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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 

In opdracht van de gemeente Schagen heeft Smit Groenadvies BV een 0-meting uitgevoerd 
op 10 begraafplaatsen in de gemeente Schagen. De 0-meting betreft alle kapitaalgoederen 
op de begraafplaatsen. De 10 begraafplaatsen zijn: 

1. Schagen, de Hoep; 
2. Sint Maartensbrug, Grote sloot; 
3. Petten, Bergeendstraat; 
4. Callantsoog, Kerkplein; 
5. Krabbendam, Kerkpad; 
6. Tuitjehorn, Bogtmanweg; 
7. Dirkshorn, Oosterdijk; 
8. Waarland, Kerkstraat; 
9. Warmenhuizen, Pastoor Willemsestraat; 
10. Sint Maarten, Groenedijk 

 
Tijdens de 0-meting is een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd van de kapitaalgoederen 
op de begraafplaatsen. De beoordeling is uitgevoerd aan de hand van de 
Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 van de CROW en de bijbehorende schaalbalken. 
Voor een overzicht van de gebruikte schaalbalken wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
Deze 0-meting dient de volgende doelen: 

 Verkrijgen van inzicht in de huidige beeldkwaliteit op de verschillende 
begraafplaatsen in de gemeente Schagen; 

 Bepalen van een meerjarenplanning voor vervanging en herstel van de 
verschillende elementen. 

 
Tijdens de 0-meting is gebruik gemaakt van een toughbook met Geovisia (beheersoftware). 
De beoordeling per element is digitaal terug te vinden in het Geovisia systeem van de 
gemeente Schagen. 

1.2. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat inhoudelijk in op beheer en onderhoud van begraafplaatsen en waar het 
voor nodig is. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de kwaliteit per begraafplaats. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 4 aangegeven welke elementen vervangen of hersteld moeten worden 
en hoe dit in een meerjarenplanning past. 
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2. BEHEER BEGRAAFPLAATSEN 

2.1. Goed beheer is cruciaal 

De gemeente Schagen streeft naar begraafplaatsen die voldoen aan de behoeften van 
burgers en andere belanghebbende. De begraafplaatsen hebben een hoofdfunctie waar ze 
aan moeten voldoen, te weten: begraven/ asbezorgen en rouwverwerking/ gedenken/ 
herinneren. Daarnaast kan het voorkomen dat een begraafplaats nog een nevenfunctie 
heeft als: 

 Recreatie; 

 Natuurbehoud- en ontwikkeling; 

 Landschap- en cultuurhistorie. 
 
De gemeente Schagen voert onderhoudstaken uit om het beeld van de begraafplaatsen aan 
te laten sluiten bij de functies die de begraafplaatsen vervullen. Uitgangspunten voor het 
onderhoud is dat het beeld op de begraafplaats voldoet aan kwaliteitsniveau A, conform 
de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 van de CROW. Het beheer en onderhoud 
dient daarnaast kosteneffectief te zijn voor de 10 begraafplaatsen. 

2.2. Belangrijkste beheertaak 

De belangrijkste beheertaak op de begraafplaatsen is het in stand houden van de gewenste 
beeldkwaliteit, zodat alle begraafplaatsen uniform zijn qua niveau en uitstraling. Zonder 
de juiste maatregelen zakt de kwaliteit uiteindelijk onder een bepaald niveau en treden er 
negatieve effecten op als disfunctioneren, onveiligheid, verloedering en 
kapitaalvernietiging. Om dit te voorkomen is “technisch beheer” nodig, bestaande uit 
onderhoud en vervangen van fysieke objecten en herstellen van schades. 
 
Elk object op de begraafplaatsen heeft een bepaalde “technische” levensduur. Onderhoud 
bestaat uit maatregelen die ervoor zorgen dat het object tijdens de levensduur blijft 
functioneren en dat de verwachte levensduur daadwerkelijk wordt gehaald.  
Tijdens de 0-meting zijn de kapitaalgoederen op de begraafplaatsen beoordeeld op het 
huidige onderhoudsniveau en restlevensduur. Wens vanuit de gemeente is om alle 
elementen op de begraafplaatsen te laten voldoen aan beeldkwaliteitsniveau A. Deze 0-
meting is erop gericht om alle elementen te benoemen die nu of binnen 5 jaar (2015-2020) 
hier niet aan voldoen. 
 
Tevens wordt, in verband met een mogelijke kostenbesparing, de meerjarenplanning 
uitgewerkt voor beeldkwaliteitniveau B. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het nu een 
mogelijk kostenbesparing oplevert, maar bij eventueel opwaarderen (in de toekomst) naar 
niveau A zijn de kosten aanzienlijk hoger dan dat momenteel bespaard zal worden. De 
afweging om de kwaliteit van niveau A bij te stellen naar B moet daarom altijd goed 
onderbouwt plaatsvinden. 

2.3. Kapitaalgoederen 

Voorafgaand aan de 0-meting zijn de kapitaalgoederen bepaald die onderzocht zijn tijdens 
de 0-meting. Het gaat hierbij om: 

 Verhardingen; 

 Terreinmeubilair; 

 Hekwerken en poorten; 

 Grafstenen; 

 Gazon; 

 Beplantingen. 
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De bomen op de begraafplaatsen zijn niet beoordeeld tijdens de 0-meting, omdat daarvan 
de gegevens jaarlijks worden bijgehouden voor de gemeentelijke zorgplicht van de bomen. 
Dit gebeurt aan de hand van boomveiligheidscontroles.  



 

8 | 78 
 

3. 0-METING BEGRAAFPLAATSEN 

3.1. Schagen, Hoep 

Begraafplaats de Hoep in Schagen ziet er goed verzorgt uit en er is duidelijk te zien dat er 
veel aandacht wordt besteed aan het onderhoud. De kwaliteit van de begraafplaats ligt 
grotendeels op beeldkwaliteitsniveau A. Op enkele kleine gebreken na voldoen alle 
elementen op de begraafplaats aan de wens van de gemeente.  
 

 
 
De geconstateerde gebreken op de begraafplaats zijn: 

 Natuurlijk afval op de begraafplaats. Tijdens de 0-meting voldoet het beeld van de 
verschillende elementen (gazons, verhardingen en beplantingen) niet aan de A-
kwaliteit voor natuurlijk afval. Dit is niet hinderlijk aangezien de 0-meting in de 
herfst heeft plaatsgevonden en er wordt vanuit gegaan dat het bladafval tijdens 
het reguliere onderhoud wordt verwijderd; 

 
 De plantvakken langs de toegangsweg naar de begraafplaats vertonen redelijk wat 

kale plekken. Dit is deels te wijten aan de jonge beplanting. Om dit te verbeteren 
is er wel inboet nodig van de beplanting; 
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 De trottoirbanden rondom de boom in de toegangsweg staan te krap om de boom 
en door worteldruk en groei van de boom zijn deze opgedrukt. Dit dient hersteld 
te worden door toepassen van grotere boomspiegel en opnieuw plaatsen van de 
betonbanden;  

 
 De hagen rondom de begraafplaats zijn strak geschoren op de bovenzijde na, waar 

forse uitgroei te zien is. Dit komt het strakke beeld van de haag niet ten goede en 
dient met snoeiwerkzaamheden hersteld te worden; 

   
 De verhardingen op de begraafplaats bestaan uit grind en zien er strak en netjes 

uit. Op een aantal plekken voldoet het A niveau niet door de aanwezigheid van 
onkruid. Dit kan tijdens het onderhoud hersteld worden. 

   
 
Op de bovengenoemde gebreken na ziet de begraafplaats er goed uit. Alle overige 
elementen op de begraafplaats zijn goed onderhouden en hebben geen gebreken. Deze 
begraafplaats geldt als referentie voor de andere begraafplaatsen in de gemeente.  

3.2. Sint Maartensbrug, Grote Sloot 

Aan de Grote Sloot, tussen huisnummer 233 en 235, ligt de entree van de begraafplaats. 
De entree en de achterliggende begraafplaats zien er mooi uit en op enkele kleinere 
gebreken na voldoet het beeld aan kwaliteitsniveau A. De beplantingen, de grindpaden, de 
gazons en overige elementen zijn goed onderhouden en er is goed aandacht voor de 
kwaliteit. 
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De aangetroffen gebreken zijn: 

 Het informatiebord bij de entree ziet er matig uit en zit slecht in de verf. Ook is 
redelijk wat natuurlijke aanslag aanwezig. Voor het beeld moet het bord 
vervangen worden of schoongemaakt en geschilderd worden; 

 
 Natuurlijk afval op de begraafplaats. Tijdens de 0-meting voldoet het beeld van de 

verschillende elementen (gazons, verhardingen en beplantingen) niet aan de A-
kwaliteit voor natuurlijk afval. Dit is niet hinderlijk aangezien de 0-meting in de 
herfst heeft plaatsgevonden en er wordt vanuit gegaan dat het bladafval tijdens 
het reguliere onderhoud wordt verwijderd; 

   
 Vlak achter de entree ligt een rozenvak met een kale plek in de beplanting. Dit 

kan middels inboet worden hersteld; 
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 Het gazon gelijk rechts naast de entree vertoont enkele kuilen en oneffenheden 

die momenteel nog niet hinderlijk zijn, maar wel op termijn verholpen moeten 
worden. Door uitvullen en egaliseren van het gazon kan de kwaliteit verbeterd 
worden; 

 De grindpaden zien er goed uit en worden regelmatig onderhouden. Wel is te zien 
dat op termijn het grind moet worden aangevuld, omdat het op sommige plekken 
erg dun is; 

 
 Het gras op meerdere grafvelden is van mindere kwaliteit en iets ongelijk qua 

beeld. Ook zijn er veel dorre plekken te zien, maar dat is te wijten aan de 
zanderige opbouw van de grafvelden. Op termijn is het raadzaam om de gazons op 
de grafvelden door te zaaien en te bemesten voor een betere kwaliteit; 

 
 In de beplanting vlak achter de watergang die de begraafplaats kruist, zit een kale 

plek die is gevuld met zand. Ook zijn de opsluitbanden daar opgedrukt en 
waarschijnlijk is daar een boom verwijderd en is het gat opgevuld met zand. Hier 
moet om het beeld te verbeteren nog beplanting worden ingeboet en de 
opsluitbanden moeten opnieuw worden gesteld; 
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 De laatste rij grafvelden ziet er matig uit qua grasbestand en vlakheid. Om het 

beeld te verbeteren moet deze strook opnieuw aangelegd worden, zodat het vlak 
komt te liggen met een goed grasbestand.  

 
 Achter het centrale grafveld, met de gemetselde muur rondom, staat een zitbank 

met een matige kwaliteit. De bank heeft gebreken aan de zitting en ziet er kaal 
uit. Deze bank moet op termijn vervangen worden om het beeld te verbeteren. 

 
 
Achter de begraafplaats met de grasvelden ligt een parkachtig gebied met grote 
grasvelden en een urnenmuur. Ook staat hier een aula met een parkeerterrein. Dit gebied 
is niet opgenomen in de 0-meting. 

3.3. Petten, Bergeendstraat 

Tussen de Bergeendstraat en de Zeearendstraat in Petten ligt de begraafplaats van Petten.  
De begraafplaats is vanaf de openbare weg niet zichtbaar en ligt achter een stenen muur. 
De parkeervakken en toegang zien er netjes verzorgd uit. De begraafplaats zelf is echter 
van een mindere kwaliteit. Er zijn veel gebreken en de kwaliteit is matig. Het beeld 
voldoet dan ook niet aan kwaliteitsniveau A. 
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De gebreken zijn deels te wijten aan de ligging van de begraafplaats nabij de zee, waar de 
invloed van zout en wind vaak erg extreem zijn. Hierdoor is het niet eenvoudig om 
dezelfde kwaliteit te waarborgen als begraafplaatsen verder van de kust. 
 
De aangetroffen gebreken zijn: 

 De grote toegangspoort ziet er redelijk uit, maar wel wat knelpunten die in de 
toekomst problemen gaan opleveren voor het beeld. Op termijn moet de poort 
geschilderd worden. 

   
 Langs het pad naar de poort voor bezoekers ligt een strookje grond waar onkruid 

groeit. Om het beeld te verbeteren zou dit dicht gestraat moeten worden. Ook 
bestaat het tegelpad uit diverse soorten betontegels dat het beeld negatief 
beïnvloedt. Het pad op termijn herstraten tegen de stenen muur met nieuwe 
tegels is aan te raden. 
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 Het informatiebord bij de entree is matig van kwaliteit. De verf bladert er vanaf 
en de beplanting groeit voor het bord. Dit kan verbeterd worden door het snoeien 
van de heesters en verven van het bord. 

 
 Het gazon op de begraafplaats is slecht qua kwaliteit. Het is ongelijk en vol kuilen. 

Er liggen veel resten gras van het maaien en langs de muur is het gras dor en 
wordt niet goed onderhouden. Op veel plekken is het gras dun en schraal en staat 
er veel onkruid tussen het gras. De grasstroken moeten, om het beeld te 
verbeteren, opnieuw aangelegd worden. Dan kan het opnieuw geëgaliseerd worden 
en ingezaaid worden met een grasmengsel beter bestand tegen de omstandigheden 
dicht bij de kust. Ook moeten de overgangen minder scherp, omdat nu het gras 
wordt gescalpeerd.  
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 De beplanting op de begraafplaats is redelijk naar de extreme standplaats dicht bij 
de kust. Er zijn echter wel enkele kale plekken die slecht groeien en waar wel te 
zien is dat er deels nieuwe planten zijn aangebracht. Bij de plantkeuze moet wel 
goed bepaald worden welke soorten het onder de aanwezige omstandigheden goed 
doen. De kale plekken dienen opnieuw ingeboet te worden. 

   
 

   
 De grindpaden zijn slecht van kwaliteit. De laag grind is erg dun en overal zijn de 

onderliggende rasters te zien. Ook groeit er veel onkruid op het pad en met name 
langs de randen. Om dit te verbeteren moeten de paden aangevuld worden en het 
onkruid moet verwijderd te worden. 

   
 De overige verhardingen op de begraafplaats zien er netjes uit. Wel zijn veel 

resten dood onkruid te zien en dat geeft aan dat er waarschijnlijk te weinig aan 
onkruidbestrijding wordt gedaan op de verhardingen. De vakken met mos en 
sedum zien er matig uit door veel kale plekken en veel onkruid. De beplanting 
ontwikkeld zich slecht en hierdoor is er veel ruimte voor onkruiden. Er wordt 
geadviseerd om de mos en sedum beplanting te verwijderen en te vervangen door 
andere planten die beter bestand zijn tegen de omstandigheden. Andere optie is 
om de vakken in te zaaien met gras of te voorzien van een halfverharding. 
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 Op de begraafplaats liggen glazen afdekplaten op de oude grafstenen. Echter het 

beeld is slecht, omdat er veel onkruid onder de glasplaten groeit dat niet wordt 
verwijderd. Dit moet in het onderhoud meegenomen worden om het beeld goed te 
houden. Nu is een extra inspanning nodig om al het onkruid te verwijderen. 

