
 

 

 

 

DELFTSE SCHOUWGIDS 
meetinstrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe schoon, netjes en veilig moet de openbare ruimte zijn in Delft? De gemeente heeft dit  

vastgesteld in een aantal kwaliteitsniveaus die u terugvindt in deze Schouwgids. De gids bevat  

fotoreeksen van verschillende onderdelen van de openbare ruimte. Deze fotoreeksen geven een 

 beeld van de kwaliteitsniveaus: van A+ (uitstekend) tot en met D (laag). De gemeente Delft streeft 

 in de binnenstad naar een gemiddeld kwaliteitsniveau B en voor de overige wijken niveau C. 
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VERHARDING - elementverharding  
Geldt voor alle soorten klinker- en tegelverharding 

 

A+ A B C D 

     

Er ontbreken geen 
elementen uit de 
verharding. Er zijn geen 
beschadigde elementen. 
De verharding is niet door 
boomwortels opgedrukt. 

Er ontbreken geen 
elementen uit de 
verharding. Er zijn 
nauwelijks beschadigde 
elementen. 
De verharding is licht door 
boomwortels opgedrukt. 

Er ontbreken geen 
elementen uit de 
verharding. Er zijn hier en 
daar beschadigde 
elementen. 
De verharding is enigszins 
door boomwortels 
opgedrukt. 

Er ontbreken incidenteel 
elementen uit de 
verharding. Er zijn 
regelmatig beschadigde 
elementen. 
De verharding is 
aanzienlijk door 
boomwortels opgedrukt. 

Er ontbreken elementen uit 
de verharding. Er zijn veel 
beschadigde elementen. 
De verharding is ernstig 
door boomwortels 
opgedrukt. 

Technische norm: 
Beschadigde en 
ontbrekende elementen 
0 stuks per 100 m² 
 
mate opdruk tot 25 cm van 
de bestratingrand 
0 cm per stuk 

Technische norm: 
Beschadigde en 
ontbrekende elementen 
< 1 stuks per 100 m² 
 
mate opdruk tot 25 cm van 
de bestratingrand 
< 2 cm per stuk 

Technische norm: 
Beschadigde en 
ontbrekende elementen 
< 3 stuks per 100 m² 
 
mate opdruk tot 25 cm van 
de bestratingrand 
< 5 cm per stuk 

Technische norm: 
Beschadigde en 
ontbrekende elementen 
< 5 stuks per 100 m² 
 
mate opdruk tot 25 cm van 
de bestratingrand 
< 8 cm per stuk 

Technische norm: 
Beschadigde en 
ontbrekende elementen 
> 5 stuks per 100 m² 
 
mate opdruk tot 25 cm van 
de bestratingrand 
> 8 cm per stuk 
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STRAATMEUBILAIR - paaltjes  

Geldt  voor afzetpalen ( verwijderbaar en vast), boombeugels en verkeerszuilen.  
 

A+ A B C D 

  
 

   

Het paaltje staat recht, is 
volledig door coating 
bedekt en heeft geen 
deuken en gaten. 

Het paaltje staat iets 
scheef, is bijna volledig 
door coating bedekt en is 
licht beschadigd. 

Het paaltje staat duidelijk 
scheef, is volledig door 
coating bedekt en is in 
enige mate beschadigd. 

Het paaltje staat fors 
scheef, is volledig door 
coating bedekt en is 
aanzienlijk beschadigd. 

Het paaltje staat heel 
scheef, is volledig door 
coating bedekt en is zwaar 
beschadigd. 

Technische norm: 
Scheefstand   
0 gr. per stuk 
          
Dekkingsgraad 
100 % per stuk 
 
Deuken en gaten 
0 % per stuk      

Technische norm: 
Scheefstand 
< 2 gr. per stuk 
               
Dekkingsgraad 
98 % per stuk 

 
Deuken en gaten 
< 0,1 % per stuk 

Technische norm: 
Scheefstand 
< 4 gr. per stuk 
               
Dekkingsgraad 
95 % per stuk 

 
Deuken en gaten 
< 1 % per stuk 

Technische norm: 
Scheefstand  
< 15 gr. per stuk 
               
Dekkingsgraad 
80 % per stuk 

 
Deuken en gaten 
< 5 % per stuk 

Technische norm: 
Scheefstand  
> 15 gr. per stuk 

               
Dekkingsgraad 
< 80 % per stuk 
 
Deuken en gaten 
> 5 % per stuk 

 

     



 

4 
 

STRAATMEUBILAIR - openbare verlichting 
 
 

A+ A B C D 

     

De openbare verlichting 
staat recht en is niet 
beschadigd. 

