijk 
waarneembaar 
verdraaid ten opzichte 
van de beoogde positie 
van de lezer. 

Het bord is fors 
verdraaid ten opzichte 
van de beoogde positie 
van de lezer. 

Het bord staat zodanig 
verdraaid ten opzichte 
van de beoogde positie 
van de lezer dat de 
informatie niet meer 
leesbaar is. 

verdraaiing  

0 graden per stuk 
  

verdraaiing  

≤ 3 graden per stuk 
  

verdraaiing  

≤ 15 graden per stuk 
  

verdraaiing  

≤ 30 graden per stuk 
  

verdraaiing  

> 30 graden per stuk 
   

 
Meubilair-borden-volledig (RAW-hoofdcodes 70.51.32/70.51.82) 

A+ A B C D 



     

Het bord is volledig. Er 
ontbreken geen 
onderdelen. 

Het bord is volledig. Er 
ontbreken geen 
onderdelen. 

Het bord is volledig. Er 
ontbreken geen 
onderdelen. 

Het bord is volledig. Er 
ontbreken geen 
onderdelen. 

Het bord is onvolledig 
of afwezig. Er 
ontbreken een of meer 
onderdelen. 

volledig 

ja  
  

volledig 

ja  
  

volledig 

ja  
  

volledig 

ja  
  

volledig 

nee  
   

 
Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers (RAW-hoofdcodes 70.50.38/70.50.88) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen afval in de 
omgeving van de 
containers. 

Er ligt weinig afval in 
de omgeving van de 
containers. 

Er ligt redelijk veel afval 
in de omgeving van de 
containers. 

Er ligt veel afval in de 
omgeving van de 
containers. 

Er ligt zeer veel afval in 
de omgeving van de 
containers. 

grof zwerfafval/grof vuil 
binnen een straal van 

5m rondom de container 

0 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 
binnen een straal van 

5m rondom de container 

≤ 1 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 
binnen een straal van 

5m rondom de container 

≤ 3 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 
binnen een straal van 

5m rondom de container 

≤ 5 stuks  
  

grof zwerfafval/grof vuil 
binnen een straal van 

5m rondom de container 

> 5 stuks  
   

 
Meubilair-dragers-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.52.26/70.52.76) 

A+ A B C D 

     

De drager is niet 
beplakt of beklad. 

De drager is beplakt 
met een zeer enkele 
kleine sticker en is niet 
beklad. 

De drager is beplakt 
door grotere stickers of 
affiches of is beklad 
met een kleine 
tekening. 

Een groot deel van de 
drager is beplakt door 
een affiche/affiches of 
is beklad met een 
tekening. 

Een zeer groot deel van 
de drager is beplakt 
door een 
affiche/affiches of is 
beklad met een forse 
tekening. 

mate van beplakking en 

graffiti 

0 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 

graffiti 

≤ 2 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 

graffiti 

≤ 5 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 

graffiti 

≤ 10 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 

graffiti 

> 10 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

ja  
   

 
Meubilair-dragers-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.52.22/70.52.72) 

A+ A B C D 

     

De drager wordt 
volledig en gelijkmatig 
door de coating bedekt. 

De drager wordt 
volledig door de coating 
bedekt. Op een enkele 
plaats is de coating 
dunner. 

Op enkele plaatsen is 
de coating afwezig of in 
een slechte conditie. De 
drager is echter 
grotendeels door de 
coating bedekt. Zeer 
lichte roestvorming 

Op grotere delen van 
de drager is de coating 
afwezig of in een 
matige conditie. 
Roestvorming komt in 
enige mate voor. 

Op de gehele drager is 
de coating afwezig of in 
een zeer slechte 
conditie. Ernstige 
roestvorming als gevolg 
hiervan kan 
voorkomen. 



komt voor. 
dekkingsgraad  

100 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 98 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 95 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 80 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

≤ 80 % per stuk 
   

 
Meubilair-dragers-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.52.23/70.52.73) 

A+ A B C D 

 

 

  

 

De drager is niet 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De drager is licht 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De drager is in enige 
mate beschadigd als 
gevolg van deuken of 
gaten. 

De drager is aanzienlijk 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De drager is zwaar 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

deuken en gaten 

0 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 2 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 5 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 10 % per stuk 
  

deuken en gaten 

> 10 % per stuk 
   

 
Meubilair-dragers-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.52.24/70.52.74) 

A+ A B C D 

     

De drager is niet 
verkleurd. 

De drager is nauwelijks 
verkleurd. 

De drager is in enige 
mate verkleurd. 

De drager is aanzienlijk 
verkleurd. 

De drager is ernstig 
verkleurd. 

verkleuring 

0 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 10 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 20 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 50 % per stuk 
  

verkleuring 

> 50 % per stuk 
   

 
Meubilair-dragers-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.52.25/70.52.75) 

A+ A B C D 

     

De drager is niet 
bevuild door aanslag. 

De drager is nauwelijks 
bevuild door aanslag. 

De drager is enigszins 
bevuild door aanslag. 

De drager is fors 
bevuild door aanslag. 

De drager is zeer sterk 
bevuild door aanslag. 

mate van aanslag 

0 % per stuk 
  

mate van aanslag 

≤ 5 % per stuk 
  

mate van aanslag 

≤ 10 % per stuk 
  

mate van aanslag 

≤ 20 % per stuk 
  

mate van aanslag 

> 20 % per stuk 
   

 
Meubilair-dragers-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.52.27/70.52.77) 

A+ A B C D 

    

 

De drager staat recht. De drager staat iets 
scheef. 

De drager staat 
duidelijk waarneembaar 
scheef. 

De drager staat fors 
scheef. 

De drager staat zo 
scheef dat dit gevaar 
oplevert en/of het 
functioneren hindert. 

scheefstand 

0 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 1 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 3 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 6 graden per stuk 
  

scheefstand 

> 6 graden per stuk 
   

 
Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.53.26/70.53.76) 



A+ A B C D 

     

De paal, het hek of de 
rails is niet beplakt of 
beklad. 

De paal, het hek of de 
rails is beplakt met een 
enkele kleine sticker en 
is niet beklad. 

De paal, het hek of de 
rails is beplakt door 
grotere stickers of 
affiches of is beklad 
met een kleine 
tekening. 

Een groot deel van de 
paal, het hek of de rails 
is beplakt door een 
affiche/affiches of is 
beklad met een 
tekening. 

Een zeer groot deel van 
de paal, het hek of de 
rails is beplakt door een 
affiche/affiches of is 
beklad met een forse 
tekening. 

mate van beplakking en 

graffiti 

0 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 

graffiti 

≤ 2 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 

graffiti 

≤ 5 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 

graffiti 

≤ 10 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 

graffiti 

> 10 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

ja  
   

 
Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 
70.53.22/70.53.72) 

A+ A B C D 

    

 

De paal, het hek of de 
rails wordt volledig en 
gelijkmatig door de 
coating bedekt. 

De paal, het hek of de 
rails wordt volledig 
door de coating bedekt. 
Op een enkele plaats is 
de coating dunner. 

Op enkele plaatsen is 
de coating afwezig of in 
een slechte conditie. De 
paal, het hek of de rails 
is echter grotendeels 
door de coating bedekt. 
Zeer lichte 
roestvorming komt 
voor. 

Op grotere delen van 
de paal, het hek of de 
rails is de coating 
afwezig of in een 
matige conditie. 
Roestvorming komt in 
enige mate voor. 

Op de gehele paal, het 
gehele hek of de 
gehele rails is de 
coating afwezig of in 
een zeer slechte 
conditie. Ernstige 
roestvorming als gevolg 
hiervan kan 
voorkomen. 

dekkingsgraad  

100 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 98 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 95 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 80 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

≤ 80 % per stuk 
   

 
Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.53.23/70.53.73) 

A+ A B C D 

     

De palen, hekken of 
rails zijn niet 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De palen, hekken of 
rails zijn licht 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De palen, hekken of 
rails zijn in enige mate 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De palen, hekken of 
rails zijn aanzienlijk 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De palen, hekken of 
rails zijn zwaar 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

deuken en gaten 

0 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 2 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 5 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 10 % per stuk 
  

deuken en gaten 

> 10 % per stuk 
   

 
Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.53.24/70.53.74) 

A+ A B C D 

     



De paal, het hek of de 
rails is niet verkleurd. 

De paal, het hek of de 
rails is nauwelijks 
verkleurd. 

De paal, het hek of de 
rails is in enige mate 
verkleurd. 

De paal, het hek of de 
rails is aanzienlijk 
verkleurd. 

De paal, het hek of de 
rails is ernstig 
verkleurd. 

verkleuring 

0 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 10 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 20 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 50 % per stuk 
  

verkleuring 

> 50 % per stuk 
   

 
Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.53.25/70.53.75) 

A+ A B C D 

     

De paal, het hek of de 
rails is niet bevuild door 
aanslag. 

De paal, het hek of de 
rails is nauwelijks 
bevuild door aanslag. 

De paal, het hek of de 
rails is enigszins bevuild 
door aanslag. 

De paal, het hek of de 
rails is fors bevuild door 
aanslag. 

De paal, het hek of de 
rails is zeer sterk 
bevuild door aanslag. 

mate van aanslag  

0 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 5 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 10 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 20 % per stuk 
  

mate van aanslag  

> 20 % per stuk 
   

 
Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.53.27/70.53.77) 

A+ A B C D 

     

De paal, het hek of de 
rails staat recht. 

De paal, het hek of de 
rails staat licht scheef. 

De paal, het hek of de 
rails staat duidelijk 
waarneembaar scheef. 

De paal, het hek of de 
rails staat fors scheef. 

De paal, het hek of de 
rails staat zo scheef dat 
dit gevaar oplevert. 

scheefstand palen, 

hekken en rails 

0 graden per stuk 
  

scheefstand palen, 

hekken en rails 

≤ 2 graden per stuk 
  

scheefstand palen, 

hekken en rails 

≤ 4 graden per stuk 
  

scheefstand palen, 

hekken en rails 

≤ 15 graden per stuk 
  

scheefstand palen, 

hekken en rails 

> 15 graden per stuk 
   

 
Meubilair-hekken-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.54.22/70.54.72) 

A+ A B C D 

     

Het hek wordt volledig 
en gelijkmatig door de 
coating bedekt. 

Het hek wordt volledig 
door de coating bedekt. 
Op een enkele plaats is 
de coating dunner. 

