
Geel gemarkeerde meetlatten worden elk kwartaal gemeten de rest 1 keer per jaar 

Groen-belanzing-bodembede<es-ovegce anden vernadngcfgra; 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51.48.11 

At A B e D 

De rand van de De rand van de De rand van de De rand van de De rand van de 
verharding of het gras verharding of het gras verharaing of her gras verharding of her gras verharding of her gras 
is volledig zichbaar. is goed zichtbaar. is redelj« zichbaar. is nauwelijks is nie zichbaar. 

zichbaar. 

gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengre 
overgroeiende overgroeiende overgroeiende overgroeiende overgroeiende 
beplanting beplanting beplanting beplanting beplanting 

0cm per 100m s5cm per 100m s15cm per 100m s25 cm per 100m > 25 cm per 100m' 
maximale lengte maximale lengre maximale lengte maximale (engte maximale lengte 
overgroeiende overgroeiende overgroeiende overgroeiende overgroeiende 
beplanting beplanting beplanting beplanting beplanting 

0cm s30cm s0cm s45cm > 45cm 

Goen-beplanig-bcslacen-overgroei raceeharing of gra; 

Verrekenen op beeld va RAW-werkcategorie 51 48.12 
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De rand van de De rand van de De rand van de De rand van de De rand van de 
verharding of her gras verharding of het gras verharding of het gras verharding of her gras verharding of her gras 
is volledig zichbear. is goed zichtbaar. is redelj zichbaar. is nauwelijks is niet zichbaar. 

zichbaar. 
gemiddelde lengte gemiddelde lenge gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lenge 
overgroei overgroei overgroei overgroei overgroei 

O cm per 100m' s10cmer 10Om' s25cm per 100m s40cm per 100m' > 40 cm per 100m' 
maximale lengte maximale lengte maximale lengte maximale lengte maximale lengte 
overgroei overgroei overgroei overgroei overgroei 

0cm s0cm s45 cm <75cm > 75 cm 

takken in vrije takken in vrije takken in vrije takken in vrije takken in vrije 
doorgang doorgang door gang doorgang doorgang 

nee nee ne nee Ja 



Goen-belazig-heezers-overgoe randenveradng of gra:; 

Verrekenen op beetd via RAW-werkcategone 51 48.13 

At A B e o 

sl 

e rand van de De rand van de De rand van de De rand van de De rand van de 
verharding of het gas verharding of het gras verharding of het gras verharding of her gras vernarding of net gras 
is volledig zichbaar. is goed zichtbaar. is redelijk zichbaar. is nauwelijks is nie zichbaar. 

zichtbaar. 
gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte 
overgroei overgroei overgroei overgroei overgroei 
0cm per 100m' s10cm per 10Om s25cm per 100m s40cm per 100m' > 40 cm per 100m 

maximale lengte maximale [engte maximale lenge maximale [engte maximale (engte 
overgroei overgroei overgroei overgroei overgroei 

0cm s0cm s45 cm s75cm >75cm 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategore 51 48.07 
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r is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Eris in beperte mate Er is redelijk veel Eris veel onkruid. 
onkruid onkruid. 

bedekking bedekking bedekking bedekking bedekking 

0% er 100m' s 20% per 100m' < 40% per 100m > 40% per 100m > 40% per 100n° 
bedekking door bedekking door bedekking door bedekking door bedekking door 
resten resten resten resten resten 

0% er 100m' s10%per 100m s 25% per 100m > 25% er 100m > 25% per 100n 

maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte 

0cm s10cm s30cm 50 cm > 50 cm 
zodevorming zodevoring zodevorming zodevorming zodevorming 
nee nee nee nee Ja 



Goen-boom-3to:c"oz 

Verrekenen op beeld va RAW-werkcategorie 51 

A+ A B e D 
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Eris geen Er is weinig Er is in beperkte mate Er is redelijk veel Er is veel 
stamopschot samopschot samopschot stamopschot stamoschot 

bedekking bedekking bedekking bedekking bedekking 
stamoppervlak door samoppervak door stamoppervtak door stamoppervak door stamopper4ak door 
stamopschot samopscho stamopschot stamopschot stamopschot 
0% per boom s5% er boom s 25% er boom s 50% per boom > 50% er boom 
gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lenge gemiddelde lengre gemiddelde lenge 
stamopscho stamopschot samopschot stamopschot stamopschot 

O cm per oom s20cmer boom s50cm per boom s100 cm per boom > 100 cm er boom 
maximale lengte maximale lengte maximale lengte maximale lengte maxi male lengte 
stamopscho stamopscho stamopschot stamopschot stamopschot 
0cm s40cm s70cm s120 cm > 120 cm 

Goen-boom-wortelorcnaz 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategore 51 
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Eris geen Er is weinig ris in beerkte mate Eris redelijk veel Eris veel 
worteloschot woreoschot woretopschot worelopschot. wortelopscno. 
bedekking bedekking bedekking bedekking bedekking 
boomspiegel boomspiegel boomspiegel boomspiegel boomspiegel 
oppervlakte door Oppervlakte door oppervakte door oppervlakte door opervlakte door 
wortelopschot wortelopschot wortelopschot wortelopscho wortelopscho 

0% er boom s 20% per boom s 50% per boom s100% per boom > 100% per oom 
gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lenge gemiddelde lengre gemiddelde lenge 
wortelopschot wortelopschot wortelopschot wortelopscho wortelopschot 

Ocm per boom s20cm per boom s50cm per boom s100 cm per boom > 100 cm per boom 

maximale lengte maximale lengte maximale lengte maximale lengte maximale lengte 
wortelopschot wortelopschot wortelopschot wortelopscho wortelopschot 

0cm s40cm s70cm s120 cm > 120 cm 



Goen-gas-ymaa en random obszakel; en bcren 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategore 51 

Grasvegetatie Grasvegetatie Grasvegetatie Grasvegetatie Grasvegetatie 
rondom ostakel of rondom obsta«el of rondom obstakel of rondom obstakel of rondom obstakel of 
oom is niet hoger boom is nauwelijks oom is enigszins boom is veel hoger boom is zeer veel 
dan de omlggende hoger dan de hoger dan de dan de omliggende hoger dan de 
grasegetate. omliggende omlggende grasvegetaie omliggende 

grasvegeaie. grasvegetatie. grasvegetatie 
hoogte gras binnen hoogte gras binnen hoogre gras binnen hoogte gras binnen hoogte gras binnen 
een afstand van O,3 een afstand van 0,3 een afsand van O,3 een afsand van O,3 een afsand van O,3 
m van obstakel of m van obstakel of m van obstakel of m van obstakel of m van obstakel of 
boomt.O.V. boomt.o.V. boomt.o.v. boom t.o.v. boom t.o.v 
omliggende omliggende omliggende omliggende omliggende 
grasvegetatie grasvegetatie grasvegetatie grasvegetatie grasvegetatie 

geli]ke hoogte s15xzOhog $2xz0h00g $3xzO h00g >3xzO h00g 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategore 51 

A+ A B e D 

+et gras is voldoende Her gras is voldoende He gras is voldoende et gras is voldoende Her gras is te lang o 
«Ort voor het Kort voor het kort voor her kort voor het te kor gemaaid voor 
gewenste doel en gewenste doel en gewenste doel en gewenste doel en het gewenste doel en 
omt overeen met komt overeen me komt overeen me komt overeen met komt niet overeen 
gazon A uit de gazon A uit de gazon Burt de gazon But de met gazon B ut de 
Standaard RAW Standaard RAW S5andaard AW Sandaard RAW Sandaard AW 
epalingen. 3epalingen. Bepalingen. epalingen. epalingen. 

hooge gras hoogte gras hoogre gras hooge gras hooge gras 
s 50 mm per per1O0 s50 mm er per1OO s70mm per per1O0 s70mm per per10O > 70 mm per per1OO 
n n mT n mo 
hoogte na maaien hoogte na maaien hoogre na maaien hooge na maaien hooge na maaien 

20mm per 10O m s20mm er 10O m a20mm er 10O m s2Omm er 100 m < 2O mm per 10 m" 
s0mm per 10O m s0mm er 10O m s30mm er10O m s3O mm per 100 m > 30 mm per 1O0 m 
hoogteverschil na hoogteverschil na hoogreverschil na hoogeverschil na hoogreverschil na 
maaien maalen maaien maaien maaien 

s5mm per 100 s5mm per 100mn s5mm per 100m s5mm per 1O0m° > 5mm per 1O0m 



Gen-gas-oege 'anden vernard ng 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 5118.05 

A+ A B c D 

De rand van de De rand van de De rand van de De rand van de De rand van de 
verharding is volledig verharding is goed verharding is redelijk verharding is verharding is niet 
zichbaar zichtbaar. zichtbaar. nauweljks zichtbaar. zichtbaar. 
gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte 
overgroeiend gras overgroeiend gras overgroeiend gras overgroeiend gras overgroeiend gras 

O cm per 100m' s5cm per 100m s10cm per 10Om' s25cm per 100m > 25 cm per 100m' 

maximale lengte maximale lengte maximale lengte maximale lengte maximale engte 
overgroeiend gras overgroeiend gras overgroeiend gras overgroeiend gras overgroeiend gras 

0cm s30cm s0cm s40cm > 40 cm 

Reiniging 

Verrekenen op beetd via RAW-werkcategorie 50.15.31 

At A B Cc D 

r Ligtgeen grof vuil : igt geen grof vuil Er lig weinig grof vuil Er ligt weinig grot vil Er ligt veel grof vuil in 
in de beplaning in de beplaning in de beplaning. in de beplaning. de beplanting 

grof vuil (a 10 kg grof vuil (e 10 kg grof vuil = 10 kg grof vuil te 10 kg grot vuil (a 10 kg 
en/of s 25luter) en/of a 25 liter) en/of ± 25 liter en/of a 25 liter en/of a 25 liter 

Osuks per 100m O stuks per 100m° 1 stuks er 100m 1 suks per 100m" >1stuks per 100m 

Verrekenen op beeld va RAW-werkcategorie 50.15.01 

A+ A B e 

: igtgeen fjn 
zwerfafval. 
fijn zwerfafval (1-10 
cm) 

Ostuks per ° 

Er ligt weinig fjn 
zwerfafval 
fijn zwerfafval (1-10 
cm) 

s3stuks perm 

Er ligt in beperkte 
mate fijn zwerfafval 
fijn zwerfafval (1-10 
cm) 

s10stuks perm 

fijn zwerfafval (1-10 
cm) 

s25suks per m 

s ]' t' e. 
.-.,,rm-+z¿' 

D 

Er igt redelijk veel fjn Er lig veel fijn 
zwerfafal zwerfafval 

fijn zwerfafval (1-10 
cm) 