   

3.4. Callantsoog, Kerkplein 

De begraafplaats van Callantsoog ligt aan het Kerkplein en de Zeeweg. De begraafplaats 
ligt bij de kerk en is omsloten door een zware bosschage die bescherming biedt tegen de 
zware omstandigheden van een kustplaats. 

 
 
Gezien de zware omstandigheden door een ligging in een kustplaats, ziet de begraafplaats 
er netjes verzorgd uit. Er zijn wel gebreken gesignaleerd die aangepakt moeten worden 
om de kwaliteit te verbeteren. De gebreken zijn: 
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 De hekwerken en poorten passen goed bij het beeld van een kustplaats. De hekken 
staan goed in de verf en enige knelpunt is het roesten van de scharnieren en 
sloten. Deze moeten op termijn vervangen worden. 

 
 De staanders van het hekwerk zijn betonnen palen die witgekalkt zijn. Dat geeft 

een mooi beeld, maar momenteel is er veel aanslag van algen te zien. Dit moet 
verwijderd worden en indien nodig zullen de palen ook opnieuw geverfd moeten 
worden om het beeld te verbeteren. 

   
 De beplanting rondom de begraafplaats bestaat uit zware bosschage. Dit geeft een 

goede beschutting en aangenaam beeld. De randen moeten echter wel goed 
bijgehouden worden. Momenteel is er veel overgroei te zien en moet de 
beplanting gesnoeid en teruggezet worden. 

   
 Het grootste knelpunt op de begraafplaats is de gazons. Het is moeilijk om een 

goede grasmat te krijgen op een begraafplaats met een ligging zo dicht bij de 
kust. Er zijn extra maatregelen nodig, zoals extra bodemverbetering en juiste 
grasmengsel. De ongelijkheden in het gazon zijn verder niet hinderlijk en geven 
juist een heel mooi beeld van glooiingen die passen bij een ligging bij de kust 
(duinen). Door te streven naar een sterke en betere grasmat worden de dorre 
plekken en het vele onkruid vervangen door een beter beeld. 
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 De zitbank op de begraafplaats is nog redelijk te gebruiken. Het beeld is echter 

minder en er is een beschadiging aanwezig op de zitting. Op termijn de bank 
schilderen of vervangen door een nieuwe bank. Waarbij mogelijk gekozen moet  
worden voor een uniforme stijl op alle begraafplaatsen. Te denken valt aan de 
zwarte stalen banken die op de andere begraafplaatsen ook geplaatst zijn. 

   

3.5. Krabbendam, Kerkpad 

Aan het Kerkpad in Krabbendam ligt de begraafplaats. De begraafplaats ligt omsloten door 
bosschages en bomen aan de rand van het dorp. Van alle begraafplaatsen die zijn 
meegenomen in de 0-meting heeft deze de minste kwaliteit. Er zijn redelijk veel gebreken 
gesignaleerd. 
 



 

19 | 78 
 

 
 
De gebreken op de begraafplaats zijn: 

 De ligusterhaag langs het mijnsteenpad, ziet er matig uit. De vorm is niet geheel 
strak en ook zitten er enkele gaten in. In het onderhoud moet meer aandacht zijn 
voor een strakke vorm, daarnaast zal de haag ingevuld moeten worden met nieuw 
plantmateriaal. 

   
 

   
 Op diverse plekken op de begraafplaats ligt veel bladafval. Dit is te herleiden naar 

het jaargetij van de 0-meting, maar moet wel verwijderd worden tijdens het 
reguliere onderhoud. 

 In de bocht van het mijnsteenpad zit een kale plek met veel onkruid dat ingeboet 
moet worden om het beeld te verbeteren. 
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 De grafvelden op de begraafplaatsen zijn matig qua beeld en vertonen een groot 

aantal gebreken. De beplanting groeit weelderig en wordt niet goed onderhouden. 
Er zijn geen strakke randen en vooral de bodembedekkers groeien over alle velden 
heen. 

   
 

   
 De tegels langs de grafvelden zijn ongelijk en scheef en dit geeft een gevaarlijke 

situatie en een ongewenst beeld. Dit moet hersteld worden. 

   
 De graven en grafstenen liggen er onverzorgd bij. Veel staan scheef en er zijn veel 

kuilen en verzakkingen. Ook liggen er grondresten en veel kale plekken. De 
grafvelden moeten hersteld worden door deze opnieuw aan te leggen, waarbij de 
kuilen uitgevuld worden en de graven en grafstenen opnieuw geplaatst worden. 
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 Laatste knelpunt is de onkruidgroei in het mijnsteenpad dat in het reguliere 

onderhoud verwijderd moet worden om aan A-kwaliteit te voldoen. 

 
 
Gezien de huidige kwaliteit van de begraafplaats in Krabbendam is het een overweging om 
een grootschalige renovatie uit te voeren. Het beeld is nu dusdanig verstoord en er zijn 
aanzienlijke technische knelpunten dat een renovatie van de gehele begraafplaats wordt 
aangeraden. 
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3.6. Tuitjehorn, Bogtmanweg 

De begraafplaats van Tuitjehorn ligt aan de Bogtmanweg en is omsloten door zware 
bosplantsoen met veel bomen.  

 
 
De begraafplaats ziet er goed verzorgd uit. Het geheel ligt erg schaduwrijk wat wel 
invloed heeft op de kwaliteit van bepaalde elementen, maar geeft ook veel rust en 
geborgenheid. Ondanks het verzorgde uiterlijk zijn er wel een aantal knelpunten gezien 
tijdens de 0-meting. Het gaat hierbij om: 

 De toegangspoort ziet er redelijk uit. De coating wordt achter wat vaal en er zijn 
een paar roetspuntjes gezien. Op termijn zal de poort opnieuw gecoat moeten 
worden. 

   
 Op deze begraafplaats ligt ook veel natuurlijk afval op de paden en grasvelden. 

Dat is niet direct een knelpunt gezien de ligging en het jaargetij. Tijdens reguliere 
onderhoud kan dit hersteld worden. 

 Groot deel van de paden op de begraafplaats zijn vervangen door gralux paden. De 
nieuwe paden zien er netjes strak en verzorgd uit. Er is wel een knelpunt met 
onkruid en groene aanslag van de paden. Dit kan door extra onderhoud snel 
verholpen worden. 
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 De paden die nog niet zijn vervangen door gralux bestaan uit een asfaltverharding 

van een slechte kwaliteit. Er zijn veel gaten, kuilen en scheuren zichtbaar. Deze 
paden dienen op termijn ook vervangen te worden door gralux. 

   
 

   
 Het gazon op de begraafplaats is matig van kwaliteit. Ook liggen er veel 

grasresten. Dit duidt op te laat maaien en bij veel grasresten moet het gazon 
geveegd worden. Ook is het gazon ongelijk en vol dunnen en kale plekken. Om dit 
te herstellen moet het gazon geherprofileerd worden om vervolgens opnieuw in te 
zaaien. 
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 In een hoek achter op de begraafplaats ligt een rest grond en een houten 

raamwerk. Dit geeft een verstoord beeld en dit moet uit het zicht liggen, zodat 
het beeld op de begraafplaats netjes blijft. 

3.7. Dirkshorn, Oosterdijk 

De begraafplaats van Dirkshorn ligt aan de Oosterdijk. De begraafplaats is omsloten door 
een bosrijke begroeiing.  

 
 
De begraafplaats ziet er goed verzorgd uit en heeft een goede kwaliteit. Tijdens de 0-
meting zijn een aantal knelpunten gesignaleerd. Het gaat om: 

 Er ligt veel blad op de verschillende elementen van de begraafplaats. Dit is te 
wijten aan de bosrijke omgeving en het jaargetij. Er wordt vanuit gegaan dat dit 
in het onderhoud hersteld wordt. 

 Het plantvak rondom de boom in het toegangspad vertoont een kale plek. Deze 
moet ingeboet worden met Vinca’s om het beeld te herstellen. 
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 De randen langs de paden zijn opgesloten met betonbanden. Dit geeft een mooi en 

strak beeld. Echter op enkele plekken worden de banden weggedrukt door bomen 
en wortelgroei. Dit is op te lossen door het opnieuw stellen van de banden in 
combinatie met het zorgvuldig verwijderen van de boomwortels. Echter is dit niet 
overal mogelijk en dan moet gekozen worden om het pad smaller te maken of de 
banden te verwijderen. 

   
 

   
 Het middelste grafveld, achter op de begraafplaats, ligt erg laag ten opzichte van 

de omgeving. Dit kan een gevolg zijn van zettingen in de ondergrond. Dit kan 
hersteld worden door aanvullen van de laagte en opnieuw stellen van de 
grafstenen. 
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3.8. Waarland, Kerkstraat 

In het dorp Waarland ligt de begraafplaats aan de Kerkstraat.  

 
 
De begraafplaats ziet er netjes verzorgd uit. De beeldkwaliteit is goed en er zijn een 
beperkt aantal gebreken gezien tijdens de 0-meting. De gebreken zijn: 

 De mijnsteenpaden zien er netjes uit en liggen strak tussen opsluitbanden. Op 
enkele plekken is wel onkruid en groene aanslag gezien dat het beeld verstoord. 
Dit kan in het onderhoud eenvoudig worden verholpen. 

 
 Bij de gedenkmuren is een andere soort en kleur halfverharding toegepast. Het 

witte grind verstoord het beeld van de strakke mijnsteenpaden. Beste oplossing is 
een verharding toepassen van klinkers, waardoor beeld strak blijft. 
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 De taxushaag langs het hoofdpad, nabij de helling in het pad, ziet er strak uit. 

Alleen aan de bovenzijde is niet de gehele bovenkant geknipt. Dit geeft een 
afwijkend en ongewenst beeld. Dit moet door aanvullend snoeien worden hersteld. 

 
 Het tegelpad als hellingbaan ziet er matig uit en dan met name door de brede 

voegen tussen de tegels. Dat voldoet niet aan de beeldkwaliteit A. Deze 
verharding dient herstraat te worden voor een strakker en netter beeld. 

 
 Door de grafvelden lopen smalle paden van 2 tegels breed om de verschillende 

graven te bereiken. Groot deel ligt er slordig en ongelijk bij. Voor een betere 
kwaliteit is het aan te raden om de paden netjes aan te leggen met een 
opsluitband aan weerszijde. Dit kan het strakke nette beeld versterken.  
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 Langs een zijpad van mijnsteen ligt een vak met bodembedekkers met een kale 
plek die ingeboet moet worden. 

 
 De mijnsteenpaden zien er redelijk uit. Wel een aandachtspunt is de hoeveelheid 

mijnsteen die op meerdere plaatsen erg dun wordt. Dit moet op termijn worden 
aangevuld. Ook staat er op meerdere  plaatsen redelijk wat onkruid in de 
verharding die verwijderd moet worden om aan A-kwaliteit te blijven voldoen. 

   
 

   
 De laatste rij van het grafveld achter kerk is gezakt ten opzichte van het overige 

terrein en ter plaatse van ca. 3 graven moet het opgehoogd worden en moeten de 
grafstenen hersteld worden. 

 
 De gazons op de begraafplaats zien er redelijk tot goed uit. De velden liggen goed 

vlak. Punt van aandacht is wel het maaibeleid van de gazons, omdat er veel 
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grasresten zijn achtergebleven na de laatste maaibeurt. Als er te laat wordt 
gemaaid bij een te hoge grasvegetatie is het noodzakelijk om ook te vegen. Verder 
bevat het gazon redelijk veel onkruid en is het aan te raden om de gazons in het 
voorjaar te verticuteren en door te zaaien. 

   

3.9. Warmenhuizen, Pastoor Willemsestraat 

De begraafplaats in Warmenhuizen is recent uitgebreid en voor de 0-meting is alleen het 
deel opgenomen dat is afgeschermd met leilindes. 

 
 
Het deel dat is opgenomen in de 0-meting betreft een recent aangelegd deel met jonge 
beplanting dat nog volop in ontwikkeling is. Het beeld is netjes verzorgd met een aantal 
gebreken, te weten: 

 De schelpenpaden zien er netjes en strak uit. Punt van aandacht is echter wel de 
onkruidgroei. Dit moet in het onderhoud goed meegenomen worden om aan de 
beeldkwaliteit te voldoen. 
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 De jonge aanplant slaat over het algemeen goed aan, op enkele mindere plekken 

na. Mogelijk is daar niet voldoende grondverbetering toegepast en deze plekken 
moeten ingeboet worden. 

   
 

   
 De aanwezige zitbank ziet er matig uit, doordat de verf afbladert. Dit moet 

hersteld worden door een nieuwe laag verf. 
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3.10. Sint Maarten, Groenedijk 

De begraafplaats in Sint Maarten ligt aan de Groenedijk en is aan alle kanten omgeven 
door een bosachtige beplanting. 

 
De begraafplaats maakt een redelijk verzorgde indruk. Momenteel voldoen een aantal 
zaken niet aan de A-kwaliteit. De gesignaleerde gebreken zijn: 

 De mijnsteenpaden zien er matig uit. De laag mijnsteen is erg dun en deels 
ontbreekt het volledig. Ook staan er veel plassen en zijn er kuilen. Op een groot 
aantal plekken is ook veel onkruid aanwezig. De paden zijn dusdanig slecht dat 
voor een A-kwaliteit nieuwe aanleg wordt aanbevolen. Bij nieuwe aanleg van de 
paden kunnen ook de randen met betonbanden opnieuw gesteld worden voor een 
strakker beeld. 

   
 Op verschillende plekken zitten er gaten en dode planten in de hagen op de 

begraafplaats. Dit kan verholpen worden met inboet. Naast de gaten is ook de 
strakheid van de hagen niet overal goed. Dit is een aandachtspunt bij het knippen 
van de hagen. 
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 De beplantingsvakken langs het toegangspad zijn matig door de kale plekken. Om 
dit te verbeteren moet een deel ingeboet worden. 

   
 De tegelverharding bij het onderhoudsgebouw is zeer slecht. Het is ongelijk met 

brede voegen en vervuiling door alg en mos. De tegels zijn verouderd en er wordt 
geadviseerd om de verharding opnieuw aan te leggen met nieuwe tegels. 

   
 De boomspiegel rondom de boom in het toegangspad is matig en ongelijk. Door 

vergroten van de boomspiegel kan dit verbeterd worden. 

 
 De zitbanken op de begraafplaats zijn redelijk. Er is weinig vervuiling aanwezig, 

maar de verf begint af te balderen en herstel is aan te raden. 

   
 Een belangrijk knelpunt op de begraafplaats zijn de grafvelden. Vooral de oudere 

grafvelden zijn erg ongelijk en de graven liggen veelal scheef en verzakt. Ook zijn 
grote delen aangeplant met bodembedekkers als Hedera, Vinca en dergelijke. Dit 
zijn sterke groeiers die snel over de randen groeien en grafstenen overwoekeren. 
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Advies is om groot deel van de grafvelden die zijn verzakt op te hogen en de 
grafstenen opnieuw aan te brengen. Tevens moeten de vakken met snelgroeiende 
bodembedekkers aangepakt worden. Dit kan door terugzetten en goed bijhouden 
in het onderhoud of opnieuw aanleggen van de plantvakken met langzaam 
groeiende sierheesters. 