Op enkele plaatsen is 
de coating afwezig of in 
een slechte conditie. 
Het hek is echter 
grotendeels door de 
coating bedekt. Zeer 
lichte roestvorming 
komt voor. 

Op grotere delen van 
het hek is de coating 
afwezig of in een 
matige conditie. 
Roestvorming komt in 
enige mate voor. 

Op het gehele hek is de 
coating afwezig of in 
een zeer slechte 
conditie. Ernstige 
roestvorming als gevolg 
hiervan kan 
voorkomen. 

dekkingsgraad 

100 % per stuk 
  

dekkingsgraad 

> 98 % per stuk 
  

dekkingsgraad 

> 95 % per stuk 
  

dekkingsgraad 

> 80 % per stuk 
  

dekkingsgraad 

≤ 80 % per stuk 
   

 
Meubilair-hekken-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.54.23/70.54.73) 

A+ A B C D 

    

 



Het hek is niet 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

Het hek is licht 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

Het hek is in enige 
mate beschadigd als 
gevolg van deuken of 
gaten. 

Het hek is aanzienlijk 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

Het hek is zwaar 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

deuken en gaten 

0 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 0,1 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 1 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 5 % per stuk 
  

deuken en gaten 

> 5 % per stuk 
   

 
Meubilair-hekken-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.54.24/70.54.74) 

A+ A B C D 

     

Het hek is niet 
verkleurd. 

Het hek is nauwelijks 
verkleurd. 

Het hek is in enige 
mate verkleurd. 

Het hek is aanzienlijk 
verkleurd. 

Het hek is ernstig 
verkleurd. 

verkleuring 

0 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 10 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 20 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 50 % per stuk 
  

verkleuring 

> 50 % per stuk 
   

 
Meubilair-hekken-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.54.25/70.54.75) 

A+ A B C D 

 

   

 

Het hek is niet bevuild 
door aanslag. 

Het hek is nauwelijks 
bevuild door aanslag. 

Het hek is enigszins 
bevuild door aanslag. 

Het hek is fors bevuild 
door aanslag.  

Het hek is zeer sterk 
bevuild door aanslag. 

mate van aanslag 

0 % per stuk 
  

mate van aanslag 

≤ 5 % per stuk 
  

mate van aanslag 

≤ 10 % per stuk 
  

mate van aanslag 

≤ 20 % per stuk 
  

mate van aanslag 

> 20 % per stuk 
   

 
Meubilair-hekken-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.54.27/70.54.77) 

A+ A B C D 

     

Het hek staat recht. Het hek staat licht 
scheef. 

Het hek staat duidelijk 
waarneembaar scheef. 

Het hek staat fors 
scheef. 

Het hek staat zo scheef 
dat dit gevaar oplevert. 

scheefstand  

0 graden per stuk 
  

scheefstand  

≤ 2 graden per stuk 
  

scheefstand  

≤ 4 graden per stuk 
  

scheefstand  

≤ 15 graden per stuk 
  

scheefstand  

> 15 graden per stuk 
   

 
Meubilair-palen-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.55.26/70.55.76) 

A+ A B C D 

     

De paal is niet beplakt 
of beklad. 

De paal is beplakt met 
een enkele kleine 
sticker en is niet 
beklad. 

De paal is beplakt door 
grotere stickers of 
affiches of is beklad 
met een kleine 
tekening. 

Een groot deel van de 
paal is beplakt door een 
affiche/affiches of is 
beklad met een 
tekening. 

Een zeer groot deel van 
de paal is beplakt door 
een affiche/affiches of 
is beklad met een forse 
tekening. 

mate van beplakking en 
graffiti 

0 % per stuk 
 

racisme/ 

mate van beplakking en 
graffiti 

≤ 2 % per stuk 
 

racisme/ 

mate van beplakking en 
graffiti 

≤ 5 % per stuk 
 

racisme/ 

mate van beplakking en 
graffiti 

≤ 10 % per stuk 
 

racisme/ 

mate van beplakking en 
graffiti 

> 10 % per stuk 
 

racisme/ 



aanstootgevend 

nee  
  

aanstootgevend 

nee  
  

aanstootgevend 

nee  
  

aanstootgevend 

nee  
  

aanstootgevend 

ja  
   

 
Meubilair-palen-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.55.22/70.55.72) 

A+ A B C D 

     

De paal wordt volledig 
en gelijkmatig door de 
coating bedekt. 

De paal wordt volledig 
door de coating bedekt. 
Op een enkele plaats is 
de coating dunner. 

Op enkele plaatsen is 
de coating afwezig of in 
een slechte conditie. De 
paal is echter 
grotendeels door de 
coating bedekt. Zeer 
lichte roestvorming 
komt voor. 

Op grotere delen van 
de paal is de coating 
afwezig of in een 
matige conditie. 
Roestvorming komt in 
enige mate voor. 

Op de gehele paal is de 
coating afwezig of in 
een zeer slechte 
conditie. Ernstige 
roestvorming als gevolg 
hiervan kan 
voorkomen. 

dekkingsgraad 

100 % per stuk 
  

dekkingsgraad 

> 98 % per stuk 
  

dekkingsgraad 

> 95 % per stuk 
  

dekkingsgraad 

> 80 % per stuk 
  

dekkingsgraad 

≤ 80 % per stuk 
   

 
Meubilair-palen-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.55.23/70.55.73) 

A+ A B C D 

    

 

De paal is niet 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De paal is licht 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De paal is in enige 
mate beschadigd als 
gevolg van deuken of 
gaten. 

De paal is aanzienlijk 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De paal is zwaar 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

deuken, gaten en 
krassen 

0 % per stuk 
  

deuken, gaten en 
krassen 

≤ 0,1 % per stuk 
  

deuken, gaten en 
krassen 

≤ 1 % per stuk 
  

deuken, gaten en 
krassen 

≤ 5 % per stuk 
  

deuken, gaten en 
krassen 

> 5 % per stuk 
   

 
Meubilair-palen-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.55.24/70.55.74) 

A+ A B C D 

     

De paal is niet 
verkleurd. 

De paal is nauwelijks 
verkleurd. 

De paal is in enige 
mate verkleurd. 

De paal is aanzienlijk 
verkleurd. 

De paal is ernstig 
verkleurd. 

verkleuring 

0 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 10 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 20 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 50 % per stuk 
  

verkleuring 

> 50 % per stuk 
   

 
Meubilair-palen-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.55.25/70.55.75) 

A+ A B C D 

     

De paal is niet bevuild 
door aanslag. 

De paal is nauwelijks 
bevuild door aanslag. 

De paal is enigszins 
bevuild door aanslag. 

De paal is fors bevuild 
door aanslag.  

De paal is zeer sterk 
bevuild door aanslag. 

mate van aanslag mate van aanslag mate van aanslag mate van aanslag mate van aanslag 



0 % per stuk 
  

≤ 5 % per stuk 
  

≤ 10 % per stuk 
  

≤ 20 % per stuk 
  

> 20 % per stuk 
   

 
Meubilair-palen-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.55.27/70.55.77) 

A+ A B C D 

 

    

De paal staat recht. De paal staat licht 
scheef. 

De paal staat duidelijk 
waarneembaar scheef. 

De paal staat fors 
scheef. 

De paal staat zo scheef 
dat dit gevaar oplevert. 

scheefstand  

0 graden per stuk 
  

scheefstand  

≤ 2 graden per stuk 
  

scheefstand  

≤ 4 graden per stuk 
  

scheefstand  

≤ 15 graden per stuk 
  

scheefstand  

> 15 graden per stuk 
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.56.26/70.56.76) 

A+ A B C D 

 

 

 

  

De bank of tafel is niet 
beplakt of beklad. 

De bank of tafel is 
beplakt met een enkele 
kleine sticker en is niet 
beklad. 

De bank of tafel is 
beplakt door grotere 
stickers of affiches of is 
beklad met een kleine 
tekening. 

Een groot deel van de 
bank of tafel is beplakt 
door een 
affiche/affiches of is 
beklad met een 
tekening. 

Een zeer groot deel van 
de bank of tafel is 
beplakt door een 
affiche/affiches of is 
beklad met een forse 
tekening. 

mate van beplakking en 
graffiti 

0 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 
graffiti 

≤ 2 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 
graffiti 

≤ 5 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 
graffiti 

≤ 10 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 
graffiti 

> 10 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

ja  
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-besmeuring (RAW-hoofdcodes 70.56.21/70.56.71) 

A+ A B C D 

     

De bank of tafel is niet 
besmeurd. 

De bank of tafel is 
nauwelijks besmeurd. 

De bank of tafel is 
enigszins besmeurd. 

De bank of tafel is sterk 
besmeurd. 

De bank of tafel is zeer 
sterk besmeurd. 

mate van besmeuring 

0 % per stuk 
  

mate van besmeuring 

≤ 5 % per stuk 
  

mate van besmeuring 

≤ 10 % per stuk 
  

mate van besmeuring 

≤ 20 % per stuk 
  

mate van besmeuring 

> 20 % per stuk 
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 
70.56.22/70.56.72) 

A+ A B C D 

 

 

   

De bank of tafel wordt 
volledig en gelijkmatig 
door de coating bedekt. 

De bank of tafel wordt 
volledig door de coating 
bedekt. Op een enkele 
plaats is de coating 
dunner. 

Op enkele plaatsen is 
de coating afwezig of in 
een slechte conditie. De 
bank of tafel is echter 
grotendeels door de 

Op grotere delen van 
de bank of tafel is de 
coating afwezig of in 
een matige conditie. 
Roestvorming komt in 

Op de gehele bank of 
tafel is de coating 
afwezig of in een zeer 
slechte conditie. 
Ernstige roestvorming 



coating bedekt. Zeer 
lichte roestvorming 
komt voor. 

enige mate voor. als gevolg hiervan kan 
voorkomen. 

dekkingsgraad  

100 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 98 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 95 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 80 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

≤ 80 % per stuk 
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.56.23/70.56.73) 

A+ A B C D 

     

De bank of tafel is niet 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De bank of tafel is licht 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De bank of tafel is in 
enige mate beschadigd 
als gevolg van deuken 
of gaten. 

De bank of tafel is 
aanzienlijk beschadigd 
als gevolg van deuken 
of gaten. 

De bank of tafel is 
zwaar beschadigd als 
gevolg van deuken of 
gaten. 

deuken en gaten 

0 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 0,1 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 1 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 5 % per stuk 
  

deuken en gaten 

> 5 % per stuk 
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.56.24/70.56.74) 

A+ A B C D 

     

De tafel of bank is niet 
verkleurd. 