> 25 stuks per m 



Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.1511 

A+ A B e D 

r lg geen grof r ligt weinig grof Er ligt in beperkte Er ligt redelijk veel Er igt veel grof 
zwerfafval zwerfafval mate grof zwerfafval grof zwerfafval zwerfafval. 

grof zwerfafval (>10 grof zwerfafval (>10 grof zwerfafval (>10 grof zwerfafval (>10 grof zwerfafval (>10 
cm) cm) cm) cm) cm) 

Ostuks per 100m s3stuks per 100m' s10stuks per 100m s 25stuks per 100m > 25 stuks per 100 

Verrekenen o eeld via RAW-werkcategorie 50 

A+ A B e D 

s . 
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I 

Er lgr geen fjn Er igt weinig fjn Er ligr in beperkte Er igt redelijk veel fjn Er ig veel fin 
zwerfafval. zwerfafval mate fijn zwerfafval. zwerfafval zwerfafval 

fijn zwerfafval (1-10 fjn zwerfafval (1-10 fijn zwerfafval (1-10 fijn zwerfafval (1-10 fijn zwerfatval (1-10 
cm} cm) cm) cm) cm) 

Ostuks per ° s3stuks per m s105tuks perm s 25stuksper m > 25 stuks per m 

Verrekenen o Deeld via RAW-werkcategorie 50 

A+ A B e D 
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r ligtgeen grof Er ligt weinig grof Er ligt in beperkre Er igt redeliyk veel Er ligt veel grof 
zwerfafval. zwerfafval mate grof zwerfafval. grof zwerfafval. zwerfafval. 

zwerfafval grof (>10 zwerfafval grof (>10 zwerfafval grof (>10 zwerfafval grof (>10 zwerfafval grof (>10 
cm) cm) cm) cm) cm) 

Ostuks per 100n s3stuks per 100m s10stuks per 100m 25stuks per 100m > 25 stuks per 100m' 



Goen-gs-gof vil 

A+ A 
Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50 15.32 
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Er ligt geen grof vuil Er ugt geen gof vuil Er lig weinig grof vuil Er igt weinig grof vuil Er ligt veel grof vuil 
op het gras op het gras op hert gras op het gras. op het gras. 
grof vuil (e 10 kg grof vuil (a 10 kg grot vuil (= 10 kg grof vuil (a 10 kg grof vuil = 10 kg 
en/of = 25 liter) en/of s 25 liter) en/of 25 liter) en/of = 25 liter) en/of a 25 liter) 

Ostuks per 100m O stuks per 100 1stuk per 100m 1 stuk per 100m >1suk per 100m° 

Goen-gras-ztuni,k afa 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51.18.06 

Er ligtgeen Er ligt weinig Er igt in eerkte Er ligt redelijk veel Er lg veel 
ladafval/bloesem. bladafval'loes5em. mate bladafval/loesem. ladafval/bloesem. 

bladafvali'ioesem. 

bedekking bedekking bedekking bedekking bedekking 

0% per 100m' 5% per 100m' s10% er 100m s 25% er 100n > 25% er 100m 

maximale dikte maximale dikte maximale dikte maximale dikte maximale di kte 

0cm s3cm <10cm s30cm > 30 cm 

Goen-gras-zef3al gof 

Verrekenen op beetd via RAW-werkcategorie 50.15.15 

A+ A B e o 
'l &E% - . 

Er ligt geen grof Er ligt weinig grof Er ligt in beerke Er igt redelijk veel r lg veel grof 
zwerfafval. zwerfafval mate grof zwerfafval. grof zwerfafval zwerfafval. 
zwerfafval grof (>10 zwerfafval grof {>10 zwerfafval grof (>10 zwerfafval grof (>10 zwerfafval grof (>10 
cm) cm) cm) cm) cm) 

Ostuks per 100m° s3suks per 100m s10suks per 100m s 25stuks per 10Om > 25stuks per 100m 



Verrekenen o beetd via RAW-werkcategorie 50 6201 

A+ A B e o 
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Afvalbak is leeg en Afvalak is vor Afvalba+ is niet vol en Afvalbak is nagenoeg Afvalbak is vol of 
heeft geen afval dat minder dan de helft heef geen afval dat vol en heeft geen heet afval dat 
uitsteekt. vol en heef geen uitsteekt afval da uistzeet uitsteekt 

afval dat uitsteek. 

uitstekend afval uitstekend afval uitszekend afval uitsekend afval uitstekend afval 

nee nee nee nee ja 

vullingsgraad vullingsgraad vullingsgraad vullingsgraad vullingsgraad 

0% er afvalba s 40% per atvalba« s 80% per afvalak s 100% per afvalbak > 100% per afvalak 

zwerfafval binnen zwerfafval binnen zwerfafval binnen zwerfafval binnen zwerfafval binnen 
een straal van 1 m een straal van1m een straal van 1 m een sraal van lm een sraal van 1m 
rondom de afvalbak rondom de afvalbak rondom de afvalbak rondom de afvalbak rondom de afvalbak 

nee nee nee nee ja 

Me.ilair-contare-jgecaa. sal amzon7za ner 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 50.15.64 

A+ A B e o 

Er ligt geen afval in de Er ligr weinig afval in Er lig: in beperkte Er ligt redelijk veel Er ligt veel afval in de 
omgeving van de de omgeng van de mate aval in de afval in de omgeving omgeving van de 
container. container. omgeving van de van de contaner. conainer 

container 
grof zwerfafval/grof grof zwerfafval/grof grof zwerfafval/grof grof zwerfafval/grof grof zwerfafval/grof 
vuil binnen een straal vuil binnen een straal vuil binnen een straal vuil binnen een straal vuil binnen een sraal 
van 5m rondom de van 5m rondom de van 5m rondom de van 5m rondom de van 5m rondom de 
container container container container container 

O5uks s15uk s35uks s55uks > 55uks 

veradng-gcf va 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 5015.33 

A+ A B e o 

rliggeen grof vil r lügt weinig grof vuil r ligt in beerkte Er ligt redelijk veel Er lügt veel gof vuil 
op de verharding. o de verharding. mare gof vuil oo de grof vuil op de op de verharding 

verharding verharding. 

grof vuil (e 10 kg grof vuil (e 10 kg grof vuil (a 10 kg grof vuil (e 10 kg grof vuil (a 10 kg 
en/of s 25 liter) en/of s 25 liter) en/of ± 25 liter) en/of 25 liter) en/of = 25 liter) 
Osuks per 1O0m Ostuks per 100m 1stuk er 100m 1suk per 100m >1suk per 100 



Verrekenen o beeld va RA-werkcategorie 5187.01 
A+ A B e o 
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ris geen r is weinig r is in beperkte mate Er is redeljk veel Er is veel 
ladafvalbloesem. biadafval/bloesem. bladafval/bloesem. bladafval/'bicesem bladafval/bloesem 

bedekking binnen bedekking binnen bedekking binnen bedekking binnen bedekking binnen 
bladvalperiode bladvalperiode bladvalperiode bladvalpeniode bladvalperiode 
0%per L00 n s10%per 10 m s25%per 100 m 35%er 100m > 35%per 100 m 
bedekking buiten bedekking buiten bedekking buiten bedekking buiten bedekking buiten 
bladvalperiode bladvalperiode bladvalperiode bladvalperiode bladvalperiode 
0% er 100n s 5%per 100m' 10% per 100m s 25% per 100m > 25% per 100" 
maximale dikte maximale dikte maximale dikte maximale dikte maximale dikte 

0cm s3cm s10cm s30cm > 30 cm 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategore 50.17.04 

A+ A B e D 
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ris geenveeguil. r is weinig veegvuil. Er is in beperkte mate Er is redelijk veel r is veel veegvuil 
veegvuil. veegvuil 

bedekking goot bedekking goot bedekking goo bedekking goot bedekking goot 

0% er 100m' s 5% per 100m $ 20% er 100m s 40% per L00m' > 40% per 100m 

volume volume volume volume volume 
O lter per 100m s 10lter per 100m s 20 liter per 100m s 40liter per 100m' > 4 iter per 100m 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.15.05 

Ar A B e D 
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Er ligt geen fjn Er ligt weinig fjn Er ligt in beperkte Er ligt redelijk veel fjn rig veel fijn 
zwerfafval. zwerfafval mate fin zwerfafval. zwerfafval zwerfafval. 

fijn zwerfafval (1-10 fjn zwerfafval (1-10 fijn zwerfafval (1-10 fijn zwerfafval (1-10 fijn zwerfafval (1-10 
cm) cm) cm) cm) cm} 

O suks per n s3stuks per m s10stuks per m' s25stuks per m > 25stuks per m 



Verrekenen op beeld via RAW-werkcategore 501517 
A+ A B e o 
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Er igr geen grof Er lig weinig grof Er ligt in beperkte Er ligt redelijk veel Er ligr veel grof 
zwerfafval. zwerfafval mate grof zwerfafval. grof zwerfafval. zwerfafval. 

grof zwerfafval (> 10 grof zwerfafval (> 10 grof zwerfafval (> 10 grof zwerfafval (> 10 grof zwerfafval (> 10 
cm) cm) cm) cm) cm} 

Ostuks per 100 m s3suks per 100 m s10suks per 100 m' s25suks per 100 m > 25 suks per 100 m 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50 16.01 

A+ A 8 Cc o 

ris geen drjfvuil Er is weinig drijfvuil Er is in beperkte mate Er is redeljk veel Er is veel drjfvuil 
aanwezig in water (los aarwezig in water {los drijfvuil aanwezig in drijfuil aanwezig in aanwezig in water los 
van cever}. van oever}. water (los van oever). water {los van oever]. van oever}. 
drijfuil in water (los drijfvuil in water (los drijfvuil in water (los drijfvuil in water {los drijfvuil in water (los 
van oever van oever] van oever) van oever) van oever) 

0suks per 100n s2stuks per 100m s 4 stuks per 100m $6stuks er 100m° > 6stuks per 100m 

Verrekenen op beetd via RAW-werkcategorie 51.88.03 

A+ A B c D 

ris geenonkruid Eris weinig onkruid Eris in beerkte mate Eris redelijk veel 
rondom de osakels rondom de obstakels. onkruid rondom de onkruid rordom de 

obstakels. obstakels 
bedekking binnen 
een afstand van 0.50 
m van obstakel 
O per n 
maximale hoogte 
onkruid 

0cm 

bedekking binnen 
een afstand van 0,50 
m van obstakel 
s10%per mn 
maximale hoogte 
onkruid 

s10cm 

bedekking binnen 
een afsand van 0,50 
m van obstakel 
s30% per m 
maximale hoogte 
onkruid 

s20cm 

s40%erm" 
maximale hoogte 
onkruid 

<0cm 

Er is veel onkruid 
rondom de obstakels. 

bedekking binnen bedekking binnen 
een afstand van 0,50 een afstand van 0,50 
m van obstakel mvan obstakel 