   
 

   
 De grasvelden op de begraafplaats zien er redelijk tot goed uit. Op aantal pekken 

zitten wat kleinere ongelijkheden die niet hinderlijk zijn en niet opvallen. Wel 
punt van aandacht is de hoeveelheid onkruid in de gazons. Dit kan verbeterd 
worden door gazons te verticuteren, door te zaaien en te bemesten. 

 
 De tegelpaden tussen de grafvelden zijn zeer matig door verouderde tegels, 

verzakkingen en mos en algen. Door hier nieuwe tegelpaden aan te leggen van 2 
tegels breed met opsluitband wordt de kwaliteit aanzienlijk verbeterd. 
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4. MEERJARENPLANNING 

4.1. Algemeen 

Aan de hand van de uitgevoerd 0-meting is een overzicht verkregen van de knelpunten en 
gebreken op de begraafplaatsen in de gemeente Schagen. Zaken uit de beoordeling die 
behoren tot regulier onderhoud, zoals verwijderen van bladafval, zijn niet opgenomen in 
de meerjarenplanning. De overige zaken zijn middels een prioritering opgenomen in de 
meerjarenplanning voor 2015 tot 2020. In paragraaf 4.2 is de meerjarenplanning 
uitgewerkt voor kwaliteitsniveau A. Paragraaf 4.3 geeft een beeld van de 
meerjarenplanning als niveau B als referentie wordt gebruikt. 
 
In onderstaande tabel is de prioritering aangegeven die bij de 0-meting hoort. 

Prioriteit: Renovatietermijn: 

5 5 jaar 

4 4 jaar 

3 3 jaar 

2 2 jaar 

1 Binnen 0 -1 jaar 

 
Bij het bepalen van de prioriteit is ook de ligging en zichtbaarheid van de knelpunten in 
ogenschouw genomen. Knelpunten buiten het zicht van de bezoekers zijn naar achter in de 
planning geschoven. 

4.2. Meerjarenplan 

Begraafplaats: Onderdeel: Prioriteit: Oplossing: Jaar: Kosten: 

Schagen Hagen uitgroei 1 Bovenkant hagen knippen 2015 €  1.500,-- 

 Kale plekken 
beplantingen 

2 Inboet beplanting 2016 €  2.500,-- 

 Trottoirbanden 
boomspiegel 

3 Vergroten en herstel 
boomspiegel 

2017 €  1.000,-- 

Sint 
Maartensbrug 

Informatiebord 1 Schoonmaken en verven 
bord 

2015 €     500,-- 

 Kale plek rozenvak 
en heestervak 

1 Inboet 2015 €  1.500,-- 

 Kuilen en 
oneffenheden 
gazons. Tevens dorre 
plekken 

4 Uitvullen en egaliseren en 
inzaaien gazon 

2018 €11.000,-- 

 Paden dun in 
mijnsteen 

3 Aanvullen mijnsteen 2017 €  8.000,-- 

 Rij grafvelden 
ongelijk en matig 
grasbestand 

5 Opnieuw aanleggen en 
inzaaien strook 

2019 €  2.000,-- 

 Zitbank 2 Vervangen 2016 €  1.000,-- 

Petten Toegangspoort 3 Schoonmaken en schilderen 2016 €  1.000,-- 

 Tegelpad naar 
looppoort 

1 Herstraten en aanvullen 2015 €  1.000,-- 

 Informatiebord 1 Schoonmaken en schilderen 2015 €     500,-- 

 Gazons kuilen, 
onkruid en steile 
overgangen 

2 Herprofileren en opnieuw 
inzaaien 

2016 €  4.000,-- 
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 Kale plekken 
beplantingen 

1 Inboet 2015 €  1.000,-- 

 Grindpaden rasters in 
zicht en veel onkruid 

2 Aanvullen en schoonmaken 
paden 

2016 €  6.500,-- 

 Mos sedum vakken 
matig van kwaliteit 

2 Inboeten met andere soort 
beplanting 

2016 €  1.500,-- 

 Glasplaten met 
onkruid 

1 Verwijderen onkruid 2015 €  1.000,-- 

Callantsoog Hekwerken roestige 
hang en sluitwerk 

5 Vervangen 2019 €     500,-- 

 Betonnen palen met 
groene aanslag 

2 Schoonmaken en witten 
van de palen 

2016 €  1.500,-- 

 Overgroei randen 
beplanting 

1 Snoeien en terugzetten 
beplanting 

2015 €  1.500,-- 

 Kale plekken en 
onkruid gazons 

1 Herprofileren en 
doorzaaien gazons 

2015 €  5.000,-- 

 Zitbank kaal en 
beschadiging 

2 Vervangen 2016 €  1.000,-- 

Krabbendam Ligusterhaag. Kale 
plekken en niet strak 

1 Inboeten 2015 €  1.000,-- 

 Kale plek in heesters 1 Inboet 2015 €     500,-- 

 Beplanting 
grafvelden overgroei 

1 Verwijderen en snoeien 2015 €     500,-- 

 Tegels scheef en 
ongelijk 

1 Herstraten 2015 €     500,-- 

 Grafvelden scheef en 
ongelijk 

1 Renovatie grafvelden 2015 €  9.000,-- 

Tuitjehorn Coating 
toegangspoort matig 

3 Nieuwe coating 2017 €  1.500,-- 

 Kwaliteit asfaltpaden 1 Vervangen door 
graluxpaden 

2015 €30.000,-- 

 Onkruid en groene 
aanslag gralux paden 

1 Verwijderen onkruid en 
groene aanslag 

2015 €  1.500,-- 

 Gazons ongelijk, kaal 
en dor 

3 Herprofileren en 
doorzaaien 

2017 €  3.000,-- 

Dirkshorn Plantvak 
boomspiegel kale 
plek 

1 Inboet  2015 €     500,-- 

 Betonbanden langs 
paden weggedrukt 

1 Verwijderen en/of opnieuw 
stellen 

2015 €  2.000,-- 

 Verzakking grafveld 3 Ophogen en opnieuw 
stellen grafstenen 

2017 €  2.500,-- 

Waarland Grind qua kleur 
afwijkend van 
mijnsteen 

1 Vervangen door klinkers 2015 €  2.000,-- 

 Taxushaag 
bovenzijde niet 
geheel geknipt 

1 Snoeien bovenzijde 2015 €     500,-- 

 Tegelpad helling 
grote voeglengte 

2 Herstraten met nieuwe 
tegels 

2016 €  2.000,-- 

 Smalle tegelpaden 
langs grafvelden 
ongelijk 

4 Paden opnieuw aanleggen 2018 €  3.500,-- 
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 Heesters kale plek 1 Inboet 2015 €     500,-- 

 Mijnsteenpaden dun 5 Aanvullen paden 2019 €  4.500,-- 

 Grafveld verzakt 2 Aanvullen en opnieuw 
aanbrengen grafstenen 

2016 €  2.500,-- 

 Gazons met onkruid 3 Verticuteren en doorzaaien 2017 €  3.000,-- 

Warmenhuizen Kale plekken en dode 
beplanting 

1 Inboet 2015 €  1.000,-- 

 Zitbank kale plekken 2 Schilderen 2016 €     500,-- 

Sint Maarten Mijnsteenpaden 
slechte kwaliteit 

2/ 3/ 4 Opnieuw aanleggen. 
Spreiden over 3 jaar 

2016/ 
2018 

€16.500,-- 

 Hagen kale plekken 1 Inboet 2015 €     500,-- 

 Kale plekken 
plantvakken 

1 Inboet 2015 €  1.000,-- 

 Tegelverharding 
verouderd 

1 Vervangen gehele 
verharding 

2015 €  1.000,-- 

 Boomspiegel ongelijk 2 Vergroten en opnieuw 
aanleggen 

2016 €     500,-- 

 Zitbanken verf matig 2 Opnieuw schilderen en 
schoonmaken 

2016 €  1.000,-- 

 Oude grafvelden 
matige kwaliteit  

3 Verzakkingen herstellen/ 
ophogen, grafstenen 
herplaatsen, beplantingen 
vervangen  

2017 €10.000,-- 

 Onkruid grasvelden 4 Verticuteren, doorzaaien 
en bemesten 

2018 €  3.000,-- 

 Tegelpaden tussen 
grafvelden matig 

3 Vervangen paden 2017 €  3.500,-- 

De berekening van de kosten is gedaan met eenheidsprijzen en ervaringscijfers. De 
bedragen zijn exclusief BTW en de engineering van de werkzaamheden.  
 
De benodigde investeringen tot 2020 zijn in onderstaand schema opgenomen. 

Begraafplaats: Onderdeel: 2015 2016 2017 2018 2019 

Schagen Hagen uitgroei € 1.500,--     

 Kale plekken 
beplantingen 

 € 2.500,--    

 Trottoirbanden 
boomspiegel 

  € 1.000,--   

Sint 
Maartensbrug 

Informatiebord € 500,--     

 Kale plek 
rozenvak en 
heestervak 

€ 1.500,--     

 Kuilen en 
oneffenheden 
gazons. Tevens 
dorre plekken 

   €11.000,--  

 Paden dun in 
mijnsteen 

  € 8.000,--   

 Rij grafvelden 
ongelijk en matig 
grasbestand 

    € 2.000,-- 

 Zitbank  € 1.000,--    

Petten Toegangspoort   € 1.000,--   
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 Tegelpad naar 
looppoort 

€ 1.000,--     

 Informatiebord € 500,--     

 Gazons kuilen, 
onkruid en steile 
overgangen 

 € 4.000,--    

 Kale plekken 
beplantingen 

€ 1.000,--     

 Grindpaden 
rasters in zicht en 
veel onkruid 

 € 6.500,--    

 Mos sedum 
vakken matig van 
kwaliteit 

 € 1.500,--    

 Glasplaten met 
onkruid 

€ 1.000,--     

Callantsoog Hekwerken 
roestige hang en 
sluitwerk 

    € 500,-- 

 Betonnen palen 
met groene 
aanslag 

 € 1.500,--    

 Overgroei randen 
beplanting 

€ 1.500,--     

 Kale plekken en 
onkruid gazons 

€ 5.000,--     

 Zitbank kaal en 
beschadiging 

 € 1.000,--    

Krabbendam Ligusterhaag. 
Kale plekken en 
niet strak 

€ 1.000,--     

 Kale plek in 
heesters 

€ 500,--     

 Beplanting 
grafvelden 
overgroei 

€ 500,--     

 Tegels scheef en 
ongelijk 

€ 500,--     

 Grafvelden 
scheef en 
ongelijk 

€ 9.000,--     

Tuitjehorn Coating 
toegangspoort 
matig 

  € 1.500,--   

 Kwaliteit 
asfaltpaden 

€30.000,--     

 Onkruid en 
groene aanslag 
gralux paden 

€ 1.500,--     

 Gazons ongelijk, 
kaal en dor 

  € 3.000,--   
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Dirkshorn Plantvak 
boomspiegel kale 
plek 

€ 500,--     

 Betonbanden 
langs paden 
weggedrukt 

€ 2.000,--     

 Verzakking 
grafveld 

  € 2.500,--   

Waarland Grind qua kleur 
afwijkend van 
mijnsteen 

€ 2.000,--     

 Taxushaag 
bovenzijde niet 
geheel geknipt 

€ 500,--     

 Tegelpad helling 
grote voeglengte 

 € 2.000,--    

 Smalle 
tegelpaden langs 
grafvelden 
ongelijk 

   € 3.500,--  

 Heesters kale 
plek 

€ 500,--     

 Mijnsteenpaden 
dun 

    € 4.500,-- 

 Grafveld verzakt  € 2.500,--    

 Gazons met 
onkruid 

  € 3.000,--   

Warmenhuizen Kale plekken en 
dode beplanting 

€ 1.000,--     

 Zitbank kale 
plekken 

 € 500,--    

Sint Maarten Mijnsteenpaden 
slechte kwaliteit 

   € 5.500,-- € 5.500,-- € 5.500,--  

 Hagen kale 
plekken 

€      500,--     

 Kale plekken 
plantvakken 

€    1.000,--     

 Tegelverharding 
verouderd 

€    1.000,--     

 Boomspiegel 
ongelijk 

 €    500,--    

 Zitbanken verf 
matig 

 €   1.000,--    

 Oude grafvelden 
matige kwaliteit  

  € 10.000,--   

 Onkruid 
grasvelden 

   €  3.000,--  

 Tegelpaden 
tussen grafvelden 
matig 

  €  3.500,--   

  € 65.500,-- €30.000,-- €39.000,-- €23.000,-- € 7.000,-- 
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4.3. Kwaliteitsniveau B 

In deze 0-meting is uitgegaan van de kwaliteit op de begraafplaatsen ten opzichte van 
niveau A. Er kan ook gekozen worden om niveau B na te streven op de begraafplaatsen. Dit 
moet echter wel een goed overwogen besluit zijn. Nu lijkt het een besparing, maar als 
later teruggegaan moet worden naar niveau A zijn de kosten vele malen hoger dan de 
besparing. 
 
Onderstaand is de meerjarenplanning ten opzichte van niveau B aangegeven. Het betreft 
alleen voor de gesignaleerde knelpunten. De besparing voor het gehele onderhoud 
(onderhouden op lagere frequentie) is niet uitgewerkt in deze 0-meting. Door niveau B als 
referentie te gebruiken kunnen gebreken later hersteld worden of is het in mindere mate 
nodig om in te grijpen. Ook kan er gekozen worden om bepaalde werkzaamheden te 
spreiden over meerdere jaren. 
 