De tafel of bank is 
nauwelijks verkleurd. 

De tafel of bank is in 
enige mate verkleurd. 

De tafel of bank is 
aanzienlijk verkleurd. 

De tafel of bank is 
ernstig verkleurd. 

verkleuring 

0 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 10 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 20 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 50 % per stuk 
  

verkleuring 

> 50 % per stuk 
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.56.25/70.56.75) 

A+ A B C D 

     

De bank of tafel is niet 
bevuild door aanslag. 

De bank of tafel is 
nauwelijks bevuild door 
aanslag. 

De bank of tafel is 
enigszins bevuild door 
aanslag. 

De bank of tafel is fors 
bevuild door aanslag. 

De bank of tafel is zeer 
sterk bevuild door 
aanslag. 

mate van aanslag  

0 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 5 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 10 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 20 % per stuk 
  

mate van aanslag  

> 20 % per stuk 
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-overgroei door beplanting (RAW-hoofdcodes 
70.56.31/70.56.81) 

A+ A B C D 

     

Er vindt geen overgroei 
plaats. 

Er vindt geen overgroei 
plaats. 

Er vindt geen overgroei 
plaats. 

Er vindt matige 
overgroei plaats. 

Er vindt veel overgroei 
plaats. 

overgroei door 

beplanting 

0 cm per stuk 
  

overgroei door 

beplanting 

0 cm per stuk 
  

overgroei door 

beplanting 

0 cm per stuk 
  

overgroei door 

beplanting 

≤ 10 cm per stuk 
  

overgroei door 

beplanting 

> 10 cm per stuk 
   



 
Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.56.27/70.56.77) 

A+ A B C D 

  

 

  

De bank of tafel staat 
recht. 

De bank of tafel staat 
licht scheef. 

De bank of tafel staat 
duidelijk waarneembaar 
scheef. 

De bank of tafel staat 
fors scheef. 

De bank of tafel staat 
zo scheef dat dit gevaar 
oplevert. 

scheefstand 

0 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 1 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 5 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 6 graden per stuk 
  

scheefstand 

> 6 graden per stuk 
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-volledig (RAW-hoofdcodes 70.56.32/70.56.82) 

A+ A B C D 

     

De bank of tafel is 
volledig. Er ontbreken 
geen onderdelen. 

De bank of tafel is 
volledig. Er ontbreken 
geen onderdelen. 

De bank of tafel is 
volledig. Er ontbreken 
geen onderdelen. 

De bank of tafel is 
volledig. Er ontbreken 
geen onderdelen. 

De bank of tafel is 
onvolledig of afwezig. 
Er ontbreken een of 
meer onderdelen. 

volledig 

ja  
  

volledig 

ja  
  

volledig 

ja  
  

volledig 

ja  
  

volledig 

nee  
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 
70.57.26/70.57.76) 

A+ A B C D 

     

De speelvoorziening is 
niet beplakt of beklad. 

De speelvoorziening is 
beplakt met een enkele 
kleine sticker en is niet 
beklad. 

De speelvoorziening is 
beplakt door grotere 
stickers of affiches of is 
beklad met een kleine 
tekening. 

Een groot deel van de 
speelvoorziening is 
beplakt door een 
affiche/affiches of is 
beklad met een 
tekening. 

Een zeer groot deel van 
de speelvoorziening is 
beplakt door een 
affiche/affiches of is 
beklad met een forse 
tekening. 

mate van beplakking en 
graffiti 

0 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 
graffiti 

≤ 2 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 
graffiti 

≤ 5 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 
graffiti 

≤ 10 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

mate van beplakking en 
graffiti 

> 10 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

ja  
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-besmeuring (RAW-hoofdcodes 70.57.21/70.57.71) 

A+ A B C D 

     

Op de speelvoorziening 
zit geen vloeibaar of 
kleverig afval. 

Op de speelvoorziening 
zit geen vloeibaar of 
kleverig afval. 

Op de speelvoorziening 
zit geen vloeibaar of 
kleverig afval. 

Op de speelvoorziening 
zit geen vloeibaar of 
kleverig afval. 

Op de speelvoorziening 
zit vloeibaar of kleverig 
afval. 

besmeurd besmeurd besmeurd besmeurd besmeurd 



nee  
  

nee  
  

nee  
  

nee  
  

ja  
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-
hoofdcodes 70.57.22/70.57.72) 

A+ A B C D 

     

De speelvoorziening 
wordt volledig en 
gelijkmatig door de 
coating bedekt. 

De speelvoorziening 
wordt volledig door de 
coating bedekt. Op een 
enkele plaats is de 
coating dunner. 

Op enkele plaatsen is 
de coating afwezig of in 
een slechte conditie. De 
speelvoorziening is 
echter grotendeels door 
de coating bedekt. Zeer 
lichte roestvorming 
komt voor. 

Op grotere delen van 
de speelvoorziening is 
de coating afwezig of in 
een matige conditie. 
Roestvorming komt in 
enige mate voor. 

Op de gehele 
speelvoorziening is de 
coating afwezig of in 
een zeer slechte 
conditie. Ernstige 
roestvorming als gevolg 
hiervan kan 
voorkomen. 

dekkingsgraad  

100 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 98 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 95 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 80 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

≤ 80 % per stuk 
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.57.23/70.57.73) 

A+ A B C D 

   

 

 

De speelvoorziening is 
niet beschadigd als 
gevolg van deuken, 
krassen of gaten. 

De speelvoorziening is 
licht beschadigd als 
gevolg van deuken of 
gaten. 

De speelvoorziening is 
in enige mate 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De speelvoorziening is 
aanzienlijk beschadigd 
als gevolg van deuken 
of gaten. 

De speelvoorziening is 
zwaar beschadigd als 
gevolg van deuken of 
gaten. 

deuken en gaten 

0 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 0,1 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 1 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 5 % per stuk 
  

deuken en gaten 

> 5 % per stuk 
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.57.24/70.57.74) 

A+ A B C D 

     

De speelvoorziening is 
niet verkleurd. 

De speelvoorziening is 
nauwelijks verkleurd. 

De speelvoorziening is 
in enige mate 
verkleurd. 

De speelvoorziening is 
aanzienlijk verkleurd. 

De speelvoorziening is 
ernstig verkleurd. 

verkleuring 

0 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 10 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 20 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 50 % per stuk 
  

verkleuring 

> 50 % per stuk 
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 
70.57.25/70.57.75) 

A+ A B C D 

   

  

De speelvoorziening is 
niet bevuild door 
aanslag. 

De speelvoorziening is 
nauwelijks bevuild door 
aanslag. 

De speelvoorziening is 
enigszins bevuild door 
aanslag. 

De speelvoorziening is 
fors bevuild door 
aanslag. 

De speelvoorziening is 
zeer sterk bevuild door 
aanslag. 

mate van aanslag  mate van aanslag  mate van aanslag  mate van aanslag  mate van aanslag  



0 % per stuk 
  

≤ 5 % per stuk 
  

≤ 10 % per stuk 
  

≤ 20 % per stuk 
  

> 20 % per stuk 
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.57.27/70.57.77) 

A+ A B C D 

     

De speelvoorziening 
staat recht. 

De speelvoorziening 
staat licht scheef. 

De speelvoorziening 
staat duidelijk 
waarneembaar scheef. 

De speelvoorziening 
staat fors scheef. 

De speelvoorziening 
staat zo scheef dat dit 
het functioneren 
hindert of gevaar 
oplevert. 

scheefstand 

0 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 1 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 5 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 6 graden per stuk 
  

scheefstand 

> 6 graden per stuk 
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-volledig (RAW-hoofdcodes 70.57.32/70.57.82) 

A+ A B C D 

     

De speelvoorziening is 
volledig. Er ontbreken 
geen onderdelen. 

De speelvoorziening is 
volledig. Er ontbreken 
geen onderdelen. 

De speelvoorziening is 
volledig. Er ontbreken 
geen onderdelen. 

De speelvoorziening is 
volledig. Er ontbreken 
geen onderdelen. 

De speelvoorziening is 
onvolledig of afwezig. 
Er ontbreken een of 
meer onderdelen. 

volledig 

ja  
  

volledig 

ja  
  

volledig 

ja  
  

volledig 

ja  
  

volledig 

nee  
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) 
(RAW-hoofdcodes 70.57.35/70.57.85) 

A+ A B C D 

     

Speelvoorziening 
voldoet aan het 
attractiebesluit (WAS). 

Speelvoorziening 
voldoet aan het 
attractiebesluit (WAS). 

Speelvoorziening 
voldoet aan het 
attractiebesluit (WAS). 

Speelvoorziening 
voldoet aan het 
attractiebesluit (WAS). 

Speelvoorziening 
voldoet niet aan het 
attractiebesluit (WAS). 

voldoet aan WAS 

ja  
  

voldoet aan WAS 

ja  
  

voldoet aan WAS 

ja  
  

voldoet aan WAS 

ja  
  

voldoet aan WAS 

nee  
   

 
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.58.26/70.58.76) 

A+ A B C D 

 

    

De openbare verlichting 
is niet beplakt of 
beklad. 

De openbare verlichting 
is beplakt met een 
enkele kleine sticker en 
is niet beklad. 

De openbare verlichting 
is beplakt door grotere 
stickers of affiches of is 
beklad met een kleine 
tekening. 

Een groot deel van de 
openbare verlichting is 
beplakt door een 
affiche/affiches of is 
beklad met een 
tekening. 

Een zeer groot deel van 
de openbare verlichting 
is beplakt door een 
affiche/affiches of is 
beklad met een forse 
tekening. 

mate van beplakking en 
graffiti 

mate van beplakking en 
graffiti 

mate van beplakking en 
graffiti 

mate van beplakking en 
graffiti 

mate van beplakking en 
graffiti 



0 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

≤ 2 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

≤ 5 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

≤ 10 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

nee  
  

> 10 % per stuk 
 

racisme/ 
aanstootgevend 

ja  
   

 
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 
70.58.22/70.58.72) 

A+ A B C D 

     

De openbare verlichting 
wordt volledig en 
gelijkmatig door de 
coating bedekt. 

De openbare verlichting 
wordt volledig door de 
coating bedekt. Op een 
enkele plaats is de 
coating dunner. 

Op enkele plaatsen is 
de coating afwezig of in 
een slechte conditie. De 
openbare verlichting is 
echter grotendeels door 
de coating bedekt. Zeer 
lichte roestvorming 
komt voor. 