De openbare verlichting 
staat licht scheef en is licht 
beschadigd.  

De openbare verlichting 
staat duidelijk 
waarneembaar scheef en 
is in enige mate 
beschadigd. 

De openbare verlichting 
staat fors scheef en is 
aanzienlijk beschadigd. 

De openbare verlichting 
staat zo scheef dat dit 
gevaar oplevert en is 
zwaar beschadigd. 

Technische norm: 
Scheefstand 
0 gr. per stuk 
 
Deuken en gaten 
0 % per stuk     

Technische norm: 
Scheefstand 
< 1 gr. per stuk 
 
Deuken en gaten 
0,1 % per stuk 

Technische norm: 
Scheefstand 
< 3 gr. per stuk 
 
Deuken en gaten 
< 1 % per stuk 

Technische norm: 
Scheefstand 
< 6 gr. per stuk 
 
Deuken en gaten 
< 5 % per stuk 

Technische norm: 
Scheefstand 
> 6 gr. per stuk 
 
Deuken en gaten 
> 5 % per stuk 
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STRAATMEUBILAIR - bebording 
Bij onvolledigheid of afwezigheid van het bord ( ontbreken van één of meerdere onderdelen) is het kwaliteitsniveau D. 

 

A+ A B C D 

     

Het bord wordt volledig en 
gelijkmatig door coating 
bedekt en staat niet 
verdraaid. 

De coating op het bord is 
op een enkele plaats 
dunner. Het bord staat licht 
verdraaid. 

De coating op het bord is 
op een enkele plaatsen 
afwezig. Het bord staat 
licht verdraaid. 

De coating op het bord is 
op een grote delen 
afwezig. Roestvorming is 
zichtbaar. Het bord staat 
licht verdraaid. 

De coating op het bord is 
geheel afwezig. Ernstige 
roestvorming is zichtbaar. 
Het bord staat licht 
verdraaid. 

Technische norm 
Dekking coating 
100 % per stuk 
 
Verdraaiing 
0 gr. per stuk 

Technische norm 
Dekking coating 
> 98% per stuk 
 
Verdraaiing 
< 3 gr. per stuk 

Technische norm: 
Dekking coating 
> 95 % per stuk 
 
Verdraaiing 
< 15 gr. per stuk 

Technische norm: 
Dekking coating 
> 80 % per stuk 
 
Verdraaiing 
< 30 gr. per stuk 

Technische norm: 
Dekking coating 
< 80 % per stuk 
 
Verdraaiing 
> 30 gr. per stuk 
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STRAATMEUBILAIR - hekwerk 
Betreft hekwerken, vangrails en fietsparkeersystemen 
 

 

A+ A B C D 

 
 

 
 

 

Het hek staat recht en is 
volledig door coating 
bedekt. 

Het hek staat iets scheef . 
De coating is op een 
enkele plek dunner. 

Het hek staat duidelijk 
scheef en op enkele 
plaatsen is de coating 
afwezig. 

Het hek staat fors scheef 
en op grote delen is de 
coating afwezig. 
Roestvorming is zichtbaar. 

Het hek staat heel scheef 
en de coating is geheel 
afwezig. Ernstige 
roestvorming is zichtbaar. 