Begraafplaats: Onderdeel: Prioriteit: Oplossing: Jaar: Kosten: 

Schagen Hagen uitgroei 1 Bovenkant hagen knippen 2015 €  1.500,-- 

 Kale plekken 
beplantingen 

2 Inboet beplanting 2016 €  2.500,-- 

 Trottoirbanden 
boomspiegel 

3 Vergroten en herstel 
boomspiegel 

2017 €  1.000,-- 

Sint 
Maartensbrug 

Informatiebord 2 Schoonmaken en verven 
bord 

2016 €     500,-- 

 Kale plek rozenvak 
en heestervak 

1 Inboet 2015 €  1.500,-- 

 Kuilen en 
oneffenheden 
gazons. Tevens dorre 
plekken 

4 Pleksgewijs uitvullen en 
doorzaaien gazons 

2018 €  8.000,-- 

 Paden dun in 
mijnsteen 

5 Aanvullen mijnsteen 2019 €  8.000,-- 

 Rij grafvelden 
ongelijk en matig 
grasbestand 

5 Licht uitvullen en 
doorzaaien strook 

2019 €  1.500,-- 

 Zitbank 4 Vervangen 2018 €  1.000,-- 

Petten Toegangspoort 4 Schoonmaken en schilderen 2018 €  1.000,-- 

 Tegelpad naar 
looppoort 

1 Herstraten en aanvullen 2015 €  1.000,-- 

 Informatiebord 2 Schoonmaken en schilderen 2016 €     500,-- 

 Gazons kuilen, 
onkruid en steile 
overgangen 

3 Herprofileren en opnieuw 
inzaaien 

2017 €  4.000,-- 

 Kale plekken 
beplantingen 

1 Inboet 2015 €  1.000,-- 

 Grindpaden rasters in 
zicht en veel onkruid 

2 Aanvullen en schoonmaken 
paden 

2016 €  6.500,-- 

 Mos sedum vakken 
matig van kwaliteit 

2 Inboeten met andere soort 
beplanting 

2016 €  1.500,-- 

 Glasplaten met 
onkruid 

1 Verwijderen onkruid 2015 €  1.000,-- 

Callantsoog Hekwerken roestige 
hang en sluitwerk 

5 Vervangen 2019 €     500,-- 
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 Betonnen palen met 
groene aanslag 

2 Schoonmaken en witten 
van de palen 

2016 €  1.500,-- 

 Overgroei randen 
beplanting 

1 Snoeien en terugzetten 
beplanting 

2015 €  1.500,-- 

 Kale plekken en 
onkruid gazons 

2 Herprofileren en 
doorzaaien gazons 

2016 €  5.000,-- 

 Zitbank kaal en 
beschadiging 

5 Vervangen 2019 €  1.000,-- 

Krabbendam Ligusterhaag. Kale 
plekken en niet strak 

1 Inboeten 2015 €  1.000,-- 

 Kale plek in heesters 1 Inboet 2015 €     500,-- 

 Beplanting 
grafvelden overgroei 

1 Verwijderen en snoeien 2015 €     500,-- 

 Tegels scheef en 
ongelijk 

1 Herstraten 2015 €     500,-- 

 Grafvelden scheef en 
ongelijk 

1 Renovatie grafvelden 2015 €  9.000,-- 

Tuitjehorn Coating 
toegangspoort matig 

5 Nieuwe coating 2019 €  1.500,-- 

 Kwaliteit asfaltpaden 1/2/3 Vervangen door 
graluxpaden 

2015 €30.000,-- 

 Onkruid en groene 
aanslag gralux paden 

1 Verwijderen onkruid en 
groene aanslag 

2015 €  1.500,-- 

 Gazons ongelijk, kaal 
en dor 

5 Herprofileren en 
doorzaaien 

2019 €  3.000,-- 

Dirkshorn Plantvak 
boomspiegel kale 
plek 

1 Inboet  2015 €     500,-- 

 Betonbanden langs 
paden weggedrukt 

1 Verwijderen en/of opnieuw 
stellen 

2015 €  2.000,-- 

 Verzakking grafveld 4 Ophogen en opnieuw 
stellen grafstenen 

2018 €  2.500,-- 

Waarland Grind qua kleur 
afwijkend van 
mijnsteen 

 Geen herstel noodzakelijk   

 Taxushaag 
bovenzijde niet 
geheel geknipt 

1 Snoeien bovenzijde 2015 €     500,-- 

 Tegelpad helling 
grote voeglengte 

4 Herstraten met nieuwe 
tegels 

2018 €  2.000,-- 

 Smalle tegelpaden 
langs grafvelden 
ongelijk 

4 Paden deels herstraten 50% 
 

2018 €  2.000,-- 

 Heesters kale plek 1 Inboet 2015 €     500,-- 

 Mijnsteenpaden dun 5 Aanvullen paden 2019 €  4.500,-- 

 Grafveld verzakt 4 Aanvullen en opnieuw 
aanbrengen grafstenen 

2018 €  2.500,-- 

 Gazons met onkruid 5 Verticuteren en doorzaaien 2019 €  3.000,-- 

Warmenhuizen Kale plekken en dode 
beplanting 

1 Inboet 2015 €  1.000,-- 

 Zitbank kale plekken 3 Schilderen 2017 €     500,-- 

Sint Maarten Mijnsteenpaden 
slechte kwaliteit 

2 Nieuwe halfverharding 
aanvullen 

2016 €  7.500,-- 
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 Hagen kale plekken 1 Inboet 2015 €     500,-- 

 Kale plekken 
plantvakken 

1 Inboet 2015 €  1.000,-- 

 Tegelverharding 
verouderd 

1 Vervangen gehele 
verharding 

2015 €  1.000,-- 

 Boomspiegel ongelijk 2 Vergroten en opnieuw 
aanleggen 

2016 €     500,-- 

 Zitbanken verf matig 2 Opnieuw schilderen en 
schoonmaken 

2016 €  1.000,-- 

 Oude grafvelden 
matige kwaliteit  

3 Verzakkingen herstellen/ 
ophogen, grafstenen 
herplaatsen, beplantingen 
vervangen  

2017 €10.000,-- 

 Onkruid grasvelden 4 Verticuteren, doorzaaien 
en bemesten 

2018 €  3.000,-- 

 Tegelpaden tussen 
grafvelden matig 

3 Vervangen paden 2017 €  3.500,-- 

De berekening van de kosten is gedaan met eenheidsprijzen en ervaringscijfers. De 
bedragen zijn exclusief BTW en de engineering van de werkzaamheden.  
 
De benodigde investeringen tot 2020 zijn in onderstaand schema opgenomen. 

Begraafplaats: Onderdeel: 2015 2016 2017 2018 2019 

Schagen Hagen uitgroei € 1.500,--     

 Kale plekken 
beplantingen 

 € 2.500,--    

 Trottoirbanden 
boomspiegel 

  € 1.000,--   

Sint 
Maartensbrug 

Informatiebord  € 500,--    

 Kale plek 
rozenvak en 
heestervak 

€ 1.500,--     

 Kuilen en 
oneffenheden 
gazons. Tevens 
dorre plekken 

   €8.000,--  

 Paden dun in 
mijnsteen 

   
 

 € 8.000,-- 

 Rij grafvelden 
ongelijk en matig 
grasbestand 

    € 1.500,-- 

 Zitbank    € 1.000,--  

Petten Toegangspoort    € 1.000,--  

 Tegelpad naar 
looppoort 

€ 1.000,--     

 Informatiebord  € 500,--    

 Gazons kuilen, 
onkruid en steile 
overgangen 

  € 4.000,--   

 Kale plekken 
beplantingen 

€ 1.000,--     
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 Grindpaden 
rasters in zicht en 
veel onkruid 

 € 6.500,--    

 Mos sedum 
vakken matig van 
kwaliteit 

 € 1.500,--    

 Glasplaten met 
onkruid 

€ 1.000,--     

Callantsoog Hekwerken 
roestige hang en 
sluitwerk 

    € 500,-- 

 Betonnen palen 
met groene 
aanslag 

 € 1.500,--    

 Overgroei randen 
beplanting 

€ 1.500,--     

 Kale plekken en 
onkruid gazons 

 € 5.000,--    

 Zitbank kaal en 
beschadiging 

    € 1.000,-- 

Krabbendam Ligusterhaag. 
Kale plekken en 
niet strak 

€ 1.000,--     

 Kale plek in 
heesters 

€ 500,--     

 Beplanting 
grafvelden 
overgroei 

€ 500,--     

 Tegels scheef en 
ongelijk 

€ 500,--     

 Grafvelden 
scheef en 
ongelijk 

€ 9.000,--     

Tuitjehorn Coating 
toegangspoort 
matig 

    € 1.500,-- 

 Kwaliteit 
asfaltpaden 

€10.000,-- €10.000,-- €10.000,--   

 Onkruid en 
groene aanslag 
gralux paden 

€ 1.500,--     

 Gazons ongelijk, 
kaal en dor 

    € 3.000,-- 

Dirkshorn Plantvak 
boomspiegel kale 
plek 

€ 500,--     

 Betonbanden 
langs paden 
weggedrukt 

€ 2.000,--     

 Verzakking 
grafveld 

   € 2.500,--  



 

43 | 78 
 

Waarland Grind qua kleur 
afwijkend van 
mijnsteen 

     

 Taxushaag 
bovenzijde niet 
geheel geknipt 

€ 500,--     

 Tegelpad helling 
grote voeglengte 

   € 2.000,--  

 Smalle 
tegelpaden langs 
grafvelden 
ongelijk 

   € 2.000,--  

 Heesters kale 
plek 

€ 500,--     

 Mijnsteenpaden 
dun 

    € 4.500,-- 

 Grafveld verzakt    € 2.500,--  

 Gazons met 
onkruid 

    € 3.000,-- 

Warmenhuizen Kale plekken en 
dode beplanting 

€ 1.000,--     

 Zitbank kale 
plekken 

  € 500,--   

Sint Maarten Mijnsteenpaden 
slechte kwaliteit 

 €  7.500,--    

 Hagen kale 
plekken 

€      500,--     

 Kale plekken 
plantvakken 

€    1.000,--     

 Tegelverharding 
verouderd 

€    1.000,--     

 Boomspiegel 
ongelijk 

 €    500,--    

 Zitbanken verf 
matig 

 €   1.000,--    

 Oude grafvelden 
matige kwaliteit  

  € 10.000,--   

 Onkruid 
grasvelden 

   €  3.000,--  

 Tegelpaden 
tussen grafvelden 
matig 

  €  3.500,--   

  € 37.500,-- €37.000,-- €29.000,-- €22.000,-- € 23.000,-- 
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Bijlage 1: KOR catalogus 
 
Groen-beplanting-beschadiging (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er is geen beplanting 
beschadigd. 

Er is weinig 
beplanting 
beschadigd. 

Er is in beperkte 
mate beplanting 
beschadigd. 

Er is redelijk veel 
beplanting 
beschadigd. 

Er is veel beplanting 
beschadigd. 

beschadigd oppervlak 

0 % per 100 m² 
  

beschadigd oppervlak 

≤ 3 % per 100 m² 
  

beschadigd oppervlak 

≤ 5 % per 100 m² 
  

beschadigd oppervlak 

≤ 10 % per 100 m² 
  

beschadigd oppervlak 

> 10 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-bodembedekkers-kaal oppervlak (Verrekenen op frequentie via RAW-
werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er is geen kaal 
oppervlak. 

Er is weinig kaal 
oppervlak. 

Er is in beperkte 
mate kaal oppervlak. 

Er is redelijk veel 
kaal oppervlak. 

Er is veel kaal 
oppervlak. 

kaal oppervlak  

0  % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 5 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 10  % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 25  % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

> 25  % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras (Verrekenen op beeld via 
RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

gemiddelde lengte 
overgroeiende 
beplanting 

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroeiende 
beplanting  

0 cm  
  

gemiddelde lengte 
overgroeiende 
beplanting 

≤ 5 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroeiende 
beplanting  

≤ 30 cm  
  

gemiddelde lengte 
overgroeiende 
beplanting 

≤ 15 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroeiende 
beplanting  

≤ 30 cm  
  

gemiddelde lengte 
overgroeiende 
beplanting 

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroeiende 
beplanting  

≤ 45 cm  
  

gemiddelde lengte 
overgroeiende 
beplanting 

> 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroeiende 
beplanting  

> 45 cm  
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Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

De bodembedekkers 
hebben geen 
storende takken.  

De bodembedekkers 
hebben weinig 
storende takken.  

De bodembedekkers 
hebben in beperkte 
mate storende 
takken.  

De bodembedekkers 
hebben redelijk veel 
storende takken.  

De bodembedekkers 
hebben veel storende 
takken.  

storende takken 

0 % per 100 m² 
  

storende takken 

≤ 5 % per 100 m² 
  

storende takken 

≤ 10 % per 100 m² 
  

storende takken 

≤ 20 % per 100 m² 
  

storende takken 

> 20 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras (Verrekenen op beeld via RAW-
werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

  

 

  

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

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

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

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

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

gemiddelde lengte 

overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

0 cm  
 

takken in vrije 
doorgang 

nee   
  

gemiddelde lengte 

overgroei  

≤ 10 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

≤ 30 cm  
 

takken in vrije 
doorgang 

nee   
  

gemiddelde lengte 

overgroei  

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

≤ 45 cm  
 

takken in vrije 
doorgang 

nee   
  

gemiddelde lengte 

overgroei  

≤ 40 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

≤ 75 cm  
 

takken in vrije 
doorgang 

nee   
  

gemiddelde lengte 

overgroei  

> 40 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroei  

> 75 cm  
 

takken in vrije 
doorgang 

ja   
   

 
Groen-beplanting-bosplantsoen-snoeibeeld (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

 

    

Het bosplantsoen 
vertoont geen snoei- 
en/of 
dunningsachterstand. 

Het bosplantsoen 
vertoont weinig 
snoei- en/of 
dunningsachterstand.  

Het bosplantsoen 
vertoont in beperkte 
mate snoei- en/of 
dunningsachterstand. 

Het bosplatsoen 
vertoont redelijk veel 
snoei- en/of 
dunningsachterstand. 

Het bosplatsoen 
vertoont veel snoei- 
en/of 
dunningsachterstand. 

dunningsachterstand 

0 % per 100 m² 
 

lengte ongewenste 
scheuten en opslag 

0,00 m  
  

dunningsachterstand 

≤ 5 % per 100 m² 
 

lengte ongewenste 
scheuten en opslag 

≤ 0,80 m  
  

dunningsachterstand 

≤ 15 % per 100 m² 
 

lengte ongewenste 
scheuten en opslag 

≤ 1,50 m  
  

dunningsachterstand 

≤ 25 % per 100 m² 
 

lengte ongewenste 
scheuten en opslag 

≤ 2,50 m  
  

dunningsachterstand 

> 25 % per 100 m² 
 

lengte ongewenste 
scheuten en opslag 

> 2,50 m  
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Groen-beplanting-grof vuil (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen grof vuil 
in de beplanting. 

Er ligt geen grof vuil 
in de beplanting. 

Er ligt weinig grof 
vuil in de beplanting. 

Er ligt weinig grof 
vuil in de beplanting. 

Er ligt veel grof vuil 
in de beplanting. 

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

0 stuks per 100 m² 
  

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

0 stuks per 100 m² 
  

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

1 stuks per 100 m² 
  

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

1 stuks per 100 m² 
  

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

> 1 stuks per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-haag-gaten in haag (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er zijn geen gaten in 
de haag. 

Er zijn weinig gaten 
in de haag.  

Er zijn in beperkte 
mate gaten in de 
haag.  

Er zijn redelijk veel 
gaten in de haag.  

Er zijn veel gaten in 
de haag.  

gaten 

0 % per 100 m¹ 
  

gaten 

≤ 2 % per 100 m¹ 
  

gaten 

≤ 5 % per 100 m¹ 
  

gaten 

≤ 15 % per 100 m¹ 
  

gaten 

> 15 % per 100 m¹ 
   

 
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 
51) 

A+ A B C D 

 

    

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

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

De strakke lijnen van 
de haag zijn redelijk 
zichtbaar. In 
beperkte mate 
steken kleine 
uitlopers uit de haag. 