> 40% perm° 

maximale hoogte 
onkruid 

> 30 cm 



vernading-ooeneardig-elementenerhad ng-onud 

Verrekenen op beel d via RAW-werkcategorie 51.88.01 

A+ A B e D 
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r is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Er is in beperkte mate Er is redelijk veel Er is veel onkruid. 
onkruid. onkruid. 

aantal suks onkruid aantal stuks onkruid aanal stuks onkruid aantal stuks onkruid aanal stuks onkruid 
hoger dan 20 cm hoger dan 20 cm hoger dan 20 cm hoger dan 20 cm hoger dan 20 cm 

O stuks per 100mn' s10stuks per 100m s20stuks per 10Om" s30stuks per 100m° > 30 stuks per 100m° 

bedekking bedekking bedekking bedekking bedekking 

0% er 100m' s2%er 100m s 4 per 100mn 8%per 100m > 8% per 100m 

Verrekenen op beetd via RAW-werkcategorie 51.88.02 

A+ A 8 e D 

Er is geen onkruid. r is weinig onkruid Er is in beperkte mate Er is redelijk veel r is veel onkruid. 
onkruid onkruid. 

bedekking bedekking bedekking bedekking bedekking 
0% per 100m' s3% per 100m s15% per 100mn $ 25% er 100m° 25% per 100m 

maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte maximale hoogte 

0cm s10cm 25cm s50cm > 50 cm 



Toevoeging beleid schouw 

Groen-beplanting- bodembedekkers-kaal opervlak 

A+ A 

Beile 
i 

· · 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 51.48.02 
D 

9sie 
+ a+ « 

. a 
Er is geen kaal Er is weinig kaal Er is in eerke mate r is redelijk veel kaal Eris veel kaal 
oppervlak. oppervax «aal cervak. perak. oppervak. 
kaal oppervak kaal oppervak kaal oppervlak kaal oppervak kaal opperlak 
0% er 100m' s 5% per 100m $10% per 100 25% per 100° > 25% er 100n 

Groen-beplanting-haag-gaten in haag 

verreenen op frequentie via RAW-werkcategorie 51 48.51 

A+ A B e o 

: zijn geen gaten in r zijn weinig gaten in Er zijn in beperkte r zijn redelijk veel r zijn veel gaten in 
de haag de haag. mate gaten in de gaten in de haag de haag 

haag 

garen gaten gaten gaten gaten 

0% er 100m s 2% per 100m' s 5% per 100' s15% er 100m' > 15% er 100m' 

Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51.4817 

A+ 
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, ·•·•;•• 
na ' 

- % 
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De srakke lijnen van e srakke lijnen van De strakke ljnen van De 5rakke ljnen van De 5rakke lijen van 
de haag zijn duidelijk de haag zjn goed de haag zijn redelijk de haag zijn net meer de haag zijn niet meer 
zichbaar. Er steken zichtaar Er steken zchtaar. In eerk7e zichtaar Er sreken zchtaar Er steken 
geen uitloers uit de weinig uitiopers uit de mate steken «leie redelijk veel Kleine veel uitlooers uit de 
haag. haag uitlopersuit de haag uitloers uit de haag haag De haag heef 

zich ontwikkeld tot 
lose heesterrand 

gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte gemiddelde lengte 
uitlopers uitlopers uittopers uittopers uitlopers 

O cm per 100m' s10cm per 10Om s 20cm per 100m s30cm per 100m' > 30cmer 100m' 
maximale lengte maximale lengte maximale lengte maximale lengte maximale lengte 
uitgroeiende uitgroeiende uitgroeiende uitgroei ende uitgroeiende 
uitlopers uitlopers uitlopers uitlopers uitlopers 
0cm s30cm s40cm s50cm > 50 cm 



Groen-beplanting-hees ters-gesloten heesters-kaal oppertak 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 5148.33 

A+ A B e D 
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ris geen kaal Er is weinig «aal Er is in beerkte mate Er is redeljk veel kaal Eris veel kaal 
opperlak 0peva. kaal oper\ak. operak. opervtak. 
kaal oppervlak kaal opervlak kaal oppervlak kaal oppervak kaal oppervlak 
0% er 100m < 5% per 100m° s 10% per 100 s 25% per 100m° > 25% per 10n' 

Groen-belaiç-hez7es-sne besld 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 51.48.50 

A+ A B c o 
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Heesters vertonen eesers vertonen eesters vertonen in Heesters vertonen Heesers vertonen 
geen weinig beperke mate redeliyk veel veel 
snoeachzersand. Er snoeiacherstand Er snoeiacherstand. Er snoeiachterstand. Er snceiacherstand. E 
zijn geen holle zjn weinig hole zijn in beperkte mate zijn redeliyk veel hole zijn veel halle 
heesters. heesters. halle heesters. heesters. heesters. 
dode takken dode takken dode takken dode takken dode takken 

0% er 100m s1%per 100m 5%per 100m s10%per 100m > 10% per 100m° 
lengte ongewenste lengte ongewenste lengte ongewenste lengte ongewenste lengte ongewenste 
scheuten en opslag scheuten en opslag scheuten en opslag scheuten en opslag scheuten en opslag 
Om per 100n' s00m per 10om° s050 m per 100m s080 m per 100m > 080 m per 100m 
mate 'holle' heesters mate holle' heesters mate holle' heesters mate 'holle' heesters mate 'holle' heesters 

0% er 100m" 0% er 100m' 25% per 100m° $ 5% per 100m° > 5% per 100m 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorne 5148.16 

A+ A B c o 

De bodembedekers De bodembedekkers De bodembedekkers De bodemede<kers De odembedekker; 
heben geen heben weinig heben in beperkte hebben redelijk veel hebben veel storende 
storende takken. storende takken mate sorende takken st0rende takken takken. 

storende takken storende takken storende takken storende takken storende takken 

0% per 100m s5%per 10m s10% per 100m s 20% er 10Om > 20% per 100mn 



Groen-boom-croonhage wegyel-/erfoegangswvegenengeedsonzstutingsween 

Verrekenen op beeld va RAW-werkcategorie 51.68.01 

At A B e D 
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0om elemmert de B00m1 belemmer de Boom belemmert de Boom belemmert de Boom groeit over de 
vrije doorgang niet vrije doorgang niet vrije doorgang in vrije doorgang in weg en belemmert de 

geringe mate geringe mate vrje doorgang in 
emstige mate 

jong hout in vrije jong hout in vrije jong hout in vrije jong hout in vrije jong hout in vrije 
doorgang doorgang doorgang door gang doorgang 

nee nee a ja Ja 
meerjarig hour in meerjarig hout in meerjarig hout in vrije meerjarig hout in vrije meerjarig hout in vrije 
vrije doorgang vrije doorgang doorgang door gang doorgang 

nee nee ne nee Ja 
vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte 

±450m 450m =450m >450m <450m 

Goen-bm-cc<romnoogs gs -7er- enfe;;oad 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51 

A+ A B e D 

0om elemmert de B00m1 belemmer de Boom belemmert de Boom belemmert de Boom groei over de 
vrije doorgang niet vrije doorgang niet vfije doorgang in vrije doorgang in weg en belemmert de 

geringe mate geringe mate. vrije doorgang in 
emszige mate 

jong hout in vrije jong hout in vrije jong hour in vrije jong hour in vrije jong hout in vrije 
doorgang doorgang doorgang door gang doorgang 

nee nee a Ja Ja 

meerjarig hout in meerjarig hout in meerjarig hout in vrije meerjarig hout in vrije meerjarig hout in vrije 
vrije doo rgang vrije doorgang door gang door gang doorgang 

nee nee nee nee Ja 
vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte vrije doorrijhoogte 

=250m =250m =250m =250m <250 m 



Groen-gras-gazon-kaal oppervlak 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51 

A+ A B e D 
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í■:1-- -· ., . y . . 6. ·ks ai5r, 
r is geen kaal Er is weinig kaal Eris in beerkte mate Er is redelijk veel «aal Er is veel kaal 
oppervlak. oppervlak. kaal perlak. 0pervak. oervak. 
kaal oppervlak kaal oppervlak kaal opperlak kaal oppervlak kaal opperlak 
0% er 10om s 2% per 10Om s 5% er 100m' s10%per 100m > 10% per 100m" 
maximale maximale maximale maximale maximale 
oppervakte per kale oppervakte per kale oppervlakte per kale oppervlakte per kale oppervlakte per kale 
plek plek plek plek plek 

000 n' s010m% s040m s200m' > 200m 

At A B 
Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie  

e o 

[]enemiiiere 

Er ligt geen maaiset Er ligt maaisel op het Er ligr maaisel op he Er ligt maaisel o /et r igt maaisel op het 
op het gras gras dat gelijkmatig is gras da gelijkmaig is gras dar geljkmatig s gras dat niet 

verdeeld over he verdeeld over het verdeetd over het gelijkmatig is verdeeld 
opperlak opera. opervak. over net opervak. 

aantal aantal aanal aantal aantal 
opeenhopingen opeenhopingen opeenhopingen opeenhopingen opeenhopingen 
maaisel maaisel maaisel maaisel maaisel 

geen geen geen s10stuks per 100 m > 10stuks per 100 m 

Goen-gr3s-gezon-uiwerpselen 

Verrekenen o beeld via RAW-werkcategorie 50 

A+ A B e D 

r liggen geen Er liggen weinig Er liggen in beperkte Er liggen redelijk veel Er liggen veel 
uitwveroselen. uitwerpselen. mate uitwerpselen uitwerpseen. uitwerselen 

uiwerpselen uitwerpselen uitwerpseten uitwerpselen uitwerpselen 

O uiwerpselen per sluitwverpsel per s 2uitwerpselen per s3uitverpselen er > uitwerpseten per 
100n 100m 100m' 100m 100 



Verrekenen o frequentie via RAW-werkcategorie 51.38.33 

A+ A 8 e D 
~ - -,~ --;.· ~ .. 
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r zijn geen Er zijn weinig r zijn in beperite Er zijn redeljk veel Er zijn veel 
oneffenheden. oneffenheden mate oneffenheden oneffenheden. oneffenheden 

hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil 
oneffenheden oneffenheden oneffenheden oneffenheden oneffenheden 
gras.mat grasmar grasmar grasma grasmar 

O cm per 1O0m° s2cm per 100m s5cm per 100m s10cm per 100m° > 10cm per 100m 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50 3111 
o 

- 

- #hz - 3 si 
Er is geen elakking. Er is weinig Er is in beperkte mare Er is redelj« veel Er is veel beplakking. 

beplakking. beplakking beplakking. 

bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad 
0m per 100m° s10m per 100 s20mer10om s30m er 10om > 30m per 100m 
volledigheid volledigheid volledigheid volledigheid volledigheid 
beplakking beplakking beplakking beplakking beplakking 