Technische norm: 
Scheefstand 
0 gr. per stuk 
 
Dekkingsgraad: 
100 % per stuk 

Technische norm: 
Scheefstand 
< 2 gr. per stuk 
 
Dekkingsgraad: 
> 98 % per stuk  

Technische norm: 
Scheefstand 
< 4 gr. per stuk 
 
Dekkingsgraad: 
> 95 % per stuk 

Technische norm: 
Scheefstand 
< 15 gr. per stuk 
 
Dekkingsgraad: 
> 80 % per stuk  

Technische norm: 
Scheefstand 
> 15 gr. per stuk 
 
Dekkingsgraad: 
< 80 % per stuk 
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STRAATMEUBILAIR - afvalbakken 
 

 

A+ A B C D 

 
 

   
 

De afvalbak staat recht, de 
dekking van de coating is 
zeer goed. De bak is niet 
besmeurd. 
 

De afvalbak staat 
nauwelijks scheef, de 
dekking van de coating is 
goed. De bak is nauwelijks 
besmeurd. 
 

De afvalbak staat licht 
scheef, de dekking van de 
coating is redelijk 
aanwezig. De bak is 
enigszins besmeurd. 

De afvalbak staat 
aanzienlijk scheef, de 
dekking van de coating is 
slecht. De bak is sterk 
besmeurd. 
 

De afvalbak staat erg 
scheef, de dekking van de 
coating is zeer slecht. De 
bak is zeer sterk 
besmeurd. 
 

Technische norm: Technische norm: Technische norm: Technische norm: Technische norm: 
Scheefstand 
0 gr. per stuk 
 
Dekkingsgraad 
100 % per stuk 
 
Mate van besmeuring 
0 % per stuk 

Scheefstand 
< 1 gr. per stuk 
 
Dekkingsgraad 
> 98 % per stuk 
 
Mate van besmeuring 
< 5 % per stuk 

Scheefstand 
< 5 gr. per stuk 
 
Dekkingsgraad 
> 95 % per stuk 
 
Mate van besmeuring 
< 10 % per stuk 

Scheefstand 
< 10 gr. per stuk 
 
Dekkingsgraad 
> 80 % per stuk 
 
Mate van besmeuring 
< 20 % per stuk 

Scheefstand 
> 10 gr. per stuk 
 
Dekkingsgraad 
< 80 % per stuk 
 
Mate van besmeuring 
> 20 % per stuk 
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STRAATMEUBILAIR - banken 
 
 
 

A+ A B C D 

     

De bank is niet besmeurd. 
De bank staat recht. 

De bank is nauwelijks 
besmeurd. De bank staat 
licht scheef. 

De bank is enigszins 
besmeurd. De bank staat 
duidelijk waarneembaar 
scheef. 

De bank is sterk 
besmeurd. De bank staat 
fors scheef. 

De bank is zeer sterk 
besmeurd. De bank staat 
zo scheef, dat het gevaar 
oplevert. 

Technische norm: Technische norm: Technische norm: Technische norm: Technische norm: 
Mate van besmeuring 
0 % per stuk 
 
Scheefstand 
0 gr. per stuk 

Mate van besmeuring 
< 5 % per stuk 
 
Scheefstand 
< 1 gr. per stuk 

Mate van besmeuring 
< 10 % per stuk 
 
Scheefstand 
< 5 gr. per stuk 

Mate van besmeuring 
< 20 % per stuk 
 
Scheefstand 
< 6 gr. per stuk 

Mate van besmeuring 
20 % per stuk 
 
Scheefstand 
> 6 gr. per stuk 
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RIOLERING - kolken  
 
 

 

A+ A B C D 

  
 

 
  

Het inlaatrooster is niet 
geblokkeerd met straatvuil. 
Er is geen oneffenheid. 
 

Het inlaatrooster is 
nauwelijks geblokkeerd 
met straatvuil. Er is een 
lichte oneffenheid. 
 

Het inlaatrooster is 
enigszins geblokkeerd met 
straatvuil. Er is een matige 
oneffenheid. 
 

Het inlaatrooster is 
grotendeels geblokkeerd 
met straatvuil. Er is een 
ernstige oneffenheid. 
 

Het inlaatrooster is na 
genoeg geblokkeerd met 
straatvuil Er is een 
gevaarlijke oneffenheid. 
 