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

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

gemiddelde lengte 
uitlopers  

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

uitgroeiende uitlopers  

0 cm  
  

gemiddelde lengte 
uitlopers  

≤ 10 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

uitgroeiende uitlopers  

≤ 30 cm  
  

gemiddelde lengte 
uitlopers  

≤ 20 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

uitgroeiende uitlopers  

≤ 40 cm  
  

gemiddelde lengte 
uitlopers  

≤ 30 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

uitgroeiende uitlopers  

≤ 50 cm  
  

gemiddelde lengte 
uitlopers  

> 30 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

uitgroeiende uitlopers  

> 50 cm  
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Groen-beplanting-heesters-gesloten heesters-kaal oppervlak (Verrekenen op frequentie via RAW-
werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er is geen kaal 
oppervlak. 

Er is weinig kaal 
oppervlak. 

Er is in beperkte 
mate kaal oppervlak. 

Er is redelijk veel 
kaal oppervlak. 

Er is veel kaal 
oppervlak. 

kaal oppervlak  

0  % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 5  % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 10  % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

≤ 25  % per 100 m² 
  

kaal oppervlak  

> 25  % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras (Verrekenen op beeld via RAW-
werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

gemiddelde lengte 
overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

0 cm  
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 10 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 30 cm  
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 45 cm  
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 40 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 75 cm  
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

> 40 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

> 75 cm  
   

 
Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Heesters vertonen 
geen 
snoeiachterstand. Er 
zijn geen holle 
heesters. 

Heesters vertonen 
weinig 
snoeiachterstand. Er 
zijn weinig holle 
heesters. 

Heesters vertonen in 
beperkte mate 
snoeiachterstand. Er 
zijn in beperkte mate 
holle heesters. 

Heesters vertonen 
redelijk veel 
snoeiachterstand. Er 
zijn redelijk veel holle 
heesters. 

Heesters vertonen 
veel 
snoeiachterstand. Er 
zijn veel holle 
heesters. 

dode takken 

0 % per 100 m² 
 

lengte ongewenste 

scheuten en opslag 

0,00 m per 100 m² 
 

mate 'holle' heesters 

0 % per 100 m² 
  

dode takken 

≤ 1 % per 100 m² 
 

lengte ongewenste 

scheuten en opslag 

≤ 0,30 m per 100 m² 
 

mate 'holle' heesters 

0 % per 100 m² 
  

dode takken 

≤ 5 % per 100 m² 
 

lengte ongewenste 

scheuten en opslag 

≤ 0,50 m per 100 m² 
 

mate 'holle' heesters 

≤ 2,5 % per 100 m² 
  

dode takken 

≤ 10 % per 100 m² 
 

lengte ongewenste 

scheuten en opslag 

≤ 0,80 m per 100 m² 
 

mate 'holle' heesters 

≤ 5 % per 100 m² 
  

dode takken 

> 10 % per 100 m² 
 

lengte ongewenste 

scheuten en opslag 

> 0,80 m per 100 m² 
 

mate 'holle' heesters 

> 5 % per 100 m² 
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Groen-beplanting-natuurlijk afval (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
bladafval/bloesem. 

Er is weinig 
bladafval/bloesem. 

Er is in beperkte 
mate 
bladafval/bloesem. 

Er is redelijk veel 
bladafval/bloesem. 

Er is veel 
bladafval/bloesem. 

bedekking 

0 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

0 cm  
  

bedekking 

≤ 15 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 2 cm  
  

bedekking 

≤ 30 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 5 cm  
  

bedekking 

≤ 50 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 10 cm  
  

bedekking 

> 50 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

> 10 cm  
   

 
Groen-beplanting-onkruid (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

  

 

  

Er is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Er is in beperkte 
mate onkruid. 

Er is redelijk veel 
onkruid. 

Er is veel onkruid. 

bedekking  

0 % per 100 m² 
 

bedekking door resten  

0 % per 100 m² 
 

maximale hoogte  

0 cm  
 

zodevorming 

nee   
  

bedekking  

≤ 20 % per 100 m² 
 

bedekking door resten  

≤ 10 % per 100 m² 
 

maximale hoogte  

≤ 10 cm  
 

zodevorming 

nee   
  

bedekking  

≤ 40 % per 100 m² 
 

bedekking door resten  

≤ 25 % per 100 m² 
 

maximale hoogte  

≤ 30 cm  
 

zodevorming 

nee   
  

bedekking  

> 40 % per 100 m² 
 

bedekking door resten  

> 25 % per 100 m² 
 

maximale hoogte  

≤ 50 cm  
 

zodevorming 

nee   
  

bedekking  

> 40 % per 100 m² 
 

bedekking door resten  

> 25 % per 100 m² 
 

maximale hoogte  

> 50 cm  
 

zodevorming 

ja   
   

 
Groen-beplanting-struikrozen-kaal oppervlak (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er is geen kaal 
oppervlak. 

Er is weinig kaal 
oppervlak. 

Er is in beperkte 
mate kaal oppervlak. 

Er is redelijk veel 
kaal oppervlak. 

Er is veel kaal 
oppervlak. 

kaal oppervlak 

0 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 5 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 10 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 25 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

> 25 % per 100 m² 
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Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras (Verrekenen op beeld via RAW-
werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

gemiddelde lengte 
overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

0 cm  
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 5 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 30 cm  
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 15 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 30 cm  
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 45 cm  
  

gemiddelde lengte 
overgroei  

> 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

> 45 cm  
   

 
Groen-beplanting-struikrozen-snoeibeeld (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

De struikrozen zien 
er zeer verzorgd uit. 

De struikrozen zien 
er verzorgd uit. 

De struikrozen zien 
er redelijk verzorgd 
uit. 

De struikrozen zien 
er nauwelijks 
verzorgd uit. 

De struikrozen zien 
er onverzorgd uit. 

takken met 

uitgebloeide bloemen 

0 % per 100 m² 
 

verhouding aantal 
hoofdtakken t.o.v. 
struikroos 

zeer goed   
 

wildopslag en/of 

takken met uitlopers 

0 % per 100 m² 
  

takken met 

uitgebloeide bloemen 

0 % per 100 m² 
 

verhouding aantal 
hoofdtakken t.o.v. 
struikroos 

goed   
 

wildopslag en/of 

takken met uitlopers 

≤ 2 % per 100 m² 
  

takken met 

uitgebloeide bloemen 

0 % per 100 m² 
 

verhouding aantal 
hoofdtakken t.o.v. 
struikroos 

voldoende   
 

wildopslag en/of 

takken met uitlopers 

≤ 5 % per 100 m² 
  

takken met 

uitgebloeide bloemen 

≤ 25 % per 100 m² 
 

verhouding aantal 
hoofdtakken t.o.v. 
struikroos 

matig   
 

wildopslag en/of 

takken met uitlopers 

≤ 15 % per 100 m² 
  

takken met 

uitgebloeide bloemen 

> 25 % per 100 m² 
 

verhouding aantal 
hoofdtakken t.o.v. 
struikroos 

slecht   
 

wildopslag en/of 

takken met uitlopers 

> 15 % per 100 m² 
   

 
  



 

50 | 78 
 

Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras (Verrekenen op beeld via 
RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

gemiddelde lengte 

overgroei  

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

0 cm  
  

gemiddelde lengte 

overgroei  

≤ 5 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 30 cm  
  

gemiddelde lengte 

overgroei  

≤ 15 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 30 cm  
  

gemiddelde lengte 

overgroei  

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

≤ 45 cm  
  

gemiddelde lengte 

overgroei  

> 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroei  

> 45 cm  
   

 
Groen-beplanting-vaste planten-sluiting (Alleen geschikt voor  beleid) 

A+ A B C D 

     

De beplanting is 
volledig 
aaneengesloten. 

De beplanting is 
goed 
aaneengesloten. 

De beplanting is 
redelijk 
aaneengesloten. 

De beplanting is 
nauwelijks 
aaneengesloten. 

De beplanting is niet 
aaneengesloten. 

aaneengesloten 

beplanting 

100 % per 100 m² 
  

aaneengesloten 

beplanting 

≥ 90 % per 100 m² 
  

aaneengesloten 

beplanting 

≥ 80 % per 100 m² 
  

aaneengesloten 

beplanting 

≥ 50 % per 100 m² 
  

aaneengesloten 

beplanting 

< 50 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-wisselperken-bloei (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

bloei 

zeer goed   
 

uitgebloeide bloemen 

0 % per 100 m² 
  

bloei 

goed   
 

uitgebloeide bloemen 

≤ 15 % per 100 m² 
  

bloei 

voldoende   
 

uitgebloeide bloemen 

≤ 25 % per 100 m² 
  

bloei 

matig   
 

uitgebloeide bloemen 

≤ 40 % per 100 m² 
  

bloei 

slecht   
 

uitgebloeide bloemen 

> 40 % per 100 m² 
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Groen-beplanting-wisselperken-kaal oppervlak (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er is geen kaal 
oppervlak. 

Er is weinig kaal 
oppervlak. 

Er is in beperkte 
mate kaal oppervlak. 

Er is redelijk veel 
kaal oppervlak. 

Er is veel kaal 
oppervlak. 

kaal oppervlak 

0 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 5 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 10 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

≤ 20 % per 100 m² 
  

kaal oppervlak 

> 20 % per 100 m² 
   

 
Groen-beplanting-zwerfafval fijn (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen fijn 
zwerfafval. 

Er ligt weinig fijn 
zwerfafval. 

Er ligt in beperkte 
mate fijn zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel 
fijn zwerfafval. 

Er ligt veel fijn 
zwerfafval. 

fijn zwerfafval (1-10 
cm) 

0 stuks  
  

fijn zwerfafval (1-10 
cm) 

≤ 3 stuks  
  

fijn zwerfafval (1-10 
cm) 

≤ 10 stuks  
  

fijn zwerfafval (1-10 
cm) 

≤ 25 stuks  
  

fijn zwerfafval (1-10 
cm) 

> 25 stuks  
   

 
Groen-beplanting-zwerfafval grof (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen grof 
zwerfafval. 

Er ligt weinig grof 
zwerfafval. 

Er ligt in beperkte 
mate grof zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel 
grof zwerfafval. 

Er ligt veel grof 
zwerfafval. 

grof zwerfafval (>10 

cm)  

0  stuks per 100 m² 
  

grof zwerfafval (>10 

cm)  

≤ 3  stuks per 100 m² 
  

grof zwerfafval (>10 

cm)  

≤ 10  stuks per 100 m² 
  

grof zwerfafval (>10 

cm)  

≤ 25  stuks per 100 m² 
  

grof zwerfafval (>10 

cm)  

> 25  stuks per 100 m² 
   

 
Groen-gras-beschadiging (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

 

  

 

 

Het gras heeft geen 
beschadigingen. 

Het gras heeft weinig 
beschadigingen. 

Het gras heeft in 
beperkte mate 
beschadigingen. 

Het gras heeft 
redelijk veel 
beschadigingen. 

Het gras heeft veel 
beschadigingen. 

beschadiging 

0 % per 100 m² 
 

totaal oppervlak van 
beschadigingen van 

100 cm² of meer 

0,00 m² per 100 m² 
  

beschadiging 

≤ 1 % per 100 m² 
 

totaal oppervlak van 
beschadigingen van 

100 cm² of meer 

≤ 0,25 m² per 100 m² 
  

beschadiging 

≤ 5 % per 100 m² 
 

totaal oppervlak van 
beschadigingen van 

100 cm² of meer 

≤ 0,50 m² per 100 m² 
  

beschadiging 

≤ 10 % per 100 m² 
 

totaal oppervlak van 
beschadigingen van 

100 cm² of meer 

≤ 1,00 m² per 100 m² 
  

beschadiging 

> 10 % per 100 m² 
 

totaal oppervlak van 
beschadigingen van 

100 cm² of meer 

> 1,00 m² per 100 m² 
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Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 
51) 

A+ A B C D 

     

Grasvegetatie 
rondom obstakel of 
boom is niet hoger 
dan de omliggende 
grasvegetatie. 

Grasvegetatie 
rondom obstakel of 
boom is nauwelijks 
hoger dan de 
omliggende 
grasvegetatie. 

Grasvegetatie 
rondom obstakel of 
boom is enigszins 
hoger dan de 
omliggende 
grasvegetatie. 

Grasvegetatie 
rondom obstakel of 
boom is veel hoger 
dan de omliggende 
grasvegetatie. 

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

hoogte gras binnen 

een afstand van 0,3 m 
van obstakel of boom 
t.o.v. omliggende 

grasvegetatie 

gelijke hoogte   
  

hoogte gras binnen 

een afstand van 0,3 m 
van obstakel of boom 
t.o.v. omliggende 

grasvegetatie 

≤ 1,5 x zo hoog   
  

hoogte gras binnen 

een afstand van 0,3 m 
van obstakel of boom 
t.o.v. omliggende 

grasvegetatie 

≤ 2 x zo hoog   
  

hoogte gras binnen 

een afstand van 0,3 m 
van obstakel of boom 
t.o.v. omliggende 

grasvegetatie 

≤ 3 x zo hoog   
  

hoogte gras binnen 

een afstand van 0,3 m 
van obstakel of boom 
t.o.v. omliggende 

grasvegetatie 

> 3 x zo hoog   
   

 
Groen-gras-gazon-grashoogte (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

hoogte gras 

≤ 50 mm per per 100 
m² 

 

hoogte na maaien 

≥ 20 mm per 100 m² 

≤ 30 mm per 100 m²   
 

hoogteverschil na 

maaien 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

hoogte gras 

≤ 50 mm per per 100 
m² 

 

hoogte na maaien 

≥ 20 mm per 100 m² 

≤ 30 mm per 100 m²   
 

hoogteverschil na 

maaien 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

hoogte gras 

≤ 70 mm per per 100 
m² 

 

hoogte na maaien 

≥ 20 mm per 100 m² 

≤ 30 mm per 100 m²   
 

hoogteverschil na 

maaien 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

hoogte gras 

≤ 70 mm per per 100 
m² 

 

hoogte na maaien 

≥ 20 mm per 100 m² 

≤ 30 mm per 100 m²   
 

hoogteverschil na 

maaien 

≤ 5 mm per 100 m² 
  

hoogte gras 

> 70 mm per per 100 
m² 

 

hoogte na maaien 

< 20 mm per 100 m² 

> 30 mm per 100 m²   
 

hoogteverschil na 

maaien 

> 5 mm per 100 m² 
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Groen-gras-gazon-kaal oppervlak (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

    

 

Er is geen kaal 
oppervlak. 

Er is weinig kaal 
oppervlak. 

Er is in beperkte 
mate kaal oppervlak. 

Er is redelijk veel 
kaal oppervlak. 

Er is veel kaal 
oppervlak. 

kaal oppervlak  

0 % per 100 m² 
 

maximale oppervlakte 
per kale plek 

0,00 m²   
  

kaal oppervlak  

≤ 2 % per 100 m² 
 

maximale oppervlakte 
per kale plek 

≤ 0,10 m²   
  

kaal oppervlak  

≤ 5 % per 100 m² 
 

maximale oppervlakte 
per kale plek 

≤ 0,40 m²   
  

kaal oppervlak  

≤ 10 % per 100 m² 
 

maximale oppervlakte 
per kale plek 

≤ 2,00 m²   
  

kaal oppervlak  

> 10 % per 100 m² 
 

maximale oppervlakte 
per kale plek 

< 2,00 m²   
   

 
Groen-gras-gazon-onkruid (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Er is in beperkte 
mate onkruid. 