100 per 100mn = 90% per 100m" > 75% er 100m = 50% per 100m' < 50% per 100m 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50 3121 

A+ A 
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ris geen graffti. Er is weinig graffrti niet Er is in beperkte mate Er is redelijk veel graffiti r is veel graffiti 
op eeldbepalende of graffiti incideneel op regelmatg o regelmatig o 
vallende locaties. eeldbepalende of beetdcecalende of beeldbepalende of 

opvallende locates opvallende locaties. ovallende locaties 

bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad 

0% er 100r' s10% er 100m < 20% per 100° s 30% per 100m" - 30% per 100° 
racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend 

nee nee nee nee ja 



Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.3122 

A+ A B e D 
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Er is geen graffiti. Er is weinig graffti niet Er is in beperkte mate Er is redelijk veel graffiti Er is veel graffiti 
o eeldbepalende of gaffti incidenteel op regelmatig op regelmatig o 
ovallende locaties. eeldbepalende of beeldbepalende of beeldbepalende of 

opvallende locates opvallende locaties. opvallende lcates 
bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad 
0% per 100m' s10% er 100m' s 20% per 10m° s 30% per 100m > 30% per 100m° 
racisme/aanstootgevend racisme/aansootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend 
nee nee nee nee ja 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategore 513112 

A+ A B e D 

Eris geen eplakking. Er is weinig Er is in beperkte mate Er is redelijk veel 
beplakking beplakking. beplakking 

bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad 

0m per 100m' s10mper 100m s20m er10Om" s30m per 10om 
volledigheid volledigheid volledigheid volledigheid 
beplakking beplakking beplakking beplakking 

100% per 100n s 90% er 100m > 75% er 100m° 2 50% er 100m 

A+ A 

ü 
Er is geen graffiti. 

al 

#Tse 
•  

B 
Verrekenen o beeld via RAW-werkcategone 50.3123 

e 

Eris veel beplakking. 

bedekkingsgraad 
> 30 m per 100m 
volledigheid 
beplakking 

< 50% per 100m' 

D 

iss' + 

: g ' 

..» 
«e-- « 

bedekkingsgraad 
0% per kas 
racisme/aanstootgevend 
nee 

Er is weinig graffri niet Er is in beperkte mate Er is redelijk veel graffti Er is veel graffii 
o eeldbepalende of graffiti incidenreel op regelmatig op regelmatig o 
vallende locaties. eeldbepalende of beeldbepalende of beeldbepalende of 

opvalle nde locates ovallende locaties. ovallerde locates 
bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad bedekkingsgraad 
s10% er kas s 20% per Kast s30% per kas > 30% per «ast 
racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend 
nee ree nee ja 



Verrekenen op beetd via RAW-werkcategorie 50.3113 

A+ A B e D 
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Er is geen belakking Eris weinig 
beplakking 

bedekkingsgraad 

0 e' kas 
volledigheid 
beplakking 

100% per «ast 

bedekkingsgraad 

s10%per kas 
volledigheid 
beplakking 

s90% er kas 

- . 
t 'e' 

"gg ' or o 
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Er is in beperkte mate 
beplakking 

bedekkingsgraad 

s 20% per kas 

volledigheid 
beplakking 
> 75% e' kas 

Er is redeljk veel 
beplakking. 

bedekkingsgraad 

s 30% er kast 
volledigheid 
beplakking 

> 50% per kast 

Er is veel beplaxking 

bedekkingsgraad 

> 30% per kas 

volledigheid 
beplakking 

< 50% per kas 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.31.01 

A+ A B e D 

as 
e afvalbak is niet 
elakt of beklad 

De afvalbak is beplak 
met een enkee kleine 
sticker en is niet e«lad 

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

en groo deel van de 
afvalbak is belakt door 
een affiche/affiches of is 
beklad met een tekening. 

en zeer groot deel van 
de afvalbak is eplakt 
doo een affiche/affcnes 
en/of is be&lad met een 
forse teening 

mate van mate van mate van mate van mate van 
beplakking/graffiti beplakking/graffiti beplakking/graffiti beplakking/graffiti beplakking/graffiti 

0% er afvalbak s 2% per afalak s 5% per afvalba s10% per afvalba > 10% per afvalcak 

racisme/aanstootgevend racisme/aansoogevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend 

nee nee ee nee ja 

Meubilair-afvalbak-dekking van de coatng/folie en «rassen 

Verrekenen op frequenie via RAW-werk&categorie 50.63.12 

A+ A B e D 

De dekking is zeer De dekking is goed De de«king is De dekking is matig De dekking is slech. 
goed. De afvalbak De afvalak word voldoende. De Op grotere delen van O de gehele 
word volledig en volledig door de afvalbak is de afvalak is de afvalba is de 
gelijkmatig door de coatng/folie bedekt groendeels dcor de coating/folie afwezig coating/fole afvezig 
coating/folie bedek O enkele plaatsen is coating/folie bedekt in een slechte in een zeer slechte 
en is niet bekrast de coating/folie Op enkele plaatsen is condite of bekras condte of beka5 

dunner of bekrast de coating/fole Roesvorming omt in Enige roestvorming 
afwezig in matge enige mate voor. kom voor. 
cordi ie of era5t 
Zeer lichte 
roestvorming kom 
vor. 

dekkingsgraad dekkingsgraad dekkingsgraad dekkingsgraad dekkingsgraad 

100 per afvalak 98% er afvalbak s 95% per afvalba ± 80% er afvatbak < 80% per afvalak 



Meubi lai r-bor d-dekki ng van de coating/folie en krassen 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 328222 

A+ A B e o 

De dekking is zeer 
goed. Het ord is aan 
de voorzijde volledig 
en gelijkmatg door 
de coatingfolie 
edekt en is niez 
ekrast 

dekkingsgraad 

100% per ord 

De dekking is goed 
Het bord is aan de 
vorzijde volledig 
door de coating/fole 
bedekz Op enkele 
plaatsen is de 
coating/folie dunner 
of bekrast 

dekkingsgraad 
= 98% per bord 

De dekking is 
voldoende. +et bord 
is aan de voorzijde 
grotendeels door de 
coating/folie bedekt 
O enkele plaatsen is 
de coating/fole 
afwezig in matige 
conditie of ekrast 
Zeer lichte 
roestvorming kom 
voor. 

dekkingsgraad 

= 95% per bord 

De dekking is matig 
Op grotere delen van 
het bord is aan de 
voorzijde de 
coating/folie afwezig 
in een slecnte 
conditie of bekrast 
Roesvo:ming komt in 
enige mate vcor. 

dekkingsgraad 

2 80% er bord 

De dekking is slech. 
O her gehele bord is 
aan de voorzijde de 
coating/fole afwezig 
in een zeer slechte 
condte of bekras 
Erstige roesvorming 
kom voor. 

dekkingsgraad 

< 80% per bord 

Meuilair-bord-deuken en gaten 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 328223 

A+ A B c D 

Er zitengeen deuken Er ziten weinig r ziten in beperkte Er ziten redeliyk veel Er ziten veel deuen 
en gaten in de deuken en gaten in mate deuken en deuken en gaten in en gaen in de 
voorzijde van het de voorzijde van het gaten in de voorzijde de voorzijde van het vcorzijde van he 
ord ord van het bord. bord bord. 

deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten 
0% cer bord s 2%er bord s 5% er bord s 10%per bord > 10% er bord 

Meubilair- borden, dragers, pallen en vertichting natuurlijke aanslag "· 

Het meubilair is niet bevuild 
door natuurlijke aanslag. 

e 

Het meubilair is weiniq bevuild Het meubilair is in beperkte 
door natuurlijke aanslag. mate bevuild door natuurtijke 

aanslag. 

Het meubilair is redelijk era Het meubilair is zeer sterk 
bevuild door natuurlijke aanslag. bevuild door natuurlijke aanslag. 

1. Mate van natuurlijke aanslag 1. Mate van natuurlijke aanslag 1. Mate van natuurlijke aanslag 1. Mate van natuurlijke aanslag 1. Mate van natuurlijke aanslag 
0% per stuk <5%per stuk <10%per stuk <20per stuk > 20% per stuk --------- ------- -------- 



Meubilair-afalbak-scheefstand 

Verrekenen op eetd via RAW-werkcategorie 50.63.01 

De afvalba« staat 
recht 

scheefsand 

e afvalak saat licht 
scheef. 

scheefstand 

De afvalbak saat 
duidelijk 
wvaarneembaar 
scheef. 

scheefstand 
O graden per afvalak s 1 graad per afvalbak s5 graden per 

afvalbak 

Meuilair-afvalak-deuken en gaten 

De afvalsak staat fors 
scheef 

scheefstand 
s 10 graden per 
afvalba 

e afvalak staa zo 
scheef da di gevaar 
oplevert en/of het 
functioneren hinder. 

scheefstand 
>10gaden per 
afvatbak 

Verrekenen op frequente via RAW-werkcategorie 50.63.13 

A+ A B e o 
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De afvalbak heent e afvalbak heeft De afvalak heeft in De afvalbak heeft De afvaloak heeft veel 
geen deu«en en weinig deuken en beperkte mate redeliyk veel deuken deuken en gaten 
gaten. gaten deux«en en gaten engaten. 
deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten 
0% er afvalbak s 2% per afvalbak s 5% per afvalbak <10% er afvalba« > 10% per afvalbak 

Verrekenen op beetd via RAW-werkcategorie 50.31.03 

At A B e D 

+et cord is aan de Het bord is aan de Her ord is aan de Eengroot dee van net en zeer groo deel van 
voorzijde niet beplakt of voorzijde beplakt met voorzijde beplakt door bord is aan de vcorziyde he ord is aan de 
eklad. een enkeie kleine sticker grotere stickers of beplakt door een voorzijde beplakt door 

en is niet ex«lad affches of is beklad met affiche/affches of is een affiche/affiches 
een kleine tekening beklad met en tekening. en/of is beklad met een 

forse tekening. 

mate van mate van mate van mate van mate van 
beplakking/graffiti beplakking/graffiti beplakking/graffiti beplakking/graffiti beplakking/graffiti 

0% er bord s 2% per ord s 5% per bord s 10% per bord 10% per bord 
racisme/aanstootgevend racisme/aansootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend 

ree nee nee nee ja 



Meubilair-bo rd-na tuurtijke aanslag 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.33.03 

+et bord is aan de Het bord is aan de Het ord is aan de Her bord is aan de Het bord is aan de 
voorzijde niet bevuild voorzijde weinig voorzijde in beperte vcorzijde redelijk erg voorzijde erg bevuild 
door aanslag. bevuild door aanslag mate bevuild door bevuild door aanslag. door aanslag. 