Technische norm: 
Belemmering inlaat 
< 5 % per stuk 
 
Oneffenheid bovenkant 
0 mm per stuk 

Technische norm: 
Belemmering inlaat 
< 15 % per stuk 
 
Oneffenheid bovenkant 
< 5 mm per stuk 

Technische norm: 
Belemmering inlaat 
< 30 % per stuk 
 
Oneffenheid bovenkant 
< 15 mm per stuk 

Technische norm: 
Belemmering inlaat 
< 50 % per stuk 
 
Oneffenheid bovenkant 
< 30 mm per stuk 

Technische norm: 
Belemmering inlaat 
> 50 % per stuk 
 
Oneffenheid bovenkant 
> 30 mm per stuk 
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REINIGING - veegvuil goten  
Veegvuil is afval kleiner dan 1 cm in de goot. Belemmering van de inlaat van een kolk wordt bij deze meetlat niet meegenomen. 
 

 

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 

Technische norm: 
Bedekking goot 
0 % per 100m 
 
Volume 
0 dm3 per 100m 

Technische norm: 
Bedekking goot 
< 5 % per 100m 
 
Volume 
< 10 dm3 per 100m 

Technische norm: 
Bedekking goot 
< 20 % per 100m 
 
Volume 
< 20 dm3 per 100m 

Technische norm: 
Bedekking goot 
< 40 % per 100m 
 
Volume 
< 40 dm3 per 100m 

Technische norm: 
Bedekking goot 
> 40 % per 100m 
 
Volume 
> 40 dm3 per 100m 
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REINIGING - zwerfafval op verharding  
Zwerfafval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties ( blikjes, wikkels, patatbakjes), maar kan ook 
sigarettenpeuken, kauwgomresten en papier zijn. 

 

A+ A B C D 

 
 

    

Er ligt geen grof en/of fijn 
zwerfafval. 

Er ligt weinig grof en/of fijn 
zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel grof 
en/of fijn zwerfafval.  

Er ligt veel grof en/of fijn 
zwerfafval. 

Er ligt zeer veel grof en/of 
fijn zwerfafval. 

Technische norm: 
Fijn zwerfafval < 10 cm) 
0 st. per m2 
 
Grof zwerfafval > 10 cm) 
0 stuks per 100 m2 

Technische norm: 
Fijn zwerfafval < 10 cm) 
< 3 st. per m2 
 
Grof zwerfafval > 10 cm) 
< 3 stuks per 100 m2 

Technische norm: 
Fijn zwerfafval < 10 cm) 
< 10 st. per m2 
 
Grof zwerfafval > 10 cm) 
< 10 stuks per 100m2 

Technische norm: 
Fijn zwerfafval < 10 cm) 
< 25 st. per m2 
 
Grof zwerfafval > 10 cm) 
< 25 stuks per 100m2 

Technische norm: 
Fijn zwerfafval < 10 cm) 
> 25 st. per m2 
 
Grof zwerfafval > 10 cm) 
> 25 stuks per 100 m2 
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REINIGING - zwerfafval in groen 
Betreft zwerfafval in alle soorten openbaar groen. Zwerfafval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties 
(blikjes, wikkels, patatbakjes), maar kan ook sigarettenpeuken, kauwgomresten en papier zijn. 

 

A+ A B C D 

 
 

    

Er ligt geen grof en/of fijn 
zwerfafval. 

Er ligt weinig grof en/of fijn 
zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel grof 
en/of fijn zwerfafval.  

Er ligt veel grof en/of fijn 
zwerfafval. 

Er ligt zeer veel grof en/of 
fijn zwerfafval. 

Technische norm: 
Fijn zwerfafval < 10 cm) 
0 st. per m2 
 
Grof zwerfafval > 10 cm) 
0 stuks per 100 m2 

Technische norm: 
Fijn zwerfafval < 10 cm) 
< 3 st. per m2 
 
Grof zwerfafval > 10 cm) 
< 3 stuks per 100 m2 

Technische norm: 
Fijn zwerfafval < 10 cm) 
< 10 st. per m2 
 
Grof zwerfafval > 10 cm) 
< 10 stuks per 100 m2 

Technische norm: 
Fijn zwerfafval < 10 cm) 
< 25 st. per m2 
 
Grof zwerfafval > 10 cm) 
< 25 stuks per 100 m2 

Technische norm: 
Fijn zwerfafval < 10 cm) 
> 25 st. per m2 
 
Grof zwerfafval > 10 cm) 
> 25 stuks per 100 m2 
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REINIGING - vullingsgraad afvalbakken 
 
 

 

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 en heeft 
afval dat uitsteekt. 