Op grotere delen van 
de openbare verlichting 
is de coating afwezig of 
in een matige conditie. 
Roestvorming komt in 
enige mate voor. 

Op de gehele openbare 
verlichting is de coating 
afwezig of in een zeer 
slechte conditie. 
Ernstige roestvorming 
als gevolg hiervan kan 
voorkomen. 

dekkingsgraad  

100 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 98 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 95 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

> 80 % per stuk 
  

dekkingsgraad  

≤ 80 % per stuk 
   

 
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.58.23/70.58.73) 

A+ A B C D 

  

  

 

De openbare verlichting 
is niet beschadigd als 
gevolg van deuken of 
gaten. 

De openbare verlichting 
is licht beschadigd als 
gevolg van deuken of 
gaten. 

De openbare verlichting 
is in enige mate 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De openbare verlichting 
is aanzienlijk 
beschadigd als gevolg 
van deuken of gaten. 

De openbare verlichting 
is zwaar beschadigd als 
gevolg van deuken of 
gaten. 

deuken en gaten 

0 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 0,1 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 1 % per stuk 
  

deuken en gaten 

≤ 5 % per stuk 
  

deuken en gaten 

> 5 % per stuk 
   

 
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.58.24/70.58.74) 

A+ A B C D 

     

De openbare verlichting 
is niet verkleurd. 

De openbare verlichting 
is nauwelijks verkleurd. 

De openbare verlichting 
is in enige mate 
verkleurd. 

De openbare verlichting 
is aanzienlijk verkleurd. 

De openbare verlichting 
is ernstig verkleurd. 

verkleuring 

0 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 10 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 20 % per stuk 
  

verkleuring 

≤ 50 % per stuk 
  

verkleuring 

> 50 % per stuk 
   

 
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.58.25/70.58.75) 

A+ A B C D 

     

De openbare verlichting 
is niet bevuild door 

De openbare verlichting 
is nauwelijks bevuild 

De openbare verlichting 
is enigszins bevuild 

De openbare verlichting 
is fors bevuild door 

De openbare verlichting 
is zeer sterk bevuild 



aanslag. door aanslag. door aanslag. aanslag. door aanslag. 
mate van aanslag  

0 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 5 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 10 % per stuk 
  

mate van aanslag  

≤ 20 % per stuk 
  

mate van aanslag  

> 20 % per stuk 
   

 
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.58.27/70.58.77) 

A+ A B C D 

     

De openbare verlichting 
staat recht. 

De openbare verlichting 
staat licht scheef. 

De openbare verlichting 
staat duidelijk 
waarneembaar scheef. 

De openbare verlichting 
staat fors scheef. 

De openbare verlichting 
staat zo scheef dat dit 
gevaar oplevert en/of 
het functioneren 
hindert. 

scheefstand 

0 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 1 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 3 graden per stuk 
  

scheefstand 

≤ 6 graden per stuk 
  

scheefstand 

> 6 graden per stuk 
   

 
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-werking (RAW-hoofdcodes 70.58.31/70.58.81) 

A+ A B C D 

     

De verlichting werkt. De verlichting werkt. De verlichting werkt. De verlichting werkt. De verlichting werkt 
niet of knippert. 

werking 

goed  
  

werking 

goed  
  

werking 

goed  
  

werking 

goed  
  

werking 

slecht  
   

 
Riolering-drainuitlaat-beschadiging en verstopping (RAW-hoofdcodes 70.62.31/70.62.81) 

A+ A B C D 

     

Uitlaat is niet 
beschadigd of verstopt. 

Uitlaat is licht 
beschadigd of verstopt. 

Uitlaat is enigszins 
beschadigd of verstopt. 

Uitlaat is duidelijk 
beschadigd of verstopt. 

Uitlaat is kapot, afwezig 
of verstopt. 

beschadiging 

0 % per stuk 
  

beschadiging 

≤ 10 % per stuk 
  

beschadiging 

≤ 25 % per stuk 
  

beschadiging 

≤ 50 % per stuk 
  

beschadiging 

> 50 % per stuk 
   

 
Riolering-kolk-belemmering inlaat (RAW-hoofdcodes 70.60.31/70.60.81) 

A+ A B C D 

   

 

 

Inlaatrooster is niet 
geblokkeerd met 
straatvuil. 

Inlaatrooster is 
nauwelijks geblokkeerd 
met straatvuil. 

Inlaatrooster is 
enigszins geblokkeerd 
met straatvuil. 

Inlaatrooster is 
grotendeels 
geblokkeerd met 
straatvuil. 

Inlaatrooster is na 
genoeg geblokkeerd 
met straatvuil. 

belemmering inlaat kolk 

≤ 5 % per stuk  
  

belemmering inlaat kolk 

≤ 15 % per stuk  
  

belemmering inlaat kolk 

≤ 30 % per stuk  
  

belemmering inlaat kolk 

≤ 50 % per stuk  
  

belemmering inlaat kolk 

> 50 % per stuk  
   

 
Riolering-kolk-beschadiging (RAW-hoofdcodes 70.60.32/70.60.82) 



A+ A B C D 

  

   

Er is geen 
beschadiging. 

Er is nauwelijks 
beschadiging. 

Er is enige 
beschadiging. 

Er is redelijk veel 
beschadiging. 

Er is veel beschadiging. 

beschadiging 

0 % per stuk 
  

beschadiging 

≤ 5 % per stuk 
  

beschadiging 

≤ 7 % per stuk 
  

beschadiging 

≤ 10 % per stuk 
  

beschadiging 

> 10 % per stuk 
   

 
Riolering-kolk-oneffenheid (RAW-hoofdcodes 70.60.33/70.60.83) 

A+ A B C D 

 

    

Er is geen oneffenheid. Er is een lichte 
oneffenheid. 

Er is een matige 
oneffenheid. 

Er is een ernstige 
oneffenheid. 

Er is een gevaarlijke 
oneffenheid. 

oneffenheid bovenkant 
kolk t.o.v. omliggende 
verharding 

0 mm per stuk 
  

oneffenheid bovenkant 
kolk t.o.v. omliggende 
verharding 

≤ 5 mm per stuk 
  

oneffenheid bovenkant 
kolk t.o.v. omliggende 
verharding 

≤ 15 mm per stuk 
  

oneffenheid bovenkant 
kolk t.o.v. omliggende 
verharding 

≤ 30 mm per stuk 
  

oneffenheid bovenkant 
kolk t.o.v. omliggende 
verharding 

> 30 mm per stuk 
   

 
Riolering-kolk-verzakking trottoirkolk (RAW-hoofdcodes 70.60.35/70.60.85) 

A+ A B C D 

 

 

 

 

 

De kolk is niet verzakt. De kolk is nauwelijks 
verzakt. 

De kolk is enigszins 
verzakt. 

De kolk is sterk verzakt. De kolk is ernstig 
verzakt waardoor de 
kolk buiten werking is. 

verzakking bovenkant 
kolk t.o.v. trottoirband 

0 mm per stuk  
 

verzakking kolk t.o.v. 
rijweg 

0 mm per stuk  
  

verzakking bovenkant 
kolk t.o.v. trottoirband 

≤ 10 mm per stuk  
 

verzakking kolk t.o.v. 
rijweg 

≤ 10 mm per stuk  
  

verzakking bovenkant 
kolk t.o.v. trottoirband 

≤ 35 mm per stuk  
 

verzakking kolk t.o.v. 
rijweg 

≤ 35 mm per stuk  
  

verzakking bovenkant 
kolk t.o.v. trottoirband 

≤ 70 mm per stuk  
 

verzakking kolk t.o.v. 
rijweg 

≤ 70 mm per stuk  
  

verzakking bovenkant 
kolk t.o.v. trottoirband 

> 70 mm per stuk  
 

verzakking kolk t.o.v. 
rijweg 

> 70 mm per stuk  
   

 
Riolering-putafdekking-aansluiting (RAW-hoofdcodes 70.61.31/70.61.81) 

A+ A B C D 

   

 

 

Deksel sluit goed aan 
op de putrand. 

Deksel sluit redelijk 
goed aan op de 
putrand. 

Deksel sluit matig aan 
op de putrand. 

Deksel sluit slecht aan 
op de putrand. 

Deksel sluit zeer slecht 
aan op de putrand. 

hoogteverschil tussen 
putrand en deksel 

0 mm per stuk 
  

hoogteverschil tussen 
putrand en deksel 

≤ 3 mm per stuk 
  

hoogteverschil tussen 
putrand en deksel 

≤ 5 mm per stuk 
  

hoogteverschil tussen 
putrand en deksel 

≤ 8 mm per stuk 
  

hoogteverschil tussen 
putrand en deksel 

> 8 mm per stuk 
   

 
Riolering-putafdekking-oneffenheid (RAW-hoofdcodes 70.61.32/70.61.82) 

A+ A B C D 



    

 

Er is geen oneffenheid. Er is nauwelijks 
oneffenheid. 

Er is enige oneffenheid. Er is veel oneffenheid. Er is zeer veel 
oneffenheid. 

oneffenheid bovenkant 

put t.o.v. verharding 

0 mm per stuk 
  

oneffenheid bovenkant 

put t.o.v. verharding 

≤ 5 mm per stuk 
  

oneffenheid bovenkant 

put t.o.v. verharding 

≤ 15 mm per stuk 
  

oneffenheid bovenkant 

put t.o.v. verharding 

≤ 30 mm per stuk 
  

oneffenheid bovenkant 

put t.o.v. verharding 

> 30 mm per stuk 
   

 
Verharding-berm-hoogteligging wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.71.31/70.71.81) 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
hoogteverschil. 

Er is nauwelijks 
hoogteverschil.  

Er is enig 
hoogteverschil.  

Er is aanzienlijk 
hoogteverschil.  