Er is redelijk veel 
onkruid. 

Er is veel onkruid. 

bedekking onkruid 

0 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

onkruid 

0 cm  
  

bedekking onkruid 

≤ 5 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

onkruid 

≤ 5 cm  
  

bedekking onkruid 

≤ 15 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

onkruid 

≤ 15 cm  
  

bedekking onkruid 

≤ 30 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

onkruid 

≤ 25 cm  
  

bedekking onkruid 

> 30 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

onkruid 

> 25 cm  
   

 
Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen fijn 
zwerfafval. 

Er ligt weinig fijn 
zwerfafval. 

Er ligt in beperkte 
mate fijn zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel 
fijn zwerfafval. 

Er ligt veel fijn 
zwerfafval. 

fijn zwerfafval (1-10 

cm) 

0 stuks per m²  
  

fijn zwerfafval (1-10 

cm) 

≤ 3 stuks per m²  
  

fijn zwerfafval (1-10 

cm) 

≤ 10 stuks per m²  
  

fijn zwerfafval (1-10 

cm) 

≤ 25 stuks per m²  
  

fijn zwerfafval (1-10 

cm) 

> 25 stuks per m²  
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Groen-gras-gazon-zwerfafval grof (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen grof 
zwerfafval. 

Er ligt weinig grof 
zwerfafval. 

Er ligt in beperkte 
mate grof zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel 
grof zwerfafval. 

Er ligt veel grof 
zwerfafval. 

zwerfafval grof (>10 
cm)  

0 stuks per 100 m² 
  

zwerfafval grof (>10 
cm)  

≤ 3 stuks per 100 m² 
  

zwerfafval grof (>10 
cm)  

≤ 10 stuks per 100 m² 
  

zwerfafval grof (>10 
cm)  

≤ 25 stuks per 100 m² 
  

zwerfafval grof (>10 
cm)  

> 25 stuks per 100 m² 
   

 

 
Groen-gras-maaisel op gras (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen maaisel 
op het gras. 

Er ligt maaisel op het 
gras dat gelijkmatig 
is verdeeld over het 
oppervlak. 

Er ligt maaisel op het 
gras dat gelijkmatig 
is verdeeld over het 
oppervlak. 

Er ligt maaisel op het 
gras dat gelijkmatig 
is verdeeld over het 
oppervlak. 

Er ligt maaisel op het 
gras dat niet 
gelijkmatig is 
verdeeld over het 
oppervlak. 

aantal opeenhopingen 

maaisel 

geen   
  

aantal opeenhopingen 

maaisel 

geen   
  

aantal opeenhopingen 

maaisel 

geen   
  

aantal opeenhopingen 

maaisel 

≤ 10 stuks per 100 m²   
  

aantal opeenhopingen 

maaisel 

> 10 stuks per 100 m²   
   

 
Groen-gras-maaisel op verharding (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen maaisel 
op de verharding. 

Er ligt weinig maaisel 
op de verharding. 

Er ligt in beperkte 
mate maaisel op de 
verharding. 

Er ligt redelijk veel 
maaisel op de 
verharding. 

Er ligt veel maaisel 
op de verharding. 

aantal m¹ verharding 
bedekt met maaisel > 

1 m van grasrand 

0 m per 100 m¹ 

grasrand 
 

aantal m¹ verharding 
bedekt met maaisel ≤ 

1 m van grasrand 

0 m per 100 m¹ 

grasrand 
  

aantal m¹ verharding 
bedekt met maaisel > 

1 m van grasrand 

≤ 3 m per 100 m¹ 

grasrand 
 

aantal m¹ verharding 
bedekt met maaisel ≤ 

1 m van grasrand 

≤ 5 m per 100 m¹ 

grasrand 
  

aantal m¹ verharding 
bedekt met maaisel > 

1 m van grasrand 

≤ 5 m per 100 m¹ 

grasrand 
 

aantal m¹ verharding 
bedekt met maaisel ≤ 

1 m van grasrand 

≤ 20 m per 100 m¹ 

grasrand 
  

aantal m¹ verharding 
bedekt met maaisel > 

1 m van grasrand 

≤ 10 m per 100 m¹ 

grasrand 
 

aantal m¹ verharding 
bedekt met maaisel ≤ 

1 m van grasrand 

≤ 40 m per 100 m¹ 

grasrand 
  

aantal m¹ verharding 
bedekt met maaisel > 

1 m van grasrand 

> 10 m per 100 m¹ 

grasrand 
 

aantal m¹ verharding 
bedekt met maaisel ≤ 

1 m van grasrand 

> 40 m per 100 m¹ 

grasrand 
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Groen-gras-molshopen (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

 

 

 

 

 

Er zijn geen 
molshopen. 

Er zijn weinig 
molshopen. 

Er zijn in beperkte 
mate molshopen. 

Er zijn redelijk veel 
molshopen. 

Er zijn veel 
molshopen. 

molshopen 

0 stuks per 100 m² 
  

molshopen 

≤ 2 stuks per 100 m² 
  

molshopen 

≤ 5 stuks per 100 m² 
  

molshopen 

≤ 10 stuks per 100 m² 
  

molshopen 

> 10 stuks per 100 m² 
   

 

Groen-gras-natuurlijk afval (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen 
bladafval/bloesem. 

Er ligt weinig 
bladafval/bloesem. 

Er ligt in beperkte 
mate 
bladafval/bloesem. 

Er ligt redelijk veel 
bladafval/bloesem. 

Er ligt veel 
bladafval/bloesem. 

bedekking 

0 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

0 cm  
  

bedekking 

≤ 5 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 3 cm  
  

bedekking 

≤ 10 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 10 cm  
  

bedekking 

≤ 25 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 30 cm  
  

bedekking 

> 25 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

> 30 cm  
   

 
Groen-gras-overgroei randen beplanting (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

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

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

De rand van de 
beplanting is redelijk 
zichtbaar. 

De rand van de 
beplanting is 
nauwelijks zichtbaar. 

De rand van de 
beplanting is niet 
zichtbaar. 

gemiddelde lengte 
overgroeiend gras 

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroeiend gras 

0 cm  
 

recht gestoken kanten 

ja   
  

gemiddelde lengte 
overgroeiend gras 

≤ 5 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroeiend gras 

≤ 30 cm  
 

recht gestoken kanten 

ja   
  

gemiddelde lengte 
overgroeiend gras 

≤ 10 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroeiend gras 

≤ 30 cm  
 

recht gestoken kanten 

nee   
  

gemiddelde lengte 
overgroeiend gras 

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroeiend gras 

≤ 40 cm  
 

recht gestoken kanten 

nee   
  

gemiddelde lengte 
overgroeiend gras 

> 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 

overgroeiend gras 

> 40 cm  
 

recht gestoken kanten 

nee   
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Groen-gras-overgroei randen verharding (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

De rand van de 
verharding is volledig 
zichtbaar. 

De rand van de 
verharding is goed 
zichtbaar. 

De rand van de 
verharding is redelijk 
zichtbaar. 

De rand van de 
verharding is 
nauwelijks zichtbaar. 

De rand van de 
verharding is niet 
zichtbaar. 

gemiddelde lengte 

overgroeiend gras 

0 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroeiend gras 

0 cm  
  

gemiddelde lengte 

overgroeiend gras 

≤ 5 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroeiend gras 

≤ 30 cm  
  

gemiddelde lengte 

overgroeiend gras 

≤ 10 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroeiend gras 

≤ 30 cm  
  

gemiddelde lengte 

overgroeiend gras 

≤ 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroeiend gras 

≤ 40 cm  
  

gemiddelde lengte 

overgroeiend gras 

> 25 cm per 100 m¹ 
 

maximale lengte 
overgroeiend gras 

> 40 cm  
   

 
Groen-gras-vlakheid ondergrond (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

 

 

   

Er zijn geen 
oneffenheden. 

Er zijn weinig 
oneffenheden. 

Er zijn in beperkte 
mate oneffenheden. 

Er zijn redelijk veel 
oneffenheden. 

Er zijn veel 
oneffenheden. 

hoogteverschil 
oneffenheden grasmat 

0 cm per 100 m² 
  

hoogteverschil 
oneffenheden grasmat 

≤ 2 cm per 100 m² 
  

hoogteverschil 
oneffenheden grasmat 

≤ 5 cm per 100 m² 
  

hoogteverschil 
oneffenheden grasmat 

≤ 10 cm per 100 m² 
  

hoogteverschil 
oneffenheden grasmat 

> 10 cm per 100 m² 
   

 
Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

  

 

  

De afvalbak is niet 
beplakt of beklad. 

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

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

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

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

mate van 

beplakking/graffiti 

0 % per  afvalbak 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

nee   
  

mate van 

beplakking/graffiti 

≤ 2 % per  afvalbak 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

nee   
  

mate van 

beplakking/graffiti 

≤ 5 % per  afvalbak 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

nee   
  

mate van 

beplakking/graffiti 

≤ 10 % per  afvalbak 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

nee   
  

mate van 

beplakking/graffiti 

> 10 % per  afvalbak 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

ja   
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Meubilair-afvalbak-besmeuring (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

De afvalbak is niet 
bevuild door 
vloeibaar of kleverig 
afval. 

De afvalbak is weinig 
bevuild door 
vloeibaar of kleverig 
afval. 

De afvalbak is in 
beperkte mate 
bevuild door 
vloeibaar of kleverig 
afval. 

De afvalbak is 
redelijk erg bevuild 
door vloeibaar of 
kleverig afval. 

De afvalbak is erg 
bevuild door 
vloeibaar of kleverig 
afval. 

mate van besmeuring 

0 % per  afvalbak 
  

mate van besmeuring 

≤ 5 % per  afvalbak 
  

mate van besmeuring 

≤ 10 % per  afvalbak 
  

mate van besmeuring 

≤ 20 % per  afvalbak 
  

mate van besmeuring 

> 20 % per  afvalbak 
   

 
Meubilair-afvalbak-dekking van de coating/folie en krassen (Verrekenen op frequentie via RAW-
werkcategorie 71) 

A+ A B C D 

     

De dekking is zeer 
goed. De afvalbak 
wordt volledig en 
gelijkmatig door de 
coating/folie bedekt 
en is niet bekrast. 

De dekking is goed. 
De afvalbak wordt 
volledig door de 
coating/folie bedekt. 
Op enkele plaatsen is 
de coating/folie 
dunner of bekrast. 

De dekking is 
voldoende. De 
afvalbak is 
grotendeels door de 
coating/folie bedekt. 
Op enkele plaatsen is 
de coating/folie 
afwezig, in matige 
conditie of bekrast. 
Zeer lichte 
roestvorming komt 
voor. 

De dekking is matig. 
Op grotere delen van 
de afvalbak is de 
coating/folie afwezig, 
in een slechte 
conditie of bekrast. 
Roestvorming komt 
in enige mate voor. 

De dekking is slecht. 
Op de gehele 
afvalbak is de 
coating/folie afwezig, 
in een zeer slechte 
conditie of bekrast. 
Enige roestvorming 
komt voor. 

dekkingsgraad  

100 % per  afvalbak 
  

dekkingsgraad  

≥ 98 % per  afvalbak 
  

dekkingsgraad  

≥ 95 % per  afvalbak 
  

dekkingsgraad  

≥ 80 % per  afvalbak 
  

dekkingsgraad  

< 80 % per  afvalbak 
   

 
Meubilair-afvalbak-deuken en gaten (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 71) 

A+ A B C D 

     

De afvalbak heeft 
geen deuken en 
gaten. 

De afvalbak heeft 
weinig deuken en 
gaten. 

De afvalbak heeft in 
beperkte mate 
deuken en gaten. 

De afvalbak heeft 
redelijk veel deuken 
en gaten. 

De afvalbak heeft 
veel deuken en 
gaten. 

deuken + gaten 

0 % per  afvalbak 
  

deuken + gaten 

≤ 2 % per  afvalbak 
  

deuken + gaten 

≤ 5 % per  afvalbak 
  

deuken + gaten 

≤ 10 % per  afvalbak 
  

deuken + gaten 

> 10 % per  afvalbak 
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Meubilair-afvalbak-kleurechtheid (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 71) 

A+ A B C D 

     

De afvalbak is niet 
verkleurd. 

De afvalbak is weinig 
verkleurd. 

De afvalbak is in 
beperkte mate 
verkleurd. 

De afvalbak is 
redelijk erg 
verkleurd. 

De afvalbak is erg 
verkleurd. 

verkleuring 

0 % per  afvalbak 
  

verkleuring 

≤ 10 % per  afvalbak 
  

verkleuring 

≤ 20 % per  afvalbak 
  

verkleuring 

≤ 50 % per  afvalbak 
  

verkleuring 

> 50 % per  afvalbak 
   

 

Meubilair-afvalbak-natuurlijke aanslag (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

De afvalbak is niet 
bevuild door aanslag. 

De afvalbak is weinig 
bevuild door aanslag. 

De afvalbak is in 
beperkte mate 
bevuild door aanslag. 

De afvalbak is 
redelijk erg bevuild 
door aanslag. 

De afvalbak is erg 
bevuild door aanslag. 

mate van aanslag  

0  % per  afvalbak 
  

mate van aanslag  

≤ 5 % per  afvalbak 
  

mate van aanslag  

≤ 10 % per  afvalbak 
  

mate van aanslag  

≤ 20 % per  afvalbak 
  

mate van aanslag  

> 20 % per  afvalbak 
   

 
Meubilair-afvalbak-scheefstand (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 71) 

A+ A B C D 

     

De afvalbak staat 
recht. 

De afvalbak staat 
licht scheef. 

De afvalbak staat 
duidelijk 
waarneembaar 
scheef. 

De afvalbak staat 
fors scheef. 

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

scheefstand 

0 graden  per  afvalbak 
  

scheefstand 

≤ 1 graad  per  afvalbak 
  

scheefstand 

≤ 5 
graden  per  afvalbak 

  

scheefstand 

≤ 10 
graden  per  afvalbak 

  

scheefstand 

> 10 
graden  per  afvalbak 
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Meubilair-afvalbak-vullingsgraad (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

  

 

  

Afvalbak is leeg en 
heeft geen afval dat 
uitsteekt. 

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

Afvalbak is niet vol 
en heeft geen afval 
dat uitsteekt. 

Afvalbak is nagenoeg 
vol en heeft geen 
afval dat uitsteekt. 