Technische norm: 
Uitstekend afval 
nee 
 
Vullingsgraad 
0 % per stuk 
 
Zwerfafval binnen een 
straal van 1m rond 
afvalbak 
nee 

Technische norm: 
Uitstekend afval 
nee 
 
Vullingsgraad 
< 40 % per stuk 
 
Zwerfafval binnen een 
straal van 1m rond 
afvalbak 
nee 

Technische norm: 
Uitstekend afval 
nee 
 
Vullingsgraad 
< 80 % per stuk 
 
Zwerfafval binnen een 
straal van 1m rond 
afvalbak 
nee 

Technische norm: 
Uitstekend afval 
nee 
 
Vullingsgraad 
< 100 % per stuk 
 
Zwerfafval binnen een 
straal van 1m rond 
afvalbak 
nee 

Technische norm: 
Uitstekend afval 
ja 
 
Vullingsgraad 
> 100 % per stuk 
 
Zwerfafval binnen een 
straal van 1m rond 
afvalbak 
ja 
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REINIGING - bijgeplaatst afval naast containers 
 
 

 

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. 

Technische norm: 
Grof zwerfafval/ grof vuil 
binnen een straat van 5 m 
rond de container 
0 stuks 

Technische norm: 
Grof zwerfafval/ grof vuil 
binnen een straat van 5 m 
rond de container 
< 1 stuks 

Technische norm: 
Grof zwerfafval/ grof vuil 
binnen een straat van 5 m 
rond de container 
< 3 stuks 

Technische norm: 
Grof zwerfafval/ grof vuil 
binnen een straat van 5 m 
rond de container 
< 5 stuks 

Technische norm: 
Grof zwerfafval/ grof vuil 
binnen een straat van 5 m 
rond de container 
> 5 stuks 
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REINIGING - onkruid op verharding 
 
 

   

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. 

Technische norm: 
Bedekking voeglengte 
0 % 
 
Hoogte 
0 cm 
 
Pollen 
0 stuks 

Technische norm: 
Bedekking voeglengte 
< 10 % 
 
Hoogte 
< 10 st. hoger dan 10 cm 
 
Pollen 
0 stuks 

Technische norm: 
Bedekking voeglengte 
< 30 % 
 
Hoogte 
< 10 st. hoger dan 20 cm 
 
Pollen 
< 100 stuks 

Technische norm: 
Bedekking voeglengte 
< 40 % 
 
Hoogte 
< 30 st. hoger dan 30 cm 
 
Pollen 
< 200 stuks 

Technische norm: 
Bedekking voeglengte 
> 40 % 
 
Hoogte 
> 30 st. hoger dan 30 cm 
 
Pollen 
> 200 stuks 
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REINIGING - onkruid rondom obstakels 

 
 

 

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. 

Technische norm: 
Bedekking binnen 0,5 m 
van obstakel 
0 % per m2 
 
Maximale hoogte onkruid 
0 cm 

Technische norm: 
Bedekking binnen 0,5 m 
van obstakel 
< 10 % per m2 
 
Maximale hoogte onkruid 
< 10 cm 

Technische norm: 
Bedekking binnen 0,5 m 
van obstakel 
< 30 % per m2 
 
Maximale hoogte onkruid 
< 20 cm 

Technische norm: 
Bedekking binnen 0,5 m 
van obstakel 
< 40 % per m2 
 
Maximale hoogte onkruid 
< 30 cm 

Technische norm: 
Bedekking binnen 0,5 m 
van obstakel 
> 40 % per m2 
 
Maximale hoogte onkruid 
> 30 cm 
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BEKLADDING, BEPLAKKING EN NATUURLIJKE AANSLAG  

Betreft banken, bebording, paaltjes, afvalbakken en ondergrondse containers. 
 