Er is veel 
hoogteverschil.  

hoogteverschil met 
verharding 

0 mm  
  

hoogteverschil met 
verharding 

≤ 30 mm  
  

hoogteverschil met 
verharding 

≤ 50 mm  
  

hoogteverschil met 
verharding 

≤ 70 mm  
  

hoogteverschil met 
verharding 

> 70 mm  
   

 
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-dwarsonvlakheid wegtype 1-3 en 6,7 (RAW-hoofdcodes 
70.72.24/70.72.74) 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is lichte 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is enige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is veel ernstige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 
(>10mm) 

< 5 m per 100 m¹  
 

matige dwarsonvlakheid 
(>20mm) 

0 m per 100 m¹  
 

ernstige 
dwarsonvlakheid 

(>30mm) 

0 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 
(>10mm) 

≥ 5 m per 100 m¹  
 

matige dwarsonvlakheid 
(>20mm) 

< 5 m per 100 m¹  
 

ernstige 
dwarsonvlakheid 

(>30mm) 

0 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 
(>10mm) 

 

matige dwarsonvlakheid 
(>20mm) 

< 15 m per 100 m¹  
 

ernstige 
dwarsonvlakheid 

(>30mm) 

< 5 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 
(>10mm) 

 

matige dwarsonvlakheid 
(>20mm) 

< 35 m per 100 m¹  
 

ernstige 
dwarsonvlakheid 

(>30mm) 

< 5 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 
(>10mm) 

 

matige dwarsonvlakheid 
(>20mm) 

≥ 35 m per 100 m¹  
 

ernstige 
dwarsonvlakheid 

(>30mm) 

≥ 5 m per 100 m¹  
  

 

 
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-dwarsonvlakheid wegtype 4-5 (RAW-hoofdcodes 
70.72.25/70.72.75) 

A+ A B C D 



     

Er is geen 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is lichte 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is enige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is veel ernstige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 

(>10mm) 

< 5 m per 100 m¹  
 

matige dwarsonvlakheid 
(>20mm) 

0 m per 100 m¹  
 

ernstige 
dwarsonvlakheid 

(>30mm) 

0 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 

(>10mm) 

≥ 5 m per 100 m¹  
 

matige dwarsonvlakheid 
(>20mm) 

< 35 m per 100 m¹  
 

ernstige 
dwarsonvlakheid 

(>30mm) 

0 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 
(>10mm) 

 

matige dwarsonvlakheid 

(>20mm) 

≥ 35 m per 100 m¹  
 

ernstige 
dwarsonvlakheid 

(>30mm) 

< 5 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 
(>10mm) 

 

matige dwarsonvlakheid 
(>20mm) 

 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(>30mm) 

< 15 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 
(>10mm) 

 

matige dwarsonvlakheid 
(>20mm) 

 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(>30mm) 

≥ 15 m per 100 m¹  
  

 

 
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-oneffenheden wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 
70.72.21/70.72.71) 

A+ A B C D 

     

Er zijn geen 
oneffenheden. Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er zijn lichte 
oneffenheden. Er is 
enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er zijn enige 
oneffenheden. De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er zijn aanzienlijke 
oneffenheden. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er zijn veel ernstige 
oneffenheden. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Omvang en 
hoogteverschil: 

 

lichte 
oneffenheden(>5mm) 

< 3 stuks per 100 m¹  
 

matige oneffenheden 
(>15mm)  

0 stuks per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 

(>30mm) 

0 stuks per 100 m¹  
  

Omvang en 
hoogteverschil: 

 

lichte 
oneffenheden(>5mm) 

≥ 3 stuks per 100 m¹  
 

matige oneffenheden 
(>15mm)  

< 8 stuks per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 

(>30mm) 

0 stuks per 100 m¹  
  

Omvang en 

hoogteverschil: 
 

lichte 
oneffenheden(>5mm) 

 

matige oneffenheden 
(>15mm)  

< 15 stuks per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 
(>30mm) 

< 3 stuks per 100 m¹  
  

Omvang en 

hoogteverschil: 
 

lichte 
oneffenheden(>5mm) 

 

matige oneffenheden 
(>15mm)  

≥ 15 m per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 
(>30mm) 

< 3 stuks per 100 m¹  
  

Omvang en 

hoogteverschil: 
 

lichte 

oneffenheden(>5mm) 
 

matige oneffenheden 
(>15mm)  

 

ernstige oneffenheden 
(>30mm) 

≥ 3 stuks per 100 m¹  
  

 

 
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op dicht asfalt wegtype 1-2 (RAW-hoofdcodes 
70.72.26/70.72.76) 

A+ A B C D 

     



Er is geen rafeling. Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is lichte rafeling. Er 
is enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is enige rafeling. De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
rafeling. De richtlijn van 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer is 
overschreden. 

Er is veel ernstige 
rafeling. De richtlijn van 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer is met 
meer dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<20%) 

< 5 % per 500 m²  
 

matige rafeling (20-

50%) 

0 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 

(>50%) 

0 % per 500 m²  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<20%) 

≥ 5 % per 500 m²  
 

matige rafeling (20-

50%) 

< 5 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 

(>50%) 

0 % per 500 m²  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<20%) 
 

matige rafeling (20-
50%) 

< 30 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 

(>50%) 

< 5 % per 500 m²  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<20%) 
 

matige rafeling (20-
50%) 

< 50 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 

(>50%) 

< 5 % per 500 m²  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<20%) 
 

matige rafeling (20-

50%) 

≥ 50 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling (>50%)

≥ 5 % per 500 m²  
  

 

 
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op dicht asfalt wegtype 3-7 (RAW-hoofdcodes 
70.72.27/70.72.77) 

A+ A B C D 

     

Er is geen rafeling. Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is lichte rafeling. Er 
is enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is enige rafeling. De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
rafeling. De richtlijn van 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer is 
overschreden. 

Er is veel ernstige 
rafeling. De richtlijn van 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer is met 
meer dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<20%) 

< 5 % per 500 m²  
 

matige rafeling (20-
50%) 

0 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 
(>50%) 

0 % per 500 m²  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<20%) 

≥ 5 % per 500 m²  
 

matige rafeling (20-
50%) 

< 30 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 
(>50%) 

0 % per 500 m²  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<20%) 
 

matige rafeling (20-
50%) 

< 50 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 
(>50%) 

< 5 % per 500 m²  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<20%) 
 

matige rafeling (20-
50%) 

≥ 50 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 
(>50%) 

< 5 % per 500 m²  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<20%) 
 

matige rafeling (20-
50%) 

 

ernstige rafeling (>50%)

≥ 5 % per 500 m²  
  

 

 
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op zoab wegtype 1-2 (RAW-hoofdcodes 
70.72.31/70.72.81) 

A+ A B C D 

 

 

 

 

 

Er is geen rafeling. Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is lichte rafeling. Er 
is enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is enige rafeling. De 
waarschuwingsgrens is 
overschreden. De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
rafeling. De richtlijn van 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer is 
overschreden. 

Er is veel ernstige 
rafeling. De richtlijn van 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer is met 
meer dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<10%) 

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<10%) 

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<10%) 
 

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<10%) 
 

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<10%) 
 



< 5 % per 500 m²  
 

matige rafeling (10-
20%) 

0 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 
(>20%) 

0 % per 500 m²  
  

≥ 5 % per 500 m²  
 

matige rafeling (10-
20%) 

< 5 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 
(>20%) 

0 % per 500 m²  
  

matige rafeling (10-

20%) 

< 30 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 
(>20%) 

< 5 % per 500 m²  
  

matige rafeling (10-

20%) 

< 50 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 
(>20%) 

< 5 % per 500 m²  
  

matige rafeling (10-

20%) 

≥ 50 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling (>20%)

≥ 5 % per 500 m²  
  

 

 
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op zoab wegtype 3-7 (RAW-hoofdcodes 
70.72.32/70.72.82) 

A+ A B C D 

 

 

 

 

 

Er is geen rafeling. Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is lichte rafeling. Er 
is enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is enige rafeling. De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
rafeling. De richtlijn van 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer is 
overschreden. 

Er is veel ernstige 
rafeling. De richtlijn van 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer is met 
meer dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<10%) 

< 5 % per 500 m²  
 

matige rafeling (10-

20%) 

0 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 

(>20%) 

0 % per 500 m²  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<10%) 

≥ 5 % per 500 m²  
 

matige rafeling (10-

20%) 

< 30 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 

(>20%) 

0 % per 500 m²  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<10%) 
 

matige rafeling (10-
20%) 

< 50 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 

(>20%) 

< 5 % per 500 m²  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<10%) 
 

matige rafeling (10-
20%) 

≥ 50 % per 500 m²  
 

ernstige rafeling 

(>20%) 

< 5 % per 500 m²  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte rafeling (<10%) 
 

matige rafeling (10-

20%) 
 

ernstige rafeling (>20%)

≥ 5 % per 500 m²  
  

 

 
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-randschade wegtype 1, 2, 6 (RAW-hoofdcodes 
70.72.33/70.72.83) 

A+ A B C D 

     

Er is geen randschade. 
Er is geen schade 
volgens de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

Er is lichte randschade. 
Er is enige schade 
volgens de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

Er is enige randschade. 
De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
randschade. De richtlijn 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is veel ernstige 
randschade. De richtlijn 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan een klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Ernst en omvang: 
 

lichte randschade 

< 5 m¹ per 100 m¹  
 

matige randschade 

0 m¹ per 100 m¹  
 

ernstige randschade 

0 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte randschade 

≥ 5 m¹ per 100 m¹  
 

matige randschade 

< 25 m¹ per 100 m¹  
 

ernstige randschade 

0 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte randschade 
 

matige randschade 

< 50 m¹ per 100 m¹  
 

ernstige randschade 

< 5 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte randschade 
 

matige randschade 

≥ 50 m¹ per 100 m¹  
 

ernstige randschade 

< 5 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte randschade 
 

matige randschade 
 

ernstige randschade 

≥ 5 m¹ per 100 m¹  
  

 

 
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-randschade wegtype 3-5 en 7 (RAW-hoofdcodes 
70.72.34/70.72.84) 



A+ A B C D 

     

Er is geen randschade. 
Er is geen schade 
volgens de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

Er is lichte randschade. 
Er is enige schade 
volgens de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

Er is enige randschade. 
De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
randschade. De richtlijn 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden.  