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

0% er bord s 5%per bord s 10% per cord s 20% er bord > 20% er bord 

Me,lair-cager-oeolakng engrafz 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.3107 

A+ A B e D 

De drager is niet eplakt De drager is beplakt me De drager is eakt Een groot deel van de en zeer groot deel van 
of beklad. een enkeie kleine sicker door gr0ere stickers of drager is belakt door de drager is beplak door 

en is niet ex«lad. affiches of is beklad met een affiche/affiches of is een affiche/affches of is 
een kleine tekening beklad met een tekening. beklad met een forse 

tekening. 

mate van beplakking en mate van beplakking en mate van beplakking en mate van beplakking en mate van beplakking en 
graffiti graffiti graffiti graffii graffiti 

0% er drager s 2% per drager s 5% per drager s 10% per drager > 10% per drager 

racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend 

nee nee ee nee ja 

Meuilair-drager-scheefstand 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 32 83.01 

A+ A B e D 
2.2227, •]} 
2 ""u'' il 

"f±.i+i 

De drager staat recht De drager staat lcnt De drager 5aat De drager staa tors De drager staa zo 
scheef du idelijk scheef scheef dat dit gevaar 

wvaareembaar olevert en/of het 
scheef. functioneren hinder. 

scheefsand scheefstand scheefstand scheefstand scheefstand 

O graden per drager s1graad per drager s3graden per drager s6graden per drager > 6 graden per drager 



Meubilair-hek-dekking van de coating/folie en krassen 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategore 3284.22 

A+ A B e o 

De dekking is zeer 
goed. Het hek word 
volledig en 
gelijkmatig door de 
coating/folie bedekt 
en is niet bekrast 

dekkingsgraad 

100% per hek 

De dekking is goed 
Het hek word 
volledig door de 
coating/folie bedekt 
O enkele plaatsen is 
de coating/fole 
dunner of bekrast 

dekkingsgraad 

> 98% per hek 

De deking is 
voldoende 'et ek is 
grotendeels door de 
coating/folive bedekt 
O enkele plaatsen is 
de coating/fole 
afwezg in matige 
condie of erast 
2eer liche 
roestvorming komT 
vor. 
dekkingsgraad 

95% per hek 

De deking is maig 
O grotere delen van 
het hek is de 
coating/folie afwezig 
in een siecnte 
conditie of bekrast. 
Roe5voming komt in 
enige mate voor. 

dekkingsgraad 

2 80% per hek 

De dekking is slech 
Op het gehele hek is 
de coating/folie 
afwezig ineen zeer 
slechte condrie of 
bekrast Ernsige 
roesvorming kom 
vcor. 

dekkingsgraad 

< 80% per hek 

Meubilair-hek-scheefsand 

Verrekenen op beetd via RAW-werkcategorie 3284.01 

et hek saat recht et hek staat licht et hek staat duidetiyk Hez hek staat fors Het hek staat zo 
scheef waameembaar 5cheef scheef dat dit gevaar 

scneef. oplevert en/of het 
functioneren hinder 

scheefsand scheefstand scheefsand scheefsand scheefsand 

O graden per hek s2graden per he s4 graden per hek sl5 graden per hek > 15 graden er hek 



Meubilair-aal-dekking van de coating/folie en krassen 

Verrekenen o frequentie via RAW-werkcategorie 285.22 

A+ A B e D 

De dekking is zeer 
goed. De paal word 
volledig en 
gelijkmatig door de 
coating/folie bedek 
en is niet bekras 

dekkingsgraad 

100% per paal 

De dekking is goed. 
De aal word 
volledig door de 
coating/folie bedekt 
O een enk«ele 
plaatsen is de 
coat ngfolie dunner 
of bekrast 

dekkingsgraad 

98% per paal 

De dekking is 
voldoende. De paal is 
grotendeels door de 
coating/folie bedekt 
O enkele plaatsen is 
de coating/fole 
afwezig in matige 
conditie of bekrast 
Zeer ichte 
roestvorming kom 
voor. 

dekkingsgraad 

s 95% per paal 

[!]" - . . 1' 
ts , ,«t +„ 

%$% 

De dekking is maig 
O grotere delen van 
de paal is de 
coating/folie afwezig 
in een slecnte 
condite of bekras. 
Roesvorming komt in 
enige mate voor. 

dekkingsgraad 

80% er paal 

De dekking is slech. 
O de gehele caal is 
de coating/folie 
afwezig in een zeer 
slechte condiie of 
bekrast Ersige 
roesvoring kom 
v0or. 

dekkingsgraad 

< 80% per paal 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.3104 

A+ A B e D 

ts 

y 

De paal is net beplakz of De paat is belakt met De paal is beplat door Een groo deel van de en zeer groot dee van 
elad. een enkee Kleine sticker grotere stickers of paal is beplat door een de paal is eoakt door 

en is niet celad. affiches of is beklad met affiche/affches of is een affiche/affches of is 
een kleine tekening beklad met een zekening. bekiad met een forse 

teening 
mate van beplakking en mate van beplakking en mate van beplakking en mate van beplakking en mate van beplakking en 
graffiti graffii graffiti graffiti graffiti 
0% er paal s2% per aal s 5%per paal s 10% per paal > 10 per aal 
racisme/aanstootgevend racisme/'aansootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend 

nee nee nee nee ja 

Meubilair-aal-deuken engaten 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategori e 3285.23 

A+ A B e D 

Er ziten geen deuken r zitte weinig r ziten in beperkte Er zitten redeli jk veel Er zirten veel deuken 
en gaten in de paal. deuken en gaten in mate deuken en deuken en gaten in en gaten in de paal. 

de paal. gaten in de aal. de paal 
deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten 
0 er paal s01%er paal s1%per paal s 5% per paal > 5% per paal 



Meuilair-paal-natuurlijke aanslag 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.33.07 

De paal is niet bevuild e aal is weinig 
door aanslag bevuild door aanslag 

mate van aanslag 
0% er paal 

mate van aanslag 

s 5% per paal 

De paal is in beerkte De paal is redelijk erg 
mate bevuild door bevuild door aanslag. 
aanslag. 
mate van aanslag 

s 10% er paal 
mate van aanslag 

s20% er paal 

e paal is erg evuild 
door aanslag. 

mate van aanslag 
> 20% per aal 

Meuilair- aal-scheefstand 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategone 3285.01 

A+ A B e o 
tr f 

Ji«i . 
De paal staat rech e paal staa icht De paal staat duidelijk De paal saat fors De paal saat zo 

screef waamneembaar scheef scheef dat dit gevaar 
scheef. oplever en/of het 

functioneren hindert 

scheefsand scheefstand scheefstand scheefstand scheefstand 

O graden per paal s2gaden per caal s 4 graden per paal s15 graden per paal > 15 graden er paal 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategori e 50 31.02 

A+ A B e D 
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De bank(en/ en/of tafel is De bank/en) en/of afel is De bank(en en/of tafel is Een groot deel van de en zeer groot deel van 
nier beplakt of beklad beplakt met enkele eplakt door grotere bank(en/ en/of tafel is de banken en/of tafel is 

Kleine stickers en is niet stickers of affiches of is beplak door een beplat door een 
beklad eklad met een kleine affiche/affches of is affcneiaffiches of is 

tekening. beklad met een tekening. beklad met een forse 
tekening. 

mate van beplakking en mate van beplakking en mate van beplakking en mate van beplakking en mate van beplakking en 
graffii graffiti graffiti graffiti graffiti 

0% er vcorziening s 2% per voorziening s 5% per voorziening s 10% per vcorziening > 10% per voorziening 

racisme/aanstootgevend racisme/'aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend 

nee nee nee nee ja 



Meubilair-recreateve voorziening-bank(en) en/of tafel-deuken en gaten 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 71.38.13 

At A 8 e D 

: ziten geen deuken Er ziten weinig Er ziten in beperkte Er zitten redetijk veel Er zitenveel deuken 
en gaten in de bank deuken en gaten in mate deuken en deuken en gaten in en gaten in de bank 
en) en/of zafel. de bank/en) en/of gaten in de bank(en] de bank(en} en/of (en/ en/of tafel 

tafel en/of tafel. tafel 

deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten 
0% er vorziening s01%er s1%er voorziering s 5% per voorzening > 5% per voorziening 

voorziening 

Meubilair-recreateve voorzening-bankien! en/of tafel-besmneuring 

Verrekenen op beeld va RAW-werkcategorie 50.32 02 
A+ A 

De bank(en/ en/of De bank(en} en/of De bank(en} en/of De bank/en! en/of De bank/en} en/of 
zafel is niet besmeurd. tafel is weinig afe is in beperkte tafel is redeljk erg tafelt is erg besmeurd. 

besmeurd mate esmeurd. besmneurd. 

mate van besmeuring mate van besmeuring mate van besmeuring mate van besmeuring mate van besmeuring 
0% er vorziening s 5% per voorziening s 10 per voorzenig s20% e: > 20% per 

vcorziening vorziening 

Meulair-recreatsve vozenig-bankieni encf tafel-nauulj:s z3lag 

At A 
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Verrekenen op beetd va RAW-werkcategorie 50.33.02 
8 c D 
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De bank(en/ en/of De bank(en/ en/of De bank(en} en/of De bank/en) en/of De bank(en) en/of 
zafel is niet bevuild tafel is weinig bevuild tafel is in beperkte tafel is redeljk erg tafel is erg bevuild 
door aanslag. door aanslag. mate evuild door bevuild door aanslag. door aanslag. 