Afvalbak is vol of 
heeft afval dat 
uitsteekt. 

uitstekend afval 

nee   
 

vullingsgraad 

0 % per  afvalbak 
 

zwerfafval binnen een 
straal van 1 m rondom 

de afvalbak 

nee   
  

uitstekend afval 

nee   
 

vullingsgraad 

≤ 40 % per  afvalbak 
 

zwerfafval binnen een 
straal van 1 m rondom 

de afvalbak 

nee   
  

uitstekend afval 

nee   
 

vullingsgraad 

≤ 80 % per  afvalbak 
 

zwerfafval binnen een 
straal van 1 m rondom 

de afvalbak 

nee   
  

uitstekend afval 

nee   
 

vullingsgraad 

≤ 100 % per  afvalbak 
 

zwerfafval binnen een 
straal van 1 m rondom 

de afvalbak 

nee   
  

uitstekend afval 

ja   
 

vullingsgraad 

> 100 % per  afvalbak 
 

zwerfafval binnen een 
straal van 1 m rondom 

de afvalbak 

ja   
   

 

Meubilair-bord-beplakking en graffiti (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

 

    

Het bord is aan de 
voorzijde niet beplakt 
of beklad. 

Het bord is aan de 
voorzijde beplakt met 
een enkele kleine 
sticker en is niet 
beklad. 

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

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

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

mate van 
beplakking/graffiti 

0 % per  bord 
 

racisme/aanstootgeve
nd 

nee   
  

mate van 
beplakking/graffiti 

≤ 2 % per  bord 
 

racisme/aanstootgeve
nd 

nee   
  

mate van 
beplakking/graffiti 

≤ 5 % per  bord 
 

racisme/aanstootgeve
nd 

nee   
  

mate van 
beplakking/graffiti 

≤ 10 % per  bord 
 

racisme/aanstootgeve
nd 

nee   
  

mate van 
beplakking/graffiti 

> 10 % per  bord 
 

racisme/aanstootgeve
nd 

ja   
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Meubilair-bord-dekking van de coating/folie en krassen (Verrekenen op frequentie via RAW-
werkcategorie 32) 

A+ A B C D 

 

    

De dekking is zeer 
goed. Het bord is aan 
de voorzijde volledig 
en gelijkmatig door 
de coating/folie 
bedekt en is niet 
bekrast. 

De dekking is goed. 
Het bord is aan de 
voorzijde volledig 
door de coating/folie 
bedekt. Op enkele 
plaatsen is de 
coating/folie dunner 
of bekrast. 

De dekking is 
voldoende. Het bord 
is aan de voorzijde 
grotendeels door de 
de coating/folie 
bedekt. Op enkele 
plaatsen is de 
coating/folie afwezig, 
in matige conditie of 
bekrast. Zeer lichte 
roestvorming komt 
voor. 

De dekking is matig. 
Op grotere delen van 
het bord is aan de 
voorzijde de 
coating/folie afwezig, 
in een slechte 
conditie of bekrast. 
Roestvorming komt 
in enige mate voor. 

De dekking is slecht. 
Op het gehele bord is 
aan de voorzijde de 
coating/folie afwezig, 
in een zeer slechte 
conditie of bekrast. 
Ernstige 
roestvorming komt 
voor. 

dekkingsgraad  

100 % per  bord 
  

dekkingsgraad  

≥ 98 % per  bord 
  

dekkingsgraad  

≥ 95 % per  bord 
  

dekkingsgraad  

≥ 80 % per  bord 
  

dekkingsgraad  

< 80 % per  bord 
   

 
Meubilair-bord-deuken en gaten (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32) 

A+ A B C D 

    

 

Er zitten geen 
deuken en gaten in 
de voorzijde van het 
bord. 

Er zitten weinig 
deuken en gaten in 
de voorzijde van het 
bord. 

Er zitten in beperkte 
mate deuken en 
gaten in de voorzijde 
van het bord. 

Er zitten redelijk veel 
deuken en gaten in 
de voorzijde van het 
bord. 

Er zitten veel deuken 
en gaten in de 
voorzijde van het 
bord. 

deuken + gaten 

0 % per  bord 
  

deuken + gaten 

≤ 2 % per  bord 
  

deuken + gaten 

≤ 5 % per  bord 
  

deuken + gaten 

≤ 10 % per  bord 
  

deuken + gaten 

> 10 % per  bord 
   

 

Meubilair-bord-kleurechtheid (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32) 

A+ A B C D 

     

Het bord is aan de 
voorzijde niet 
verkleurd. 

Het bord is aan de 
voorzijde weinig 
verkleurd. 

Het bord is aan de 
voorzijde in beperkte 
mate verkleurd. 

Het bord is aan de 
voorzijde redelijk erg 
verkleurd. 

Het bord is aan de 
voorzijde erg 
verkleurd. 

verkleuring 

0 % per  bord 
  

verkleuring 

≤ 10 % per  bord 
  

verkleuring 

≤ 20 % per  bord 
  

verkleuring 

≤ 50 % per  bord 
  

verkleuring 

> 50 % per  bord 
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Meubilair-bord-natuurlijke aanslag (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

Het bord is aan de 
voorzijde niet bevuild 
door aanslag. 

Het bord is aan de 
voorzijde weinig 
bevuild door aanslag. 

Het bord is aan de 
voorzijde in beperkte 
mate bevuild door 
aanslag. 

Het bord is aan de 
voorzijde redelijk erg 
bevuild door aanslag. 

Het bord is aan de 
voorzijde erg bevuild 
door aanslag. 

mate van aanslag  

0 % per  bord 
  

mate van aanslag  

≤ 5 % per  bord 
  

mate van aanslag  

≤ 10 % per  bord 
  

mate van aanslag  

≤ 20 % per  bord 
  

mate van aanslag  

> 20 % per  bord 
   

 
Meubilair-bord-verdraaiing (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 32) 

A+ A B C D 

   

  

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

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

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

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

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

verdraaiing  

0 graden per  bord 
  

verdraaiing  

≤ 3 graden per  bord 
  

verdraaiing  

≤ 15 graden per  bord 
  

verdraaiing  

≤ 30 graden per  bord 
  

verdraaiing  

> 30 graden per  bord 
   

 
Meubilair-bord-volledig (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32) 

A+ A B C D 

     

Er ontbreken geen 
borden of 
onderborden. 

Er ontbreken geen 
borden of 
onderborden. 

Er ontbreken geen 
borden of 
onderborden. 

Er ontbreken geen 
borden of 
onderborden. 

Er ontbreken een of 
meer borden of 
onderborden 

volledig 

ja   
  

volledig 

ja   
  

volledig 

ja   
  

volledig 

ja   
  

volledig 

nee   
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Meubilair-geleide-element (palen, hekken of rails)-deuken en gaten (Verrekenen op frequentie via 
RAW-werkcategorie 32) 

A+ A B C D 

     

Er zitten geen 
deuken en gaten in 
de palen, hekken of 
rails. 

Er zitten weinig 
deuken en gaten in 
de palen, hekken of 
rails. 

Er zitten in beperkte 
mate deuken en 
gaten in de palen, 
hekken of rails. 

Er zitten redelijk veel 
deuken en gaten in 
de palen, hekken of 
rails. 

Er zitten veel deuken 
en gaten in de palen, 
hekken of rails. 

deuken + gaten 

0 % per  geleide-
element 

  

deuken + gaten 

≤ 2 % per  geleide-
element 

  

deuken + gaten 

≤ 5 % per  geleide-
element 

  

deuken + gaten 

≤ 10 % per  geleide-
element 

  

deuken + gaten 

> 10 % per  geleide-
element 

   

 
Meubilair-geleide-element (palen, hekken of rails)-beplakking en graffiti (Verrekenen op beeld via 
RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

mate van beplakking 

en graffiti 

0 % per  geleide 

element 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

nee   
  

mate van beplakking 

en graffiti 

≤ 2 % per  geleide 

element 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

nee   
  

mate van beplakking 

en graffiti 

≤ 5 % per  geleide 

element 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

nee   
  

mate van beplakking 

en graffiti 

≤ 10 % per  geleide 

element 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

nee   
  

mate van beplakking 

en graffiti 

> 10 % per  geleide 

element 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

ja   
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Meubilair-geleide-element (palen, hekken of rails)-dekking van de coating/folie en krassen 
(Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32) 

A+ A B C D 

    

 

De dekking is zeer 
goed. De paal, het 
hek of de rails wordt 
volledig en 
gelijkmatig door de 
coating/folie bedekt 
en is niet bekrast. 

De dekking is goed. 
De paal, het hek of 
de rails wordt 
volledig door de 
coating/folie bedekt. 
Op enkele plaatsen is 
de coating/folie 
dunner of bekrast. 

De dekking is 
voldoende. De paal, 
het hek of de rails is 
grotendeels door de 
coating/folie bedekt. 
Op enkele plaatsen is 
de coating/folie 
afwezig, in matige 
conditie of bekrast. 
Zeer lichte 
roestvorming komt 
voor. 

De dekking is matig. 
Op grotere delen van 
de paal, het hek of 
de rails is de 
coating/folie afwezig, 
in een slechte 
conditie of bekrast. 
Roestvorming komt 
in enige mate voor. 

De dekking is slecht. 
Op de gehele paal, 
het gehele hek of de 
gehele rails is de 
coating/folie afwezig, 
in een zeer slechte 
conditie of bekrast. 
Ernstige 
roestvorming komt 
voor. 

dekkingsgraad  

100 % per  geleide 

element 
  

dekkingsgraad  

≥ 98 % per  geleide 

element 
  

dekkingsgraad  

≥ 95 % per  geleide 

element 
  

dekkingsgraad  

≥ 80 % per  geleide 

element 
  

dekkingsgraad  

< 80 % per  geleide 

element 
   

 
Meubilair-geleide-element (palen, hekken of rails)-kleurechtheid (Verrekenen op frequentie via 
RAW-werkcategorie 32) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

De paal, het hek of 
de rails is redelijk erg 
verkleurd. 

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

verkleuring 

0 % per  geleide 
element 

  

verkleuring 

≤ 10 % per  geleide 
element 

  

verkleuring 

≤ 20 % per  geleide 
element 

  

verkleuring 

≤ 50 % per  geleide 
element 

  

verkleuring 

> 50 % per  geleide 
element 

   

 
Meubilair-geleide-element (palen, hekken of rails)-natuurlijke aanslag (Verrekenen op beeld via 
RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

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

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

De paal, het hek of 
de rails is in beperkte 
mate bevuild door 
aanslag. 

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

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

mate van aanslag  

0 % per  geleide 

element 
  

mate van aanslag  

≤ 5 % per  geleide 

element 
  

mate van aanslag  

≤ 10 % per  geleide 

element 
  

mate van aanslag  

≤ 20 % per  geleide 

element 
  

mate van aanslag  

> 20 % per  geleide 

element 
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Meubilair-geleide-element (palen, hekken of rails)-scheefstand (Verrekenen op beeld via RAW-
werkcategorie 32) 

A+ A B C D 

     

De paal, het hek of 
de rails staat recht. 

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

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

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

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

scheefstand palen, 
hekken en rails 

0 graden per  geleide 
element 

  

scheefstand palen, 
hekken en rails 

≤ 2 graden per  geleide 
element 

  

scheefstand palen, 
hekken en rails 

≤ 4 graden per  geleide 
element 

  

scheefstand palen, 
hekken en rails 

≤ 15 graden 
per  geleide element 

  

scheefstand palen, 
hekken en rails 

> 15 graden 
per  geleide element 

   

 

Meubilair-hek-dekking van de coating/folie en krassen (Verrekenen op frequentie via RAW-
werkcategorie 32) 

A+ A B C D 

     

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

De dekking is goed. 
Het hek wordt 
volledig door de 
coating/folie bedekt. 
Op enkele plaatsen is 
de coating/folie 
dunner of bekrast. 

De dekking is 
voldoende. Het hek is 
grotendeels door de 
coating/folie bedekt. 
Op enkele plaatsen is 
de coating/folie 
afwezig, in matige 
conditie of bekrast. 
Zeer lichte 
roestvorming komt 
voor. 

De dekking is matig. 
Op grotere delen van 
het hek is de 
coating/folie afwezig, 
in een slechte 
conditie of bekrast. 
Roestvorming komt 
in enige mate voor. 

De dekking is slecht. 
Op het gehele hek is 
de coating/folie 
afwezig, in een zeer 
slechte conditie of 
bekrast. Ernstige 
roestvorming komt 
voor. 

dekkingsgraad 

100 % per  hek 
  

dekkingsgraad 

≥ 98 % per  hek 
  

dekkingsgraad 

≥ 95 % per  hek 
  

dekkingsgraad 

≥ 80 % per  hek 
  

dekkingsgraad 

< 80 % per  hek 
   

 
Meubilair-hek-deuken en gaten (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32) 

A+ A B C D 

    

 

Er zitten geen 
deuken en gaten in 
het hek. 

Er zitten weinig 
deuken en gaten in 
het hek. 

Er zitten in beperkte 
mate deuken en 
gaten in het hek. 

Er zitten redelijk veel 
deuken en gaten in 
het hek. 

Er zitten veel deuken 
en gaten in het hek. 

deuken + gaten 

0 % per  hek 
  

deuken + gaten 

≤ 0,1 % per  hek 
  

deuken + gaten 

≤ 1 % per  hek 
  

deuken + gaten 

≤ 5 % per  hek 
  

deuken + gaten 

> 5 % per  hek 
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Meubilair-hek-kleurechtheid (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32) 

A+ A B C D 

     

Het hek is niet 
verkleurd. 

Het hek is weinig 
verkleurd. 

Het hek is in 
beperkte mate 
verkleurd. 

Het hek is redelijk 
erg verkleurd. 

Het hek is erg 
verkleurd. 

verkleuring 

0 % per  hek 
  

verkleuring 

≤ 10 % per  hek 
  

verkleuring 

≤ 20 % per  hek 
  

verkleuring 

≤ 50 % per  hek 
  

verkleuring 

> 50 % per  hek 
   

 
Meubilair-hek-natuurlijke aanslag (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

 

   

 

Het hek is niet 
bevuild door aanslag. 

Het hek is weinig 
bevuild door aanslag. 

Het hek is in 
beperkte mate 
bevuild door aanslag. 

Het hek is redelijk 
erg bevuild door 
aanslag.  

Het hek is erg 
bevuild door aanslag. 

mate van aanslag 

0 % per  hek 
  

mate van aanslag 

≤ 5 % per  hek 
  

mate van aanslag 

≤ 10 % per  hek 
  

mate van aanslag 

≤ 20 % per  hek 
  

mate van aanslag 

> 20 % per  hek 
   

 
Meubilair-hek-scheefstand (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 32) 

A+ A B C D 

     

Het hek staat recht. Het hek staat licht 
scheef. 

Het hek staat 
duidelijk 
waarneembaar 
scheef. 

Het hek staat fors 
scheef. 

Het hek staat zo 
scheef dat dit gevaar 
oplevert en/of het 
functioneren hindert. 

scheefstand  

0 graden per  hek 
  

scheefstand  

≤ 2 graden per  hek 
  

scheefstand  

≤ 4 graden per  hek 
  

scheefstand  

≤ 15 graden per  hek 
  

scheefstand  

> 15 graden per  hek 
   

 
  



 

66 | 78 
 

Meubilair-paal-beplakking en graffiti (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

De paal is niet 
beplakt of beklad. 