Er is veel ernstige 
randschade. De richtlijn 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Ernst en omvang: 
 

lichte randschade 

< 5 m¹ per 100 m¹  
 

matige randschade 

0 m¹ per 100 m¹  
 

ernstige randschade 

0 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte randschade 

≥ 5 m¹ per 100 m¹  
 

matige randschade 

≤ 100 m¹ per 100 m¹  
 

ernstige randschade 

0 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte randschade 
 

matige randschade 
 

ernstige randschade 

< 25 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte randschade 
 

matige randschade 
 

ernstige randschade 

< 50 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte randschade 
 

matige randschade 
 

ernstige randschade 

≥ 50 m¹ per 100 m¹  
  

 

 
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-scheurvorming wegtype 1-2 en 6 (RAW-hoofdcodes 
70.72.22/70.72.72) 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
scheurvorming. Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is lichte 
scheurvorming. Er is 
enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is enige 
scheurvorming. De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
scheurvorming. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is veel ernstige 
scheurvorming. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Ernst en omvang: 
 

lichte scheurvorming 
(wijdte<5mm) 

< 5 m¹ per 100 m¹  
 

matige scheurvorming 
(wijdte 5-10mm) 

0 m¹ per 100 m¹  
 

ernstige scheurvorming 
(wijdte>10mm) 

0 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte scheurvorming 
(wijdte<5mm) 

≥ 5 m¹ per 100 m¹  
 

matige scheurvorming 
(wijdte 5-10mm) 

< 25 m¹ per 100 m¹  
 

ernstige scheurvorming 
(wijdte>10mm) 

0 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte scheurvorming 
(wijdte<5mm) 

 

matige scheurvorming 
(wijdte 5-10mm) 

< 50 m¹ per 100 m¹  
 

ernstige scheurvorming 
(wijdte>10mm) 

< 5 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte scheurvorming 
(wijdte<5mm) 

 

matige scheurvorming 
(wijdte 5-10mm) 

≥ 50 m¹ per 100 m¹  
 

ernstige scheurvorming 
(wijdte>10mm) 

< 5 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte scheurvorming 
(wijdte<5mm) 

 

matige scheurvorming 
(wijdte 5-10mm) 

 

ernstige scheurvorming 
(wijdte>10mm) 

≥ 5 m¹ per 100 m¹  
  

 

 
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-scheurvorming wegtype 3-5 en 7 (RAW-hoofdcodes 
70.72.23/70.72.73) 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
scheurvorming. Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 

Er is lichte 
scheurvorming. Er is 
enige schade volgens 
de CROW-systematiek 

Er is enige 
scheurvorming. De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-

Er is aanzienlijke 
scheurvorming. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 

Er is veel ernstige 
scheurvorming. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 



voor wegbeheer. voor wegbeheer. systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

wegbeheer is 
overschreden. 

wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Ernst en omvang: 
 

lichte scheurvorming 
(wijdte<5mm) 

< 5 m¹ per 100 m¹  
 

matige scheurvorming 

(wijdte 5-10mm) 

0 m¹ per 100 m¹  
 

ernstige scheurvorming 

(wijdte >10mm) 

0 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte scheurvorming 

(wijdte<5mm) 

≥ 5 m¹ per 100 m¹  
 

matige scheurvorming 

(wijdte 5-10mm) 
 

ernstige scheurvorming 

(wijdte >10mm) 

0 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte scheurvorming 

(wijdte<5mm) 
 

matige scheurvorming 

(wijdte 5-10mm) 
 

ernstige scheurvorming 
(wijdte >10mm) 

< 25 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte scheurvorming 

(wijdte<5mm) 
 

matige scheurvorming 

(wijdte 5-10mm) 
 

ernstige scheurvorming 
(wijdte >10mm) 

< 50 m¹ per 100 m¹  
  

Ernst en omvang: 
 

lichte scheurvorming 

(wijdte<5mm) 
 

matige scheurvorming 

(wijdte 5-10mm) 
 

ernstige scheurvorming 
(wijdte >10mm) 

≥ 50 m¹ per 100 m¹  
  

 

 
Verharding-gesloten verharding-asfalverharding-zichtbare reparatie (RAW-hoofdcodes 70.72.38/70.72.88) 

A+ A B C D 

 

  

  

Er zijn geen reparaties 
zichtbaar. 

Er zijn weinig reparaties 
zichtbaar. 

Er zijn redelijk veel 
reparaties zichtbaar. 

Er zijn veel reparaties 
zichtbaar. 

Er zijn zeer veel 
reparaties zichtbaar. 

zichtbare reparatie 

0 % per 100 m² 
  

zichtbare reparatie 

≤ 5 % per 100 m² 
  

zichtbare reparatie 

≤ 10 % per 100 m² 
  

zichtbare reparatie 

≤ 25 % per 100 m² 
  

zichtbare reparatie 

> 25 % per 100 m² 
   

 
Verharding-gesloten verharding-cementbetonverharding-oneffenheden wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 
70.73.31/70.73.81) 

A+ A B C D 

     

Er zijn geen 
oneffenheden. Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er zijn lichte 
oneffenheden. Er is 
enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er zijn enige 
oneffenheden. De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er zijn aanzienlijke 
oneffenheden. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er zijn veel ernstige 
oneffenheden. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Omvang en 

hoogteverschil: 
 

lichte oneffenheden 

(>5mm) 

< 2 stuks per 100 m¹  
 

matige oneffenheden 

(>10mm) 

0 stuks per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 
(>15mm) 

0 stuks per 100 m¹  
  

Omvang en 

hoogteverschil: 
 

lichte oneffenheden 

(>5mm) 

≥ 2 stuks per 100 m¹  
 

matige oneffenheden 

(>10mm) 

< 5 stuks per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 
(>15mm) 

0 stuks per 100 m¹  
  

Omvang en 
hoogteverschil: 

 

lichte oneffenheden 

(>5mm) 
 

matige oneffenheden 

(>10mm) 

< 10 stuks per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 

(>15mm) 

< 2 stuks per 100 m¹  
  

Omvang en 
hoogteverschil: 

 

lichte oneffenheden 

(>5mm) 
 

matige oneffenheden 

(>10mm) 

≥ 10 stuks per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 

(>15mm) 

< 2 stuks per 100 m¹  
  

Omvang en 
hoogteverschil: 

 

lichte oneffenheden 
(>5mm) 

 

matige oneffenheden 

(>10mm) 
 

ernstige oneffenheden 

(>15mm) 

≥ 2 stuks per 100 m¹  
  

 

 
Verharding-gesloten verharding-cementbetonverharding-scheurvorming wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 
70.73.32/70.73.82) 

A+ A B C D 



    

 

Er is geen 
scheurvorming. Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is lichte 
scheurvorming. Er is 
enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is enige 
scheurvorming. De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
scheurvorming. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is veel ernstige 
scheurvorming. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Ernst en omvang (aantal 

gescheurde platen): 
 

lichte scheurvorming 

(wijdte <3mm; 
hoogteverschil <5mm) 

0 stuks per 100 m¹  
 

matige scheurvorming 
(wijdte 3-10mm; 

hoogteverschil 5-10mm) 

0 stuks per 100 m¹  
 

ernstige scheurvorming 
(wijdte >10mm; 
hoogteverschil >10mm) 

0 stuks per 100 m¹  
  

Ernst en omvang (aantal 
gescheurde platen): 

 

lichte scheurvorming 

(wijdte <3mm; 
hoogteverschil <5mm) 

 

matige scheurvorming 
(wijdte 3-10mm; 

hoogteverschil 5-10mm) 

≤ 3 stuks per 100 m¹  
 

ernstige scheurvorming 

(wijdte >10mm; 
hoogteverschil >10mm) 

0 stuks per 100 m¹  
  

Ernst en omvang (aantal 
gescheurde platen): 

 

lichte scheurvorming 

(wijdte <3mm; 
hoogteverschil <5mm) 

 

matige scheurvorming 
(wijdte 3-10mm; 

hoogteverschil 5-10mm) 

≤ 8 stuks per 100 m¹  
 

ernstige scheurvorming 

(wijdte >10mm; 
hoogteverschil >10mm) 

0 stuks per 100 m¹  
  

Ernst en omvang (aantal 
gescheurde platen): 

 

lichte scheurvorming 

(wijdte <3mm; 
hoogteverschil <5mm) 

 

matige scheurvorming 
(wijdte 3-10mm; 

hoogteverschil 5-10mm) 

≥ 8 stuks m¹ per 100 m¹  
 

ernstige scheurvorming 

(wijdte >10mm; 
hoogteverschil >10mm) 

0 stuks per 100 m¹  
  

Ernst en omvang (aantal 
gescheurde platen): 

 

lichte scheurvorming 
(wijdte <3mm; 

hoogteverschil <5mm) 
 

matige scheurvorming 
(wijdte 3-10mm; 

hoogteverschil 5-10mm) 
 

ernstige scheurvorming 

(wijdte >10mm; 
hoogteverschil >10mm) 

≥ 1 stuks per 100m¹  
  

 

 
Verharding-gesloten verharding-zichtbaarheid markering (RAW-hoofdcodes 70.70.32/70.70.82) 

A+ A B C D 

 

  

 

 

De markering is zeer 
goed reflecterend. 

De markering is goed 
reflecterend. 

De markering is redelijk 
reflecterend. 

De markering is matig 
reflecterend. 

De markering is slecht 
reflecterend. 

oppervlak dat niet 

voldoet aan NEN-EN 
1436 

0 % per wegvak 
  

oppervlak dat niet 

voldoet aan NEN-EN 
1436 

≤ 5 % per wegvak 
  

oppervlak dat niet 

voldoet aan NEN-EN 
1436 

≤ 20 % per wegvak 
  

oppervlak dat niet 

voldoet aan NEN-EN 
1436 

≤ 30 % per wegvak 
  

oppervlak dat niet 

voldoet aan NEN-EN 
1436 

> 30 % per wegvak 
   

 
Verharding-grof vuil (RAW-hoofdcodes 70.70.03/70.70.53) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen grof vuil op 
de verharding. 

Er ligt geen grof vuil op 
de verharding. 

Er ligt weinig grof vuil 
op de verharding. 

Er ligt weinig grof vuil 
op de verharding. 

Er ligt veel grof vuil op 
de verharding. 

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 

0 stuks per 100 m² 
  

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 

0 stuks per 100 m² 
  

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 

1 stuks per 100 m² 
  

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 

1 stuks per 100 m² 
  

grof vuil (≥ 10 kg en/of 
≥ 25 liter) 

> 1 stuks per 100 m² 
   

 
Verharding-kauwgom (RAW-hoofdcodes 70.70.16 /70.70.66) 

A+ A B C D 



     

Er zit geen kauwgom 
op de verharding. 

Er zit weinig kauwgom 
op de verharding. 

Er zit redelijk veel 
kauwgom op de 
verharding. 

Er zit veel kauwgom op 
de verharding. 

Er zit zeer veel 
kauwgom op de 
verharding. 

kauwgom op verharding 

0 stuks per m²  
  

kauwgom op verharding 

≤ 1 stuks per m²  
  

kauwgom op verharding 

≤ 5 stuks per m²  
  

kauwgom op verharding 

≤ 10 stuks per m²  
  

kauwgom op verharding 

> 10 stuks per m²  
   

 
Verharding-natuurlijk afval (RAW-hoofdcodes 70.70.07/70.70.57) 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
bladafval/bloesem. 