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

0% er vcorziening s 5% per voorziening s 10% per voorziening $ 20% er > 20% per 
voorziening vorziening 



Meubi lair-recreatieve voorziening-bank(en ) en /of tafel-scheefstand 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 71 38.01 

A+ A B e o 
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De bank(en) en/of De bank/en) en/of De bank(en} en/of De bankien/ en/of De bank(en) en/of 
tafel staat recht tafel staat licht tafel staat duidelij tafel staa fors scheef tafel szaat zo scheef 

scheef waamneembaar dat dit gevaar oplever 
scheef en/of he 

functioneren hinder. 

scheefstand scheefstand scheefstand scheefsand scheefstand 

O graden per s1graad per s3graden per s6graden er > 6 graden per 
voorziening voorziening voorziening voorziening voorzening 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.31.05 

A+ A B e D 
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De seelvcorziening is De speelvoorzening is De seelvcorziening is en groo deet van de en zeer groot deel van 
net beat of beklad. beplakt met een enkele epiakt door groere seelvcorzienng is de speetvoorziening is 

Kleine sicker en is niet stickers of affiches of is belak door een beplakt door een 
beklad ek4ad met een klene affiche/affches of is affcne/affiches ofis 

tekenig. beklad met een zekening. beklad met een forse 
tekening. 

mate van beplakking en mate van beplakking en mate van beplakking en mate van beplakking en mate van beplakking en 
graffiti graffiti graffiti graffiti graffiti 
0% er seelvcorziening s 2% per s 5%per s10% per > 10% per 

speelvoorziening speelvoorzening seelvcorzienng speelvoorziening 
racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend racisme/aanstootgevend 
nee nee nee nee ja 

Meubilair-recreateve voorziening-speelvcorziening-deuken en gaten 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategore 71.18.13 

A+ A B e o 
F-1 ·. ' - . ~ ~· .. . ... 

i 

deuken + gaten 
0% er 
speelvoorziening 

' ziten geen deuken Er zitten weinig 
engaten in de deuken en gaten in 
speelvoorziening. de speelvoorziening 

deuken + gaten 
$01%per 
speelvoorziening 

r ziten in beperkte 
mate deuken en 
gaten in de 
speelvoorziening. 

deuken + gaten 
s1%er 
speelvoorziening 

Er zitten redelijk veel 
deuken en garen in 
de speelvoorziening. 

deuken + gaten 
s 5% per 
seelvcorziening 

Er ziten veel deu«en 
engaten in de 
speelvorziening 

deuken + gaten 
> 5% per 
eelvorziening 



Verrekenen op beetd via RAW-werkcategore 50.33.08 

A+ A B e o 
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De speelvoorziening e seelvoorziening De speelvcorziening De speelvoorziening De speelvoorziening 
is niet bevuild door is weinig evuild door is in beperte mate is redelijk erg bevuild is erg euild door 
aanslag aanslag evuild door aanslag door aanslag. aanslag. 
mate van aanslag mate van aanslag mate van aanslag mate van aanslag mate van aanslag 

0% er s5% per s10% per s 20% er > 20% er 
speelvoorzening speelvoorzening speelvoorziening speelvcorziening speelvcorziening 

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuen en gaten 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 34.8124 

At A B e o 

11 
Er ziten geen deuken r ziten weinig r ziten in beperkte Er zitten redelijk veel Er ziten veel deuken 
en gaten in de deuken en gaten in mate deuken en deuken en gaten in en gaten in de 
lichtmast de lichtmasz gaten in de lichtmast de lichtmast lichtmas 

deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten deuken + gaten 
0% per lichtmas s01%er lichmas s1%per lchtmast s 5% per lichmast > 5% per lichtmast 

Meubilair-verkeersvoorziening-verlicning-deking van de coating/folie en krassen 

Verrekenen op frequenie via RAW-werkcategorie 34.8123 

B C O A+ A 

De dekking is zeer 
goed. De chtmast 
word volledig en 
gelijkmatig door de 
coating/folie bedek 
en is niet bekrast 

dekkingsgraad 

100% per lichmast 

De dekking is goed 
De lichmast word 
volledig door de 
coatng/folie bedekt 
O enkele plaatsen is 
de coating/fole 
dunner 

De de&king is 
voidoende. De 
tichmas is 
grotendeels door de 
coating/fole bedekt 
O enkele plaatsen is 
de coating/fole 
afwezig in matige 
condite of bekrast 
Zeer Lichte 
roestvorming kom 
vor. 

dekkingsgraad dekkingsgraad 

s 98% per lichmast 95%per ichtmast 

De dekking is matig 
Op grotere delen van 
de lichmast is de 
coating/folie afwezig 
in een sechte 
conditie of bekrast. 
Roesvorming komt in 
enige mate vcor. 

De deking is slech 
O de gehele 
lchtmnast is de 
coating/folie afwezig 
in een zeer slechte 
conditie of bekra5t 
Ernstige 
roesvormingkom 
v0or. 

dekkingsgraad dekkingsgraad 

s 80% er lichmas < 80% per ichrrast 



Meubilair-verkeersvoorziening-verticning-scheefszand 

Verrekenen op beet d via RAW-werkcategori e 34 .81.02 

A+ A B e D 

De lichtmast staa De lichtmast staat De lchtmast saat De lichtmast staat De licntmast staa zo 
recht lich scheef. duideti]k fors scheef. scheef dat dit gevaar 

waarneembaar oplevert en/of he 
scheef functioneren hinder 

scheefstand scheefstand scheefsand scheefstand scheefstand 

0 graden per s1graad er s3graden per s6 graden per >6graden pe 
lichtmast lichtmast lichtmast lichtmast lichzmast 

iolering-kolk- belemmering inlaat  

Inlaatr ooster is niet geblokkeerd Inlaatrooster is nauweljks 
met straatvuil. geblokkeerd met straatvuil. 

Inlaatrooster is in beperkte mate Inlaatrooster is grotendeels 
geblokkeerd met straatvuil. geblokkeerd met straatvuil. 

« ad .-·-· . ..;,:; 
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Inlaatrooster is nagenoeg 
geblokkeerd met straatvuil. 

1. Belemmering ìnlaat kolk 1. Belemmering inlaat kolk 
< 50 per kolk <$ 15%per kolk 

1. Belemmering inlaat kolk 1. Belemmering inlaat kolk 
30% per kolk s50% per kolk 

1. Belemmering inlaat kolk 
> 50% per kolk 

Verharding-berm-hoogteligging 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 2280.02 

A+ A B e D 

Er is geen Er is weinig Er is in beperkte mate Er is redelijk veel Er is veel 
hoogteverschil. hoogteverschil. hoogteverschil. hoogteverschil. hoogteverschil. 

hoogteverschil met hoogteverschil met hoogteverschil met hoogteverschil met hoogteverschil met 
aansluitende aansluitende aansluitende aansluitende aansluitende 
verharding verharding verharding verharding verharding 

0 mm <30 mm <50 mm <70 mm > 70 mm 



Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-dwarsonvlakheid wegtype 4 en 5 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 81.81 22 

+ A B e D 

Er is geen Er is lichte Er is enige Er is aanzienlijke Er is veel ernstige 
dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid 
(spoorvormîng). Er is (spoorvorming). Er is (spoorvorming). De (spoorvorming). De (spoorvorming). De 
geen schade volgens enige schade volgens waarschuwingsgrens richtlijn van de richtlijn van de CROW 
de CROW de CROW van de CROW CROW-systematiek systematiek voor 
systematiek voor systematiek voor systematiek voor voor wegbeheer is wegbeheer is met meer 
wegbeheer. wegbeheer. wegbeheer is overschreden. dan één klasse 

overschreden. overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsacherstand. 

Omvang en Omvang en Omvang en Omvangen Omvang en 
spoordiepte per spoordiepte per spoordiepte per spoordiepte per spoordiepte per 
rijstrook rijstrook rijstrook rijstrook rijstrook 

lichte lichte lichte lichte lichte dwarsonvlakheid 
dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid {> 10 mm) 
(> 10 mm) (> 10 mm) (> 10 mm) {> 10mm) 

<5mper100 m' >5m' per 100 m' n.v.t. n.v.. n.V.. 

matige matige matige matige matige 
dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid (> 20 
(> 20 mm) (> 20 mm) (> 20 mm) (> 20 mm) mm) 

0m' per 100 m' < 35m' per 100 m' >35m' per 100 m' n.v.t. n.v.t. 

ernstige ernstige ernstige ernstige ernstige 
dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid (> 30 
(> 30 mm) (> 30 mm) (> 30 mm) (> 30 mm) mm) 

Om' per100 m' Om' per 100 m' <5m'per 100 m' <15m' per 100 m' >15m'per 100 m' 



Verharding-gesloten verharding -asfaltverharding-dwarsonvlakheid wegtype 1-3, 6 en 7 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 81.8121 

l .. ¥ 
Er is geen Er is lichte Er is enige Er is aanzienlijke 
dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is (spoorvorming). Er is (spoorvorming). De (spoorvorming). De 
geen schade volgens enige schade volgens waarschuwingsgrens richtlijn van de 
de CROW de CROW van de CROW- CROW-systematiek 
systematiek voor systematiek voor systematiek voor voor wegbeheer is 
wegbeheer wegbeheer. wegbeheer is overschreden 

overschreden. 

Omvang en Omvang en Omvang en Omvang en 
spoordiepte per spoordiepte per spoordiepte per spoordiepte per 
rijstrook rijstrook rijstrook rijstrook 

lichte lichte lichte lichte 
dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid 
(> 10 mml (> 10 mml (> 10 mm} (> 10 mml 

>5m' per 100 m' >5m' per 100 m' n.v.t. n.v.t. 

matige matige matige matige 
dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid 
(> 20 mml (> 20 mm) (> 20 mm) (> 20 mm) 

Om'per 100 m' <Sm' per 100 m' <15m' per 100 m' < 35m' per 100 m' 

ernstige ernstige ernstige ernstige 
dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid 
(> 30 mm) (> 30mm) (> 30 mm) (> 30 mm) 

Om' per 100 m' 0m' per 100 m' <5m' per 100 m' <5m' per 100 m' 

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 
(> 10 mm) 

n.v.t. 

matige 
dwarsonvlakheid (> 20 
mm) 

>35m' per 100 m' 
ernstige 
dwarsonvlakheid (> 30 
mm} 

>5m' per 100 m' 



Verharding-gesloten verharding- asfaltverharding-oneffenheden 

Verrekenen op frequentie va RAW-werkcategorie 81.81.23 

+ A B e D 

Er zijn geen Er zijn lichte Er zijn enige Er zijn aanzienlijke Er zijn veel ernstige 
oneffenheden. Er is oneffenheden. Er is oneffenheden. De oneffenheden. De oneffenheden. De 
geen schade volgens enige schade volgens waarschuwingsgrens richtlijn van de richtlijn van de CROW 
de CROW de CROW- van de CROW CROW-systematiek systematiek voor 
systematiek voor systematiek voor systematiek voor voor wegbeheer is wegbeheer is met meer 
wegbeheer. wegbeheer. wegbeheer is overschreden. dan één klasse 

overschreden. overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Omvang en Omvang en Omvang en Omvang en Omvang en 
hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil 

lichte oneffenheden lichte oneffenheden lichte oneffenheden lichte oneffenheden lichte oneffenheden(> 5 
(> 5mm) (> 5mm) (> 5mm) (> 5mm) mm) 

<3stuks per 100 m' >3stuks per 100 m' n.v.t n.v.t. n.v.t. 

matige oneffenheden matige oneffenheden matige oneffenheden matige oneffenheden matige oneffenheden 
(>15 mm) (>15 mm) (> 15 mm) (>15 mm) (> 15 mm) 

O stuks per 100 m' <8stuks per 100 m' <15stuks per 100 m' >15m per 100 m' n.v.t. 

ernstige ernstige ernstige ernstige ernstige oneffenheden 
oneffenheden (> 30 oneffenheden (> 30 oneffenheden (> 30 oneffenheden (> 30 (> 30 mm) 
mm) mm) mm) mm) 

O stuks per 100 m' 0 stuks per 100 m' <3stuks per 100 m' <stuks per 100 m' >3suks per 100 m' 