 

A+ A B C D 

   
  

Het straatmeubilair is niet 
beplakt of beklad. Het 
straatmeubilair is niet 
bevuild door aanslag. 

Het straatmeubilair is 
beplakt met een zeer 
enkele kleine sticker en is 
niet beklad. Het 
straatmeubilair is 
nauwelijks bevuild door 
aanslag. 

De afvalbak is beplakt 
door grotere stickers of 
affiches of is beklad met 
een kleine tekening. Het 
straatmeubilair is enigszins 
bevuild door aanslag. 

Een groot deel van de 
afvalbak is beplakt door 
een affiche/ affiches of is 
beklad met een tekening. 
Het straatmeubilair is sterk 
vervuild door aanslag. 

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

Technische norm: 
Mate van beplakking/ 
graffiti 
0 % per st. 
 
racisme/ aanstootgevend 
nee 
 
Mate van aanslag 
0 % per stuk 

Technische norm: 
Mate van beplakking/ 
graffiti 
< 2 % per st. 
 
racisme/ aanstootgevend 
nee 
 
Mate van aanslag 
< 5 % per stuk 

Technische norm: 
Mate van beplakking/ 
graffiti 
< 5 % per st. 
 
racisme/ aanstootgevend 
nee 
 
Mate van aanslag 
< 10 % per stuk 

Technische norm: 
Mate van beplakking/ 
graffiti 
< 10 % per st. 
 
racisme/ aanstootgevend 
nee 
 
Mate van aanslag 
< 20 % per stuk 

Technische norm: 
Mate van beplakking/ 
graffiti 
> 10 % per st. 
 
racisme/ aanstootgevend 
ja 
 
Mate van aanslag 
> 20 % per stuk 
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WATER - drijfvuil  
 
 

 

A+ A B C D 

 
 

    

Er is geen drijfvuil. Er zijn enkele stukjes 
drijfvuil aanwezig.  

Er zijn meerdere stukjes 
drijfvuil. 

Er is regelmatig drijfvuil 
aanwezig. 

Er is veel drijfvuil 
aanwezig. 

Technische norm: 
Drijfvuil in water ( los van 
oever) 
0 st per 100 m2 
 
Drijfvuil tegen oever 
0 st per 100 m 

Technische norm: 
Drijfvuil in water ( los van 
oever) 
< 2 st per 100 m2 
 
Drijfvuil tegen oever 
< 3 st per 100 m 

Technische norm: 
Drijfvuil in water ( los van 
oever) 
< 4 st per 100 m2 
 
Drijfvuil tegen oever 
< 10 st per 100 m 

Technische norm: 
Drijfvuil in water ( los van 
oever) 
< 6 st per 100 m2 
 
Drijfvuil tegen oever 
< 15 st per 100 m 

Technische norm: 
Drijfvuil in water ( los van 
oever) 
> 6 st per 100 m2 
 
Drijfvuil tegen oever 
> 15 st per 100 m 
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GROEN - beplanting 
 
 

 

A+ A B C D 

   
  

    
 

Er is geen beplanting 
beschadigd en er zijn geen 
kale plekken. 

Er is weinig beplanting 
beschadigd en er zijn 
weinig kale plekken. 

Er is hier en daar 
beplanting beschadigd en 
er zijn hier en daar kale 
plekken. 

Er is redelijk veel 
beplanting beschadigd en 
er zijn redelijk veel kale 
plekken. 

Er is veel beplanting 
beschadigd en er zijn veel 
kale plekken. 

Technische norm: 
Beschadigd oppervlak 
0 % per 100 m2 
 
Kaal oppervlak 
0 % per 100 m2 

Technische norm: 
Beschadigd oppervlak 
< 3 % per 100 m2 
 
Kaal oppervlak 
< 5 % per 100 m2 

Technische norm: 
Beschadigd oppervlak 
< 5 % per 100 m2 
 
Kaal oppervlak 
< 10 % per 100 m2 

Technische norm: 
Beschadigd oppervlak 
< 10 % per 100 m2 
 
Kaal oppervlak 
< 25 % per 100 m2 

Technische norm: 
Beschadigd oppervlak 
> 10 % per 100 m2 
 
Kaal oppervlak 
> 25 % per 100 m2 
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GROEN - onkruid in beplanting 
Geldt niet voor bosplantsoen.  
 