Er is weinig 
bladafval/bloesem. 

Hier en daar is 
bladafval/bloesem. 

Er is redelijk veel 
bladafval/bloesem. 

Er is veel 
bladafval/bloesem. 

bedekking 

0 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

0 cm per 100 m² 
  

bedekking 

≤ 5 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 3 cm per 100 m² 
  

bedekking 

≤ 10 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 10 cm per 100 m² 
  

bedekking 

≤ 25 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 30 cm per 100 m² 
  

bedekking 

> 25 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

> 30 cm per 100 m² 
   

 
Verharding-onkruid rondom obstakels (RAW-hoofdcodes 70.70.08/70.70.58) 

A+ A B C D 

     

Er is geen onkruid 
rondom de obstakels. 

Er is weinig onkruid 
rondom de obstakels. 

Er is redelijk veel 
onkruid rondom de 
obstakels. 

Er is veel onkruid 
rondom de obstakels. 

Er is zeer veel onkruid 
rondom de obstakels. 

bedekking binnen een 

afstand van 0,5m van 
obstakel 

0 % per m²  
 

maximale hoogte 

onkruid 

0 cm  
  

bedekking binnen een 

afstand van 0,5m van 
obstakel 

≤ 10 % per m²  
 

maximale hoogte 

onkruid 

≤ 10 cm  
  

bedekking binnen een 

afstand van 0,5m van 
obstakel 

≤ 30 % per m²  
 

maximale hoogte 

onkruid 

≤ 20 cm  
  

bedekking binnen een 

afstand van 0,5m van 
obstakel 

≤ 40 % per m²  
 

maximale hoogte 

onkruid 

≤ 30 cm  
  

bedekking binnen een 

afstand van 0,5m van 
obstakel 

> 40 % per m²  
 

maximale hoogte 

onkruid 

> 30 cm  
   

 
Verharding-open verharding-elementverharding-dwarsonvlakheid wegtype 3-5 (RAW-hoofdcodes 
70.74.31/70.74.81) 

A+ A B C D 

 

    

Er is geen 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is lichte 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is enige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is veel ernstige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 



Omvang en spoordiepte 

per rijstrook: 
 

lichte dwarsonvlakheid 

(>10mm)  

< 5 m per 100 m¹  
 

matige dwarsonvlakheid 

(>25mm) 

0 m per 100 m¹  
 

ernstige 
dwarsonvlakheid 

(>40mm)  

0 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 

per rijstrook: 
 

lichte dwarsonvlakheid 

(>10mm)  

≥ 5 m per 100 m¹  
 

matige dwarsonvlakheid 

(>25mm) 

< 35 m per 100 m¹  
 

ernstige 
dwarsonvlakheid 

(>40mm)  

0 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 

(>10mm)  
 

matige dwarsonvlakheid 

(>25mm) 

≥ 35 m per 100 m¹  
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(>40mm)  

< 5 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 
(>10mm)  

 

matige dwarsonvlakheid 

(>25mm) 
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(>40mm)  

< 15 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 
(>10mm)  

 

matige dwarsonvlakheid 

(>25mm) 
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(>40mm)  

≥ 15 m per 100 m¹  
  

 

 
Verharding-open verharding-elementverharding-dwarsonvlakheid wegtype 6-7 (RAW-hoofdcodes 
70.74.32/70.74.82) 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is lichte 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is enige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is veel ernstige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Omvang en spoordiepte 

per rijstrook: 
 

lichte dwarsonvlakheid 
(>10mm)  

< 5 m per 100 m¹  
 

matige dwarsonvlakheid 

(>25mm) 

0 m per 100 m¹  
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(>40mm)  

0 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 

per rijstrook: 
 

lichte dwarsonvlakheid 
(>10mm)  

≥ 5 m per 100 m¹  
 

matige dwarsonvlakheid 

(>25mm) 

< 5 m per 100 m¹  
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(>40mm)  

0 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 

per rijstrook: 
 

lichte dwarsonvlakheid 

(>10mm)  
 

matige dwarsonvlakheid 
(>25mm) 

< 15 m per 100 m¹  
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(>40mm)  

< 5 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 

per rijstrook: 
 

lichte dwarsonvlakheid 

(>10mm)  
 

matige dwarsonvlakheid 
(>25mm) 

< 35 m per 100 m¹  
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(>40mm)  

< 5 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 

(>10mm)  
 

matige dwarsonvlakheid 

(>25mm) 
 

ernstige 
dwarsonvlakheid 

(>40mm)  

≥ 35 m per 100 m¹  
  

 

 
Verharding-open verharding-elementverharding-oneffenheden wegtype 3-7 (RAW-hoofdcodes 
70.74.33/70.74.83) 

A+ A B C D 

     

Er zijn geen 
oneffenheden. Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er zijn lichte 
oneffenheden. Er is 
enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er zijn enige 
oneffenheden. De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er zijn aanzienlijke 
oneffenheden. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er zijn veel ernstige 
oneffenheden. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Omvang en 
hoogteverschil: 

 

lichte oneffenheden 
(>5mm)  

Omvang en 
hoogteverschil: 

 

lichte oneffenheden 
(>5mm)  

Omvang en 
hoogteverschil: 

 

lichte oneffenheden 
(>5mm)  

Omvang en 
hoogteverschil: 

 

lichte oneffenheden 
(>5mm)  

Omvang en 
hoogteverschil: 

 

lichte oneffenheden 
(>5mm)  



< 3 stuks per 100 m¹  
 

matige oneffenheden 
(>15mm)  

0 stuks per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 
(>30mm) 

0 stuks per 100 m¹  
  

≥ 3 stuks per 100 m¹  
 

matige oneffenheden 
(>15mm)  

< 8 stuks per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 
(>30mm) 

0 stuks per 100 m¹  
  

 

matige oneffenheden 

(>15mm)  

< 15 stuks per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 

(>30mm) 

< 3 stuks per 100 m¹  
  

 

matige oneffenheden 

(>15mm)  

≥ 15 stuks per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 

(>30mm) 

< 3 stuks per 100 m¹  
  

 

matige oneffenheden 

(>15mm)  
 

ernstige oneffenheden 
(>30mm) 

≥ 3 stuks per 100 m¹  
  

 

 
Verharding-open verharding-elementverharding-onkruid klinkers (RAW-hoofdcodes 70.74.12/70.74.62) 

A+ A B C D 

 

 
 

  

Er is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Er is redelijk veel 
onkruid. 

Er is veel onkruid. Er is zeer veel onkruid. 

bedekking voeglengte 

0 % per 100 m² 
 

hoogte 

0 cm per 100 m² 
 

pollen 

0 stuks per 100 m² 
  

bedekking voeglengte 

≤ 5 % per 100 m² 
 

hoogte 

≤ 10 stuks hoger dan 
10cm per 100 m² 

 

pollen 

0 stuks per 100 m² 
  

bedekking voeglengte 

≤ 15 % per 100 m² 
 

hoogte 

≤ 10 stuks hoger dan 
20cm per 100 m² 

 

pollen 

≤ 100 stuks per 100 m² 
  

bedekking voeglengte 

≤ 25 % per 100 m² 
 

hoogte 

≤ 30 stuks hoger dan 
30cm per 100 m² 

 

pollen 

≤ 200 stuks per 100 m² 
  

bedekking voeglengte 

> 25 % per 100 m² 
 

hoogte 

> 30 stuks hoger dan 
30cm per 100 m² 

 

pollen 

> 200 stuks per 100 m² 
   

 
Verharding-open verharding-elementverharding-onkruid tegels (RAW-hoofdcodes 70.74.11/70.74.61) 

A+ A B C D 

    

 

Er is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Er is redelijk veel 
onkruid. 

Er is veel onkruid. Er is zeer veel onkruid. 

bedekking voeglengte 

0 % per 100 m²  
 

hoogte 

0 cm per 100 m²  
 

pollen  

0 stuks per 100 m²  
  

bedekking voeglengte 

≤ 10 % per 100 m²  
 

hoogte 

≤ 10 stuks hoger dan 10 
cm per 100 m²  

 

pollen  

0 stuks per 100 m²  
  

bedekking voeglengte 

≤ 30 % per 100 m²  
 

hoogte 

≤ 10 stuks hoger dan 20 
cm per 100 m²  

 

pollen  

≤ 100 stuks per 100 m²  
  

bedekking voeglengte 

≤ 40 % per 100 m²  
 

hoogte 

≤ 30 stuks hoger dan 30 
cm per 100 m²  

 

pollen  

≤ 200 stuks per 100 m²  
  

bedekking voeglengte 

> 40 % per 100 m²  
 

hoogte 

> 30 stuks hoger dan 30 
cm per 100 m²  

 

pollen  

> 200 stuks per 100 m²  
   

 
Verharding-open verharding-elementverharding-ontbrekende/beschadigde elementen (RAW-hoofdcodes 
70.74.38/70.74.88) 

A+ A B C D 

     

Er ontbreken geen 
elementen uit de 
verharding. Er zijn geen 
beschadigde 
elementen. 

Er ontbreken geen 
elementen uit de 
verharding. Er zijn 
nauwelijks beschadigde 
elementen. 

Er ontbreken geen 
elementen uit de 
verharding. Er zijn hier 
en daar beschadigde 
elementen. 

Er ontbreken 
incidenteel elementen 
uit de verharding. Er 
zijn regelmatig 
beschadigde 
elementen. 