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op dicht asfalt wegtype 1 en 2 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 8181.24 

+ A B e D 

Er is geen rafeling. Er Er is lichte rafeling. Er Er is enige rafeling. Er is aanzienlijke Er is veel ernstige 
is geen schade is enige schade De rafeling. De richtlijn rafeling. De richtlijn van 
volgens de CROW- volgens de CROW- waarschuwingsgrens van de CROW de CROW-systematiek 
systematiek voor systematiek voor van de CROW systematiek voor voor wegbeheer is met 
wegbeheer. wegbeheer. systematiek voor wegbeheer is meer dan één klasse 

wegbeheer is overschreden. overschreden. Er is 
overschreden. sprake van 

onderhoudsachterstand 

Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang 

lichte rafeling (< 20%) lichte rafeling (< 20%) Lichte rafeling (< 20%) lichte rafeling (< 20%) lichte rafeling (< 20%) 

<5%per 500 m >5%per 500 m n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

matige rafeling (20 matige rafeling (20 matige rafeling (20 matige rafeling (20 matige rafeling (20 
50%) 50%) 50%) 50%) 50%) 

0% per 500 m <5%per 500 m° < 30% per 500 m < 50% per 500 m? > 50 %per 500 m° 

ernstige rafeling (> ernstige rafeling (> ernstige rafeling (> ernstige rafeling (> ernstige rafeling (> 50%) 
50%) 50%) 50%) 50%) 

0% per 500 m° 0%per 500 m° <5%per 500 m° <5%per 500 m° >5%per 500 m° 



Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op dicht asfalt wegtype 3-7 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 81.81.25 

A+ A B e o 

Er is geen rafeling. Er Er is lichte rafeling. Er Er is enige rafeling. Er is aanzienlijke Er is veel ernstige 
is geen schade is enige schade De rafeling. De richtlijn rafeting. De richtlijn van 
volgens de CROW volgens de CROW- waarschuwingsgrens van de CROW de CROW-systematiek 
systematiek voor systematiek voor van de CROW Systematiek voor voor wegbeheer is met 
wegbeheer. wegbeheer. systematiek voor wegbeheer is meer dan één klasse 

wegbeheer is overschreden. overschreden. Er is 
overschreden. sprake van 

onderhoudsacherstand 

Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang 

lichte rafeling (< 20%) lichte rafeling (< 20%) lichte rafeling (< 20%) lichte rafeling (< 20%) lichte rafeling (< 20%) 

<5%per 500 m >5%per 500 m° n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

matige rafeling (20 matige rafeling (20 matige rafeling (20 matige rafeling (20 matige rafeling (20 
50%) 50%) 50%) 50%) 50%) 

0% per 500 m < 30% per 500 m < 50 %per 500 m > 50%per 500 m° n.v.t. 

ernstige rafeling (> ernstige rafeling (> ernstige rafeling (> ernstige rafeling (> ernstige rafeling (> 50%) 
50%) 50%) 50%) 50%) 

0% per 500 m° 0% per 500 m° <5%per 500 m <5%per 500 m >5%per 500 m° 

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-randschade wegtype 1 2 en 6 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategore 818128 

Er is geen Er is lichte Er is enige Er is aanzienlijke Er is veel ernstige 
randschade. Er is randschade Er is randschade. De randschade. De randschade. De richtlijn 
geen schade volgens enige schade volgens waarschuwingsgrens richtlijn van de van de CROW 
de CROW de CROW van de CROW CROW-systematiek systematiek voor 
systematiek voor systematiek voor systematiek voor voor wegbeheer is wegbeheer is met meer 
wegbeheer. wegbeheer. wegbeheer is overschreden. dan een klasse 

overschreden. overschreden. Er is 
Sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang 

lichte randschade lichte randschade lichte randschade lichte randschade lichte randschade 

<5m' per 100 m' >5m' per 100 m nv.t nv.t. n.v.t 

matige randschade matige randschade matige randschade matige randschade matige randschade 

0m' per 100 m' < 25m' per 100 m' < 50m' per 100 m' > 50m' per 100 m' n.V.t. 

ernstige randschade ernstige randschade ernstige randschade ernstige randschade ernstige randschade 

0m' per 100 m' 0m' per 100 m' <5Sm'per 100 m' <5m'per 100 m' >5m' per 100 m' 



Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-randschade wegtype -5 en 7 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 8181 30 

Er is geen Er is lichte Er is enige Er is aanzienlijke Er is veel ernstige 
randschade. Er is randschade. Er is randschade. De randschade. De randschade. De richtlijn 
geen schade volgens enige schade volgens waarschuwingsgrens richtlijn van de van de CROW 
de CROW de CROW van de CROW CROW-systematiek systematiek voor 
systematiek voor systematiek voor systematiek voor voor wegbeheer is wegbeheer is met meer 
wegbeheer. wegbeheer. wegbeheer is overschreden. dan één klasse 

overschreden. overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang 

lichte randschade lichte randschade lichte randschade lichte randschade lichte randschade 

<5mper 100 m' >Sm' per 100 m n.V.t. n.v.t. n.v.. 

matige randschade matige randschade matige randschade matige randschade matige randschade 

Om' per 100 m' <100 m' per 100 m' n.v.t. n.v.t. nv.t. 

ernstige randschade ernstige randschade ernstige randschade ernstige randschade ernstige randschade 

Om' per 100 m' 0m' per 100 m' <25m' per 100 m' < 50 m' per 100 m' >50m' per 100 m' 

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-scheurvorming wegtype 1, 2en 6 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 8181.31 

A+ A B e o 

·}, sassi 
Ff» 

15su.. 

Er is geen Er is lichte Er is enige Er is aanzienlijke Er is veel ernstige 
scheurvorming. Er is scheurvorming. Er is scheurvorming. De scheurvorming. De scheurvorming. De 
geen schade volgens enige schade volgens waarschuwingsgrens richtlijn van de richtlijn van de CROW 
de CROW de CROW van de CROW- CROW-systematiek systematiek voor 
systematiek voor systematiek voor systematiek voor voor wegbeheer is wegbeheer is met meer 
wegbeheer. wegbeheer. wegbeheer is overschreden. dan één klasse 

overschreden. overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang 

lichte scheurvorming lichte scheurvorming lichte scheurvorming lichte scheurvorming lichte scheurvorming 
(wijdte < 5 mm) (wijdte < 5 mm) (wijdte < 5 mm) (wijdte < 5 mm) (wijdte < 5 mm) 

<5m' per 100 m' >5m' per 100 m' nv.t n.v.t. n.v.t. 

matige matige matige matige matige scheurvorming 
scheurvorming scheurvorming scheurvorming scheurvorming (wijdte 5-10 mm) 
(wijdte 5-10 mm) (wijdte 5-10 mm) (wijdte 5-10 mm) (wijdte 5-10 mm) 

0 m' per 100 m' < 25m' per 100 m' < 50m' per 100 m' > 50 m' per 100 m' n.v.t. 

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

0m' per 100 m' 0m' per 100 m' <5m' per 100 m' <5m' per 100 m' >5m' per 100 m' 



Verharding-gesloten verharding -asfalverharding-scheurvorming wegtype -5 en7 

Verrekenen op frequen tue va RAW-werkcategorie 81.81 32 

A+ A B e D 

Er is geen Er is lichte Er is enige Er is aanzienlijke Er is veel ernstige 
scheurvorming. Er is scheurvorming. Er is scheurvorming. De scheurvorming. De scheurvorming De 
geen schade volgens enige schade volgens waarschuwingsgrens richtlijn van de richtlijn van de CROW 
de CROW de CROW van de CROW CROW-systematiek systematiek voor 
systematiek voor systematiek voor systematiek voor voor wegbeheer is wegbeheer is met meer 
wegbeheer. wegbeheer. wegbeheer is overschreden dan één klasse 

overschreden. overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsacherstand 

Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang Ernst en omvang 

lichte scheurvorming lichte scheurvorming lichte scheurvorming lichte scheurvorming lichte scheurvorming 
(wijdte < 5 mm) (wijdte < 5 mm) wijdte < 5 mm) (wijdte < 5 mm) (wijdte < 5 mm) 

<5m'per 100 m' >5m' per 100 m' n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

matige matige matige matige matige scheurvorming 
scheurvorming scheurvorming scheurvorming scheurvorming (wijdte 5-10 mm) 
(wijdte 5-10 mm) (wijdte 5-10 mm) (wijdte 5-10 mm) (wijdte 5-10 mm) 

Om' per 100 m' n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

ernstige ernstige ernstige ernstige ernstige scheurvorming 
scheurvorming scheurvorming scheurvorming scheurvorming (wijdte > 10 mm) 
(wijdte > 10 mml (wijdte > 10 mml (wijdte > 10 mml (wijdte > 10 mml 

Om' per 100 m' 0m' per 100 m' < 25m' per 100 m' < 50 m' per 100 m' > 50m' per 100 m' 



Verharding-kauwgom 

Verrekenen op beel d via RAW-werkcategor ie 50.17.02 

Er zit geen kauwgom Er zit weinig Er zit in bepe rkte Er zit redelijk veel Er zit veel kauwgom 
op de verharding. kauwgom op de mate kauwgom op de kauwgom op de op de verharding. 

verharding. verharding. verharding. 

kauwgomop kauwgom op kauwgomop kauwgom op kauwgom op 
verharding verharding verharding verharding verharding 

O stuksm <1stukm° <5stuksm° <10 stuksm° > 10 stuksm° 

Verharding-gesloten verharding-cementbetonverharding-oneffenheden 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 8281.21 

Er zijn geen Er zijn lichte Er zijn enige Er zijn aanzienlijke Er zijn veel ernstige 
oneffenheden Er is oneffenheden. Er is oneffenheden. De oneffenheden De oneffenheden. De 
ge-en schade volgens enige schade volgens waarschuwingsgrens richtlijn van de richtlijn van de CROW 
de CROW de CROW van de CROW CROW-systematiek systematiek voor 
systematiek voor systematiek voor systematiek voor voor wegbeheer is wegbeheer is met meer 
wegbeheer. wegbeheer. wegbeheer is overschreden. dan één klasse 

overschreden. overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Omvangen Omvang en Omvang en Omvang en Omvang en 
hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil 

lichte oneffenheden lichte oneffenheden lichte oneffenheden lichte oneffenheden lichte oneffenheden (> 
(> 5mm) (> 5mm) (> 5mm) (> 5mm) 5mm) 

<2 stuks per 100 m' >2stuks per 100 m' n.v.t. n.v.. n.v.t. 

matige oneffenheden matige oneffenheden matige oneffenheden matige oneffenheden matige oneffenheden (> 
(> 10 mm) (> 10 mm) (> 10 mm) >10 mm) 10mm) 

O stuks per 100 m' <5stuks per 100 m' <10suks per 100 m' >10 stuks per 100 m' n.v.t. 