 

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. 

Technische norm: 
Bedekking 
0 % per 100 m2 
 
Bedekking door resten 
0 % per 100 m2 
 
Maximale hoogte 
0 cm per 100 m2 

Technische norm: 
Bedekking 
< 20 % per 100 m2 
 
Bedekking door resten 
< 10 % per 100 m2 
 
Maximale hoogte 
< 10 cm per 100 m2 

Technische norm: 
Bedekking 
< 40 % per 100 m2 
 
Bedekking door resten 
< 25 % per 100 m2 
 
Maximale hoogte 
< 30 cm per 100 m2 

Technische norm: 
Bedekking 
> 40 % per 100 m2 
 
Bedekking door resten 
< 25 % per 100 m2 
 
Maximale hoogte 
< 50 cm per 100 m2 

Technische norm: 
Bedekking 
> 40 % per 100 m2 
 
Bedekking door resten 
< 25 % per 100 m2 
 
Maximale hoogte 
> 50 cm per 100 m2 
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GROEN - overgroei randen verharding 
Betreft bodembedekkers, heester, vaste planten en bosplantsoen 
 

 

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. 

Technische norm: 
Gemiddelde lengte 
overgroei lage beplanting 
0 cm per 100 m1 
 
Maximale lengte overgroei 
lage beplanting 
0 cm per 100 m1 
 
Gemiddelde lengte 
overgroei opgaande 
beplanting 
0 cm per 100 m1 
 
Maximale lengte overgroei 
opgaande beplanting 
0 cm per 100 m1 

Technische norm: 
Gemiddelde lengte 
overgroei lage beplanting 
< 5 cm per 100 m1 
 
Maximale lengte overgroei 
lage beplanting 
< 30 cm per 100 m1 
 
Gemiddelde lengte 
overgroei opgaande 
beplanting 
< 10 cm per 100 m1 
 
Maximale lengte overgroei 
opgaande beplanting 
< 30 cm per 100 m1 

Technische norm: 
Gemiddelde lengte 
overgroei lage beplanting 
< 15 cm per 100 m1 
 
Maximale lengte overgroei 
lage beplanting 
< 30 cm per 100 m1 
 
Gemiddelde lengte 
overgroei opgaande 
beplanting 
< 25 cm per 100 m1 
 
Maximale lengte overgroei 
opgaande beplanting 
< 40 cm per 100 m1 

Technische norm: 
Gemiddelde lengte 
overgroei lage beplanting 
< 25 cm per 100 m1 
 
Maximale lengte overgroei 
lage beplanting 
< 45 cm per 100 m1 
 
Gemiddelde lengte 
overgroei opgaande 
beplanting 
> 25 cm per 100 m1 
 
Maximale lengte overgroei 
opgaande beplanting 
< 75 cm per 100 m1 

Technische norm: 
Gemiddelde lengte 
overgroei lage beplanting 
> 25 cm per 100 m1 
 
Maximale lengte overgroei 
lage beplanting 
> 45 cm per 100 m1 
 
Gemiddelde lengte 
overgroei opgaande 
beplanting 
> 40 cm per 100 m1 
 
Maximale lengte overgroei 
opgaande beplanting 
> 75 cm per 100 m1 
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GROEN - stam- en/of wortelopschot bomen 
 

A+ A B C D 

     

 
 

    

Er is geen stam- en/of 
wortelopschot. 

Er is weinig stam- en/of 
wortelopschot. 

Er is in enige mate stam- 
en/of wortelopschot. 

Er is redelijk veel stam- 
en/of wortelopschot. 

Er is veel stam- en/of 
wortelopschot. 