Er ontbreken 
elementen uit de 
verharding. Er zijn veel 
beschadigde 
elementen. 

beschadigde elementen 

0 stuks per 100 m² 
 

ontbrekende elementen 

0 % per 100 m² 
  

beschadigde elementen 

≤ 1 stuks per 100 m² 
 

ontbrekende elementen 

0 % per 100 m² 
  

beschadigde elementen 

≤ 3 stuks per 100 m² 
 

ontbrekende elementen 

0 % per 100 m² 
  

beschadigde elementen 

≤ 5 stuks per 100 m² 
 

ontbrekende elementen 

≤ 1 % per 100 m² 
  

beschadigde elementen 

> 5 stuks per 100 m² 
 

ontbrekende elementen 

> 1 % per 100 m² 
   



 
Verharding-open verharding-elementverharding-voegwijdte wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.74.34/70.74.84) 

A+ A B C D 

     

Er is geen voegwijdte. 
Er is geen schade 
volgens de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

Er is lichte voegwijdte. 
Er is enige schade 
volgens de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

Er is enige voegwijdte. 
De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
voegwijdte. De richtlijn 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is grote voegwijdte. 
De richtlijn van de 
CROW-systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

maximale voegwijdte  

≤ 5 mm  
 

omvang  

≤ 1% per 100 m¹  
  

maximale voegwijdte  

≤ 10 mm  
 

omvang  

> 1% per 100 m¹  
  

maximale voegwijdte  

≤ 20 mm  
 

omvang  

> 1% per 100 m¹  
  

maximale voegwijdte  

≤ 30 mm  
 

omvang  

> 1% per 100 m¹  
  

maximale voegwijdte  

> 30 mm  
 

omvang  

> 1% per 100 m¹  
   

 
Verharding-open verharding-ongebonden verharding-dwarsonvlakheid wegtype 4-7 (RAW-hoofdcodes 
70.75.31/70.75.81) 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is lichte 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

Er is enige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is veel ernstige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Omvang en spoordiepte 

per rijstrook: 
 

lichte dwarsonvlakheid 

(>10mm)  

< 5 m per 100 m¹  
 

matige dwarsonvlakheid 

(>20mm)  

0 m per 100 m¹  
 

ernstige 
dwarsonvlakheid 
(>50mm)  

0 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 

(>10mm)  
 

matige dwarsonvlakheid 

(>20mm)  

< 5 m per 100 m¹  
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(>50mm)  

0 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 

(>10mm)  
 

matige dwarsonvlakheid 

(>20mm)  

< 10 m per 100 m¹  
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(>50mm)  

< 5 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 

(>10mm)  
 

matige dwarsonvlakheid 

(>20mm)  

< 50 m per 100 m¹  
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(>50mm)  

< 5 m per 100 m¹  
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook: 

 

lichte dwarsonvlakheid 

(>10mm)  
 

matige dwarsonvlakheid 

(>20mm)  

≥ 50 m per 100 m¹  
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(>50mm)  

≥ 5 m per 100 m¹  
  

 

 
Verharding-open verharding-ongebonden verharding-oneffenheden wegtype 4-7 (RAW-hoofdcodes 
70.75.32/70.75.82) 

A+ A B C D 

     

Er zijn geen Er zijn lichte Er zijn enige Er zijn aanzienlijke Er zijn veel ernstige 



oneffenheden. Er is 
geen schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

oneffenheden. Er is 
enige schade volgens 
de CROW-systematiek 
voor wegbeheer. 

oneffenheden. De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

oneffenheden. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden.  

oneffenheden. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Omvang en 
hoogteverschil: 

 

lichte oneffenheden 
(>5mm)  

< 3 stuks per 100 m¹  
 

matige oneffenheden 
(>15mm) 

0 stuks per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 

(>30mm)  

0 stuks per 100 m¹  
  

Omvang en 

hoogteverschil: 
 

lichte oneffenheden 
(>5mm)  

 

matige oneffenheden 
(>15mm) 

< 8 stuks per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 
(>30mm)  

0 stuks per 100 m¹  
  

Omvang en 

hoogteverschil: 
 

lichte oneffenheden 
(>5mm)  

 

matige oneffenheden 
(>15mm) 

< 15 stuks per 100 m¹  
 

ernstige oneffenheden 
(>30mm)  

< 3 stuks per 100 m¹  
  

Omvang en 

hoogteverschil: 
 

lichte oneffenheden 

(>5mm)  
 

matige oneffenheden 
(>15mm) 

 

ernstige oneffenheden 
(>30mm)  

< 3 stuks per 100 m¹  
  

Omvang en 

hoogteverschil: 
 

lichte oneffenheden 

(>5mm)  
 

matige oneffenheden 
(>15mm) 

 

ernstige oneffenheden 
(>30mm)  

≥ 3 stuks per 100 m¹  
  

 

 
Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.75.13/70.75.63) 

A+ A B C D 

     

Er is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Er is redelijk veel 
onkruid. 

Er is veel onkruid. Er is zeer veel onkruid. 

bedekking  

0 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

0 cm  
 

pollen 

0 stuks per 100 m² 
  

bedekking  

≤ 3 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

≤ 10 cm  
 

pollen 

0 stuks per 100 m² 
  

bedekking  

≤ 15 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

≤ 25 cm  
 

pollen 

≤ 100 stuks per 100 m² 
  

bedekking  

≤ 25 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

≤ 50 cm  
 

pollen 

≤ 200 stuks per 100 m² 
  

bedekking  

> 25 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

> 50 cm  
 

pollen 

> 200 stuks per 100 m² 
   

 
Verharding-trottoirband en/of inrit-schade (RAW-hoofdcodes 70.70.33/70.70.83) 

A+ A B C D 

   

  

De trottoirbanden en 
inritten ogen strak en 
hebben geen schade. 

De trottoirbanden en 
inritten ogen nagenoeg 
strak en hebben 
nauwelijks schade. 

De trottoirbanden en 
inritten ogen redelijk 
strak en hebben 
enigszins schade. 

De trottoirbanden en 
inritten ogen rommelig 
en hebben duidelijk 
schade. 

De trottoirbanden en 
inritten ogen slecht en 
hebben grote schade. 

oneffenheden ernst 

geen  
 

oneffenheden omvang 

geen  
 

schade ernst 

geen  
 

schade omvang 

geen  
  

oneffenheden ernst 

≤ 15 mm hoogteverschil  
 

oneffenheden omvang 

≤ 2% per 100 m¹  
 

schade ernst 

≤ 5 cm¹ per 100 m¹  
 

schade omvang 

≤ 3 stuks per 100 m¹  
  

oneffenheden ernst 

≤ 25 mm hoogteverschil  
 

oneffenheden omvang 

≤ 5 % per 100 m¹  
 

schade ernst 

≤ 10 cm¹ per 100 m¹  
 

schade omvang 

≤ 5 stuks per 100 m¹  
  

oneffenheden ernst 

≤ 35 mm hoogteverschil  
 

oneffenheden omvang 

≤ 10 % per 100 m¹  
 

schade ernst 

≤ 50 cm¹ per 100m¹  
 

schade omvang 

≤ 10 stuks per 100 m¹  
  

oneffenheden ernst 

> 35 mm hoogteverschil  
 

oneffenheden omvang 

> 10 % per 100m¹  
 

schade ernst 

> 50 cm¹ per 100 m¹  
 

schade omvang 

> 10 stuks per 100m¹  
   

 
Verharding-uitwerpselen (RAW-hoofdcodes 70.70.04/70.70.54) 

A+ A B C D 



     

Er zijn geen 
uitwerpselen. 

Er zijn weinig 
uitwerpselen. 

Er zijn hier en daar 
uitwerpselen. 

Er zijn redelijk veel 
uitwerpselen. 

Er zijn veel 
uitwerpselen. 

uitwerpselen 

0 stuks per 100 m² 
  

uitwerpselen 

≤ 1 stuks per 100 m² 
  

uitwerpselen 

≤ 2 stuks per 100 m² 
  

uitwerpselen 

≤ 3 stuks per 100 m² 
  

uitwerpselen 

> 3 stuks per 100 m² 
   

 
Verharding-veegbaar zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.70.06/70.70.56) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen veegbaar 
zwerfafval. 

Er ligt weinig veegbaar 
zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel 
veegbaar zwerfafval. 

Er ligt veel veegbaar 
zwerfafval. 

Er ligt zeer veel 
veegbaar zwerfafval. 

stuks veegbaar 
zwerfafval fijn (3-10 cm, 

niet klevend en niet 
tussen voegen) 

0 stuks per 100 m² 
  

stuks veegbaar 
zwerfafval fijn (3-10 cm, 

niet klevend en niet 
tussen voegen) 

≤ 6 stuks per 100 m² 
  

stuks veegbaar 
zwerfafval fijn (3-10 cm, 

niet klevend en niet 
tussen voegen) 

≤ 20 stuks per 100 m² 
  

stuks veegbaar 
zwerfafval fijn (3-10 cm, 

niet klevend en niet 
tussen voegen) 

≤ 50 stuks per 100 m² 
  

stuks veegbaar 
zwerfafval fijn (3-10 cm, 

niet klevend en niet 
tussen voegen) 

> 50 stuks per 100 m² 
   

 
Verharding-veegvuil goten (RAW-hoofdcodes 70.70.05/70.70.55) 

A+ A B C D 

 

 

   

Er is geen veegvuil. Er is weinig veegvuil. Er is redelijk veel 
veegvuil. 

Er is veel veegvuil. Er is zeer veel veegvuil. 

bedekking goot 

0 % per 100 m¹ 
 

volume 

0 dm³ per 100 m¹ 
  

bedekking goot 

≤ 5 % per 100 m¹ 
 

volume 

≤ 10 dm³ per 100 m¹ 
  

bedekking goot 

≤ 20 % per 100 m¹ 
 

volume 

≤ 20 dm³ per 100 m¹ 
  

bedekking goot 

≤ 40 % per 100 m¹ 
 

volume 

≤ 40 dm³ per 100 m¹ 
  

bedekking goot 

> 40 % per 100 m¹ 
 

volume 

> 40 dm³ per 100 m¹ 
   

 
Verharding-wortelopdruk (RAW-hoofdcodes 70.70.34/70.70.84) 

A+ A B C D 

 

 

   

De verharding is niet 
door boomwortels 
opgedrukt. 

De verharding is licht 
door boomwortels 
opgedrukt. 

De verharding is 
enigszins door 
boomwortels 
opgedrukt. 

De verharding is 
aanzienlijk door 
boomwortels 
opgedrukt. 

De verharding is ernstig 
door boomwortels 
opgedrukt. 

mate opdruk bestrating 
tot 25 cm van de 
bestratingsrand 

0 cm per stuk  
  

mate opdruk bestrating 
tot 25 cm van de 
bestratingsrand 

≤ 2 cm per stuk  
  

mate opdruk bestrating 
tot 25 cm van de 
bestratingsrand 

≤ 5 cm per stuk  
  

mate opdruk bestrating 
tot 25 cm van de 
bestratingsrand 

≤ 8 cm per stuk  
  

mate opdruk bestrating 
tot 25 cm van de 
bestratingsrand 

> 8 cm per stuk  
   

 
Verharding-zetting wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.70.31/70.70.81) 

A+ A B C D 
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