ernstige ernstige ernstige ernstige ernstige oneffenheden 
oneffenheden (> 15 oneffenheden (> 15 oneffenheden (> 15 oneffenheden (> 15 (> 15 mm) 
mm) mm) mm) mm) 

0stuks per 100 m' O stuks per 100 m' <2stuks per 100 m' <2 stuks per 100 m' >2stuks per 100 m' 



Verharding-open verharding-elemen tenverharding- dwarsonvlakheid wegtype 3-5 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategor ie 838121 

A+ A B e o 

Er is geen Er is lichte Er is enige Er is aanzienlijke Er is veel ernstige 
dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is (spoorvorming). Er is (spoorvorming). De (spoorvorming). De (spoorvorming). De 
geen schade volgens enige schade volgens waarschuwingsgrens richtlijn van de richtlijn van de CROW- 
de CROW- de CROW- van de CROW CROW-systematiek systematiek voor 
systematiek voor systematiek voor systematiek voor voor wegbeheer is wegbeheer is met meer 
wegbeheer. wegbeheer. wegbeheer is overschreden. dan één klasse 

overschreden. overschreden. Er is 
Sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Omvang en Omvang en Omvang en Omvang en Omvang en 
spoordiepte per spoordiepte per spoordiepte per spoordiepte per spoordiepte per 
rijstrook rijstrook rijstrook rijstrook rijstrook 

lichte lichte lichte lichte lichte dwarsonvlakheid 
dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> > 10 mm) 
10mm) 10mm) 10mm) 10 mm) 

<Sm per 100 m' >Sm per 100 m' n.v.t. n.v.t. nv.t 

matige matige matige matige matige 
dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> 25 
25mm) 25mm) 25 mm) 25mm) mm) 

Om per 100 m' < 35 m per 100 m' >35mper 100 m' n.v.t. n.v.t. 

ernstige ernstige ernstige ernstige ernstige 
dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> 40 
40mm) 40mm) 40mm) 40mm) mm) 

0m per 100 m' Om per 100 m' <5mper 100 m' <15m per 100 m' >15mper 100 m' 



Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 83.8123 

A+ A B e o 

Er zijn geen Er zijn lichte Er zijn enige Er zijn aanzienlijke Er zijn veel ernstige 
oneffenheden. Er is oneffenheden. Er is oneffenheden De oneffenheden. De oneffenheden. De 
geen schade volgens enige schade volgens waarschuwingsgrens richtlijn van de richtlijn van de CROW- 
de CROW de CROW- van de CROW CROW-systematiek systematiek voor 
systematiek voor systematiek voor systematiek voor voor wegbeheer is wegbeheer is met meer 
wegbeheer. wegbeheer. wegbeheer is overschreden. dan één klasse 

overschreden. overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsacherstand. 

Omvang en Omvang en Omvang en Omvang en Omvang en 
hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil 

lichte oneffenheden lichte oneffenheden lichte oneffenheden lichte oneffenheden lichte oneffenheden (> 
(> 5 mm) (> 5mm) (>5mm) (> 5mm) 5mm) 

<stuks per 100 m' >3stuks per 100 m' n.v.t. n.V.t. n.v.t. 

matige oneffenheden matige oneffenheden matige oneffenheden matige oneffenheden matige oneffenheden (> 
(> 15 mm) (> 15 mm) (> 15 mm) (> 15 mm) 15mm) 

O stuks per 100 m' <8stuks per 100 m <15stuks per 100 m' >15stuks per 100 m' n.v.t. 

ernstige ernstige ernstige ernstige ernstige oneffenheden 
oneffenheden (> 30 oneffenheden (> 30 oneffenheden (> 30 oneffenheden (> 30 (> 30 mm) 
mm) mm) mm) mm) 

O stuks per 100 m' O stuks per 100 m' <stuks per 100 m' <3stuks per 100 m' >stuks per 100 m' 



Verharding-open verharding-elementenverharding-dwarsonvlakheid wegtype 6 en 7 

Verrekenen op frequentue via RAW-werkcategorie 83.8122 

A+ A B e D 
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Er is geen Er is lichte Er is enige Er is aanzienlijke Er is veel ernstige 
dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is (spoorvorming). Er is (spoorvorming). De (spoorvorming). De (spoorvorming). De 
geen schade volgens enige schade volgens waarschuwingsgrens richtlijn van de richtlijn van de CROW- 
de CROW de CROW van de CROW CROW-systematiek systematiek voor 
systematiek voor systematiek voor Systematiek voor voor wegbeheer is wegbeheer is met meer 
wegbeheer. wegbeheer. wegbeheer is overschreden. dan één klasse 

overschreden. overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Omvang en Omvang en Omvang en Omvang en Omvang en 
spoordiepte per spoordiepte per spoordiepte per spoordiepte per spoordiepte per 
rijstrook rijstrook rijstrook rijstrook rijstrook 

lichte lichte Lichte lichte lichte dwarsonvlakheid 
dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> (> 10 mm) 
10mm) 10mm) 10mm) 10mm) 

<5m'per 100 m' >5m' per 100 m' n.v.t. n.V.t. n.V.t. 

matige matige matige matige matige 
dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> 25 
25 mm) 25 mm) 25 mm) 25 mm) mm) 

0m' per 100 m' <5m'per100 m' <15m' per 100 m' < 5m' per 100 m >35m' per 100 m' 

ernstige ernstige ernstige ernstige ernstige 
dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> 40 
40mm) 40mm) 40mm) 40mm) mm) 

0m per 100 m' Om'per 100 m' <Sm' per 100 m' <5m' per 100 m' >5m' per 100 m' 

Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 83.81.26 

A+ A B e D 
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Er is geen voegwijdte. Er is lichte Er is enige Er is aanzienlijke Er is grote voegwijdte. 
Er is geen schade voegwijdte. Er is voegwijdte. De voegwijdte. De De richtlijn van de 
volgens de CROW- enige schade volgens waarschuwingsgrens richtlijn van de CROW-systematiek 
systematiek voor de CROW van de CROW CROW-systematiek voor wegbeheer is met 
wegbeheer. systematiek voor systematiek voor voor wegbeheer is meer dan één klasse 

wegbeheer. wegbeheer is overschreden. overschreden. Er is 
overschreden. sprake van 

onderhoudsachterstand. 

maximale voegwijdte maximale voegwijdte maximale voegwijdte maximale voegwijdte maximale voegwijdte 

<5mm <10mm <20 mm < 30 mm > 30 mm 

omvang omvang omvang omvang omvang 

<1% per 100 m' > 1% per 100 m' > 1% per 100 m' > 1% per 100 m' > 1% per 100 m' 



Verharding-open verharding-ongebonden verharding-oneffenheden wegtype 4- 7 

Verrekenen op frequentie va RAW-werkcategorie 84.8122 

A+ A B e o 

Er zijn geen Er zijn lichte Er zijn enige Er zijn aanzienlijke Er zijn veel ernstige 
oneffenheden. Er is oneffenheden. Er is oneffenheden. De oneffenheden. De oneffenheden. De 
geen schade volgens enige schade volgens waarschuwingsgrens richtlijn van de richtlijn van de CROW- 
de CROW de CROW van de CROW CROW-systematuek systematiek voor 
systematiek voor systematiek voor systematiek voor voor wegbeheer is wegbeheer is met meer 
wegbeheer. wegbeheer. wegbeheer is overschreden. dan één klasse 

overschreden. overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Omvang en Omvang en Omvang en Omvang en Omvang en 
hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil hoogteverschil 

lichte oneffenheden lichte oneffenheden lichte oneffenheden lichte oneffenheden lichte oneffenheden (> 
(> 5mm) (> 5mm) (> 5mm) (> 5mm) 5mm) 

<3stuks per 100 m' >3suks per 100 m' n.v.t. n.V.t n.v.t. 

matige oneffenheden matige oneffenheden matige oneffenheden matige oneffenheden matige oneffenheden {> 
{> 15 mm) {> 15 mm) (> 15 mm) (> 15 mm) 15mm) 

O stuks per 100 m' <8stuks per 100 m' < 15 suks per 100 m' n.v.t n.v.t. 

ernstige ernstige ernstige ernstige ernstige oneffenheden 
oneffenheden (> 30 oneffenheden (> 30 oneffenheden (> 30 oneffenheden (> 30 (> 30 mm) 
mm) mm) mm) mm) 

Ostuks per 100 m' O stuks per 100 m' <stuks per 100 m' <stuks per 100 m' >3stuks per 100 m' 

Verharding-uitwerpselen 

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.18.04 

Er liggen geen Er liggen weinig Er liggen in beperkte Er liggen redelijk veel Er liggen veel 
uitwerpselen. uitwerpselen. mate uitwerpselen. uitwerpselen. uitwerpselen. 

uitwerpselen uitwerpselen uitwerpselen uitwerpselen uitwerpselen 

O uiwerpselen per <1uitwerpsel per < 2uitwerpselen per < uitwerpselen per > Suiwerpselen per 
100m° 100m 100m° 100m' 100m° 



Verharding-open verharding -ongebonden verharding-dwarsonvlakheid wegtype 4-7 

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 84.8121 

Er is geen Er is lichte Er is enige Er is aanzienlijke Er is veel ernstige 
dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid dwarsonvlakheid 
(spoorvorming) Er is (spoorvormi ng) Er is (spoorvorming). De (spoorvorming). De (spoorvorming). De 
geen schade volgens enige schade volgens waarschuwingsgrens richtlijn van de richtlijn van de CROW- 
de CROW de CROW- van de CROW- CROW-systematiek systematiek voo r 
systematiek voo r Systematiek voor systematiek voor voor wegbeheer is wegbeheer is met meer 
wegbeheer. wegbeheer. wegbeheer is overschreden. dan één klasse 

overschreden. overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand. 

Omvang en Omvangen Omvang en Omvang en Omvang en 
spoordiepte per spoordiepte per spoordiepte per spoordiepte per spoordiepte per 
rijstrook rijstrook rijstrook rijstrook rijstrook 

lichte lichte lichte lichte lichte dwarsonvlakheid 
dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> (> 10 mm) 
10mm) 10mm) 10mm) 10mm) 

<5m'per 100m' >Sm' per 100 m' n.v.t. n.V.t. n.v.t. 

matige matige matige matige matige 
dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> 20 
20mm) 20mm) 20mm) 20mm) mm) 

0m' per 100 m' <Sm'per 100 m' < 10 m' per 100 m' < 50m' m per 100 m' > 50 m' per 100 m' 

ernstige ernstige ernstige ernstige ernstige 
dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> dwarsonvlakheid (> 50 
50mm) 50mm) 50mm) 50mm) mm) 

0m'per 100 m' Om'per 100 m' <5m' per 100 m' < 5 m1 per 100 m' >5m'per 100 m' 