Technische norm: 
Bedekking boomspiegel 
0 % per stuk 
 
Gemiddeld e lengte 
wortelopschot 
0 cm per stuk 
 
Bedekking stamoppervlak 
0 % per stuk 
 
Gemiddelde lengte 
stamopschot 
0 cm per stuk 

Technische norm: 
Bedekking boomspiegel 
< 20 % per stuk 
 
Gemiddeld e lengte 
wortelopschot 
< 20 cm per stuk 
 
Bedekking stamoppervlak 
< 5 % per stuk 
 
Gemiddelde lengte 
stamopschot 
< 20 cm per stuk 

Technische norm: 
Bedekking boomspiegel 
< 50 % per stuk 
 
Gemiddeld e lengte 
wortelopschot 
< 50 cm per stuk 
 
Bedekking stamoppervlak 
< 25 % per stuk 
 
Gemiddelde lengte 
stamopschot 
< 50 cm per stuk 

Technische norm: 
Bedekking boomspiegel 
< 100 % per stuk 
 
Gemiddeld e lengte 
wortelopschot 
< 100 cm per stuk 
 
Bedekking stamoppervlak 
< 50 % per stuk 
 
Gemiddelde lengte 
stamopschot 
< 100 cm per stuk 

Technische norm: 
Bedekking boomspiegel 
> 100 % per stuk 
 
Gemiddeld e lengte 
wortelopschot 
> 100 cm per stuk 
 
Bedekking stamoppervlak 
> 50 % per stuk 
 
Gemiddelde lengte 
stamopschot 
> 100 cm per stuk 
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GROEN - gazon  

 
 

 

A+ A B C D 

 
 

    

Het gazon heeft geen 
beschadigingen, kale 
plekken en oneffenheden. 

Het gazon heeft weinig  
beschadiging, kale plekken 
en oneffenheden. 

Het gazon heeft hier en 
daar beschadigingen, kale 
plekken en oneffenheden. 

Het gazon heeft redelijk 
veel beschadigingen , kale 
plekken en oneffenheden. 

Het gazon heeft veel 
beschadigingen, kale 
plekken en oneffenheden. 

Technische norm: 
Beschadigingen 
0 % per 100 m2 
 
Kaal oppervlak 
0 % per 100 m2 
 
Hoogteverschil 
oneffenheden grasmat 
0 cm per 100 m2 

Technische norm: 
Beschadigingen 
< 1 % per 100 m2 
 
Kaal oppervlak 
< 2 % per 100 m2 
 
Hoogteverschil 
oneffenheden grasmat 
< 2 cm per 100 m2 

Technische norm: 
Beschadigingen 
< 5 % per 100 m2 
 
Kaal oppervlak 
< 5 % per 100 m2 
 
Hoogteverschil 
oneffenheden grasmat 
< 5 cm per 100 m2 

Technische norm: 
Beschadigingen 
< 10 % per 100 m2 
 
Kaal oppervlak 
< 10 % per 100 m2 
 
Hoogteverschil 
oneffenheden grasmat 
< 10 cm per 100 m2 

Technische norm: 
Beschadigingen 
> 10 % per 100 m2 
 
Kaal oppervlak 
> 10 % per 100 m2 
 
Hoogteverschil 
oneffenheden grasmat 
> 10 cm per 100 m2 
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GROEN - hagen  

 
 

 

A+ A B C D 

 
 

    

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

Er zijn weinig gaten in de 

haag. De strakke lijnen 

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

Er zijn hier en daar gaten 

in de haag. De strakke 

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

Er zijn redelijk veel gaten 

in de haag. De strakke 

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

Er zijn veel gaten in 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 

Technische norm: 
Gaten 
0 % per 100 m1 
 
Gemiddelde lengte 
uitlopers 
0 cm per 100 m1 

Technische norm: 
Gaten 
< 2 % per 100 m1 
 
Gemiddelde lengte 
uitlopers 
< 10 cm per 100 m1 

Technische norm: 
Gaten 
< 5 % per 100 m1 
 
Gemiddelde lengte 
uitlopers 
< 20 cm per 100 m1 

Technische norm: 
Gaten 
< 15 % per 100 m1 
 
Gemiddelde lengte 
uitlopers 
< 30 cm per 100 m1 

Technische norm: 
Gaten 
> 15 % per 100 m1 
 
Gemiddelde lengte 
uitlopers 
> 30 cm per 100 m1 

 