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

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

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

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

mate van beplakking 
en graffiti 

0 % per  paal 
 

racisme/aanstootgeve
nd 

nee   
  

mate van beplakking 
en graffiti 

≤ 2 % per  paal 
 

racisme/aanstootgeve
nd 

nee   
  

mate van beplakking 
en graffiti 

≤ 5 % per  paal 
 

racisme/aanstootgeve
nd 

nee   
  

mate van beplakking 
en graffiti 

≤ 10 % per  paal 
 

racisme/aanstootgeve
nd 

nee   
  

mate van beplakking 
en graffiti 

> 10 % per  paal 
 

racisme/aanstootgeve
nd 

ja   
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti (Verrekenen op beeld 
via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

 

 

 

  

De bank(en) en/of 
tafel is niet beplakt 
of beklad. 

De bank(en) en/of 
tafel is beplakt met 
enkele kleine stickers 
en is niet beklad. 

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

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

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

mate van beplakking 

en graffiti 

0 % per  voorziening 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

nee   
  

mate van beplakking 

en graffiti 

≤ 2 % per  voorziening 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

nee   
  

mate van beplakking 

en graffiti 

≤ 5 % per  voorziening 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

nee   
  

mate van beplakking 

en graffiti 

≤ 10 % per  voorziening 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

nee   
  

mate van beplakking 

en graffiti 

> 10 % per  voorziening 
 

racisme/aanstootgeve

nd 

ja   
   

 

Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-besmeuring (Verrekenen op beeld via RAW-
werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

De bank(en) en/of 
tafel is niet 
besmeurd. 

De bank(en) en/of 
tafel is weinig 
besmeurd. 

De bank(en) en/of 
tafel is in beperkte 
mate besmeurd. 

De bank(en) en/of 
tafel is redelijk erg 
besmeurd. 

De bank(en) en/of 
tafel is erg 
besmeurd. 

mate van besmeuring 

0 % per  voorziening 
  

mate van besmeuring 

≤ 5 % per  voorziening 
  

mate van besmeuring 

≤ 10 % per  voorziening 
  

mate van besmeuring 

≤ 20 % per  voorziening 
  

mate van besmeuring 

> 20 % per  voorziening 
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Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-dekking van de coating/folie en krassen 
(Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 71) 

A+ A B C D 

 

 

   

De dekking is zeer 
goed. De bank(en) 
en/of tafel wordt 
volledig en 
gelijkmatig door de 
coating/folie bedekt 
en is niet bekrast. 

De dekking is goed. 
De bank(en) en/of 
tafel wordt volledig 
door de coating/folie 
bedekt. Op enkele 
plaatsen is de 
coating/folie dunner 
of bekrast. 

De dekking is 
voldoende. De 
bank(en) en/of tafel 
is grotendeels door 
de coating/folie 
bedekt. Op enkele 
plaatsen is de 
coating/folie afwezig, 
in matige conditie of 
bekrast. Zeer lichte 
roestvorming komt 
voor. 

De dekking is matig. 
Op grotere delen van 
de bank(en) en/of 
tafel is de 
coating/folie afwezig, 
in een slechte 
conditie of bekrast. 
Roestvorming komt 
in enige mate voor. 

De dekking is slecht. 
Op de gehele 
bank(en) en/of tafel 
is de coating/folie 
afwezig, in een zeer 
slechte conditie of 
bekrast. Ernstige 
roestvorming komt 
voor. 

dekkingsgraad  

100 % per  voorziening 
  

dekkingsgraad  

≥ 98 % per  voorziening 
  

dekkingsgraad  

≥ 95 % per  voorziening 
  

dekkingsgraad  

≥ 80 % per  voorziening 
  

dekkingsgraad  

< 80 % per  voorziening 
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-deuken en gaten (Verrekenen op frequentie 
via RAW-werkcategorie 71) 

A+ A B C D 

     

Er zitten geen 
deuken en gaten in 
de bank(en) en/of 
tafel. 

Er zitten weinig 
deuken en gaten in 
de bank(en) en/of 
tafel. 

Er zitten in beperkte 
mate deuken en 
gaten in de bank(en) 
en/of tafel. 

Er zitten redelijk veel 
deuken en gaten in 
de bank(en) en/of 
tafel. 

Er zittenveel deuken 
en gaten in de 
bank(en) en/of tafel. 

deuken + gaten 

0 % per  voorziening 
  

deuken + gaten 

≤ 0,1 % 
per  voorziening 

  

deuken + gaten 

≤ 1 % per  voorziening 
  

deuken + gaten 

≤ 5 % per  voorziening 
  

deuken + gaten 

> 5 % per  voorziening 
  

 

 

Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-kleurechtheid (Verrekenen op frequentie via 
RAW-werkcategorie 71) 

A+ A B C D 

     

De bank(en) en/of 
tafel is niet 
verkleurd. 

De bank(en) en/of 
tafel is weinig 
verkleurd. 

De bank(en) en/of 
tafel is in beperkte 
mate verkleurd. 

De bank(en) en/of 
tafel is redelijk erg 
verkleurd. 

De bank(en) en/of 
tafel is erg verkleurd. 

verkleuring 

0 % per  voorziening 
  

verkleuring 

≤ 10 % per  voorziening 
  

verkleuring 

≤ 20 % per  voorziening 
  

verkleuring 

≤ 50 % per  voorziening 
  

verkleuring 

> 50 % per  voorziening 
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Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-natuurlijke aanslag (Verrekenen op beeld 
via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

De bank(en) en/of 
tafel is niet bevuild 
door aanslag. 

De bank(en) en/of 
tafel is weinig bevuild 
door aanslag. 

De bank(en) en/of 
tafel is in beperkte 
mate bevuild door 
aanslag. 

De bank(en) en/of 
tafel is redelijk erg 
bevuild door aanslag. 

De bank(en) en/of 
tafel is erg bevuild 
door aanslag. 

mate van aanslag  

0 % per  voorziening 
  

mate van aanslag  

≤ 5 % per  voorziening 
  

mate van aanslag  

≤ 10 % per  voorziening 
  

mate van aanslag  

≤ 20 % per  voorziening 
  

mate van aanslag  

> 20 % per  voorziening 
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-overgroei door beplanting (Verrekenen op 
beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er vindt geen 
overgroei plaats. 

Er vindt geen 
overgroei plaats. 

Er vindt geen 
overgroei plaats. 

Er vindt in beperkte 
mate overgroei 
plaats. 

Er vindt veel 
overgroei plaats. 

maximale overgroei 

door beplanting 

0 cm  
  

maximale overgroei 

door beplanting 

0 cm  
  

maximale overgroei 

door beplanting 

0 cm  
  

maximale overgroei 

door beplanting 

≤ 10 cm  
  

maximale overgroei 

door beplanting 

> 10 cm  
   

 
Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-scheefstand (Verrekenen op beeld via RAW-
werkcategorie 71) 

A+ A B C D 

  

 

  

De bank(en) en/of 
tafel staat recht. 

De bank(en) en/of 
tafel staat licht 
scheef. 

De bank(en) en/of 
tafel staat duidelijk 
waarneembaar 
scheef. 

De bank(en) en/of 
tafel staat fors 
scheef. 

De bank(en) en/of 
tafel staat zo scheef 
dat dit gevaar 
oplevert en/of het 
functioneren hindert. 

scheefstand 

0 
graden  per  voorziening 

  

scheefstand 

≤ 1 
graad  per  voorziening 

  

scheefstand 

≤ 3 
graden  per  voorziening 

  

scheefstand 

≤ 6 
graden  per  voorziening 

  

scheefstand 

> 6 
graden  per  voorziening 
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Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-volledig (Verrekenen op frequentie via RAW-
werkcategorie 71) 

A+ A B C D 

     

De bank(en) en/of 
tafel is volledig. Er 
ontbreken geen 
onderdelen. 

De bank(en) en/of 
tafel is volledig. Er 
ontbreken geen 
onderdelen. 

De bank(en) en/of 
tafel is volledig. Er 
ontbreken geen 
onderdelen. 

De bank(en) en/of 
tafel is volledig. Er 
ontbreken geen 
onderdelen. 

De bank(en) en/of 
tafel is onvolledig of 
afwezig. Er 
ontbreken een of 
meer onderdelen. 

volledig 

ja   
  

volledig 

ja   
  

volledig 

ja   
  

volledig 

ja   
  

volledig 

nee   
   

 
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-dwarsonvlakheid wegtype 4 en 5 (Verrekenen op 
frequentie via RAW-werkcategorie 31) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

Omvang en 

spoordiepte per 
rijstrook 

   
 

lichte 
dwarsonvlakheid 

(> 10 mm) 

< 5 m¹ per 100 m¹   
 

matige 
dwarsonvlakheid 

(> 20 mm) 

0 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(> 30 mm) 

0 m¹ per 100 m¹   
  

Omvang en 

spoordiepte per 
rijstrook 

   
 

lichte 
dwarsonvlakheid 

(> 10 mm) 

≥ 5 m¹ per 100 m¹   
 

matige 
dwarsonvlakheid 

(> 20 mm) 

< 35 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(> 30 mm) 

0 m¹ per 100 m¹   
  

Omvang en 

spoordiepte per 
rijstrook 

   
 

lichte 
dwarsonvlakheid 

(> 10 mm) 

n.v.t.   
 

matige 
dwarsonvlakheid 

(> 20 mm) 

≥ 35 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(> 30 mm) 

< 5 m¹ per 100 m¹   
  

Omvang en 

spoordiepte per 
rijstrook 

   
 

lichte 
dwarsonvlakheid 

(> 10 mm) 

n.v.t.   
 

matige 
dwarsonvlakheid 

(> 20 mm) 

n.v.t.   
 

ernstige 

dwarsonvlakheid 
(> 30 mm) 

< 15 m¹ per 100 m¹   
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook 

   
 

lichte dwarsonvlakheid 

(> 10 mm) 

n.v.t.   
 

matige dwarsonvlakheid 

(> 20 mm) 

n.v.t.   
 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 30 

mm) 

≥ 15 m¹ per 100 m¹   
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Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-oneffenheden (Verrekenen op frequentie via 
RAW-werkcategorie 31) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

Omvang en 

hoogteverschil 

   
 

lichte 

oneffenheden(> 5 
mm) 

< 3 stuks per 100 m¹   
 

matige oneffenheden 
(> 15 mm)  

0 stuks per 100 m¹   
 

ernstige 

oneffenheden (> 30 
mm) 

0 stuks per 100 m¹   
  

Omvang en 

hoogteverschil 

   
 

lichte 

oneffenheden(> 5 
mm) 

≥ 3 stuks per 100 m¹   
 

matige oneffenheden 
(> 15 mm)  

< 8 stuks per 100 m¹   
 

ernstige 

oneffenheden (> 30 
mm) 

0 stuks per 100 m¹   
  

Omvang en 

hoogteverschil 

   
 

lichte 
oneffenheden(> 5 
mm) 

n.v.t.   
 

matige oneffenheden 

(> 15 mm)  

< 15 stuks per 100 m¹   
 

ernstige oneffenheden 

(> 30 mm) 

< 3 stuks per 100 m¹   
  

Omvang en 

hoogteverschil 

   
 

lichte 

oneffenheden(> 5 
mm) 

n.v.t.   
 

matige oneffenheden 
(> 15 mm)  

≥ 15 m per 100 m¹   
 

ernstige 

oneffenheden (> 30 
mm) 

< 3 stuks per 100 m¹   
  

Omvang en 
hoogteverschil 

   
 

lichte oneffenheden(> 5 
mm) 

n.v.t.   
 

matige oneffenheden 
(> 15 mm)  

n.v.t.   
 

ernstige oneffenheden 

(> 30 mm) 

≥ 3 stuks per 100 m¹   
  

 

 
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op dicht asfalt wegtype 3-7 (Verrekenen 
op frequentie via RAW-werkcategorie 31) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

Ernst en omvang 

   
 

lichte rafeling (< 
20%) 

< 5 % per 500 m²   
 

matige rafeling (20-
50%) 

0 % per 500 m²   
 

ernstige rafeling (> 
50%) 

0 % per 500 m²   
  

Ernst en omvang 

   
 

lichte rafeling (< 
20%) 

≥ 5 % per 500 m²   
 

matige rafeling (20-
50%) 

< 30 % per 500 m²   
 

ernstige rafeling (> 
50%) 

0 % per 500 m²   
  

Ernst en omvang 

   
 

lichte rafeling (< 
20%) 

n.v.t.   
 

matige rafeling (20-
50%) 

< 50 % per 500 m²   
 

ernstige rafeling (> 
50%) 

< 5 % per 500 m²   
  

Ernst en omvang 

   
 

lichte rafeling (< 
20%) 

n.v.t.   
 

matige rafeling (20-
50%) 

≥ 50 % per 500 m²   
 

ernstige rafeling (> 
50%) 

< 5 % per 500 m²   
  

Ernst en omvang 

   
 

lichte rafeling (< 20%) 

n.v.t.   
 

matige rafeling (20-
50%) 

n.v.t.   
 

ernstige rafeling (> 
50%) 

≥ 5 % per 500 m²   
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Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-randschade wegtype 3-5 en 7 (Verrekenen op 
frequentie via RAW-werkcategorie 31) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

Ernst en omvang 

   
 

lichte randschade 

< 5 m¹ per 100 m¹   
 

matige randschade 

0 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige randschade 

0 m¹ per 100 m¹   
  

Ernst en omvang 

   
 

lichte randschade 

≥ 5 m¹ per 100 m¹   
 

matige randschade 

≤ 100 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige randschade 

0 m¹ per 100 m¹   
  

Ernst en omvang 

   
 

lichte randschade 

n.v.t.   
 

matige randschade 

n.v.t.   
 

ernstige randschade 

< 25 m¹ per 100 m¹   
  

Ernst en omvang 

   
 

lichte randschade 

n.v.t.   
 

matige randschade 

n.v.t.   
 

ernstige randschade 

< 50 m¹ per 100 m¹   
  

Ernst en omvang 

   
 

lichte randschade 

n.v.t.   
 

matige randschade 

n.v.t.   
 

ernstige randschade 

≥ 50 m¹ per 100 m¹   
   

 
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-scheurvorming wegtype 3-5 en 7 (Verrekenen op 
frequentie via RAW-werkcategorie 31) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

Ernst en omvang 

   
 

lichte scheurvorming 

(wijdte < 5 mm) 

< 5 m¹ per 100 m¹   
 

matige 

scheurvorming 
(wijdte 5-10 mm) 

0 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige 
scheurvorming 

(wijdte > 10 mm) 

0 m¹ per 100 m¹   
  

Ernst en omvang 

   
 

lichte scheurvorming 

(wijdte < 5 mm) 

≥ 5 m¹ per 100 m¹   
 

matige 

scheurvorming 
(wijdte 5-10 mm) 

n.v.t.   
 

ernstige 
scheurvorming 

(wijdte > 10 mm) 

0 m¹ per 100 m¹   
  

Ernst en omvang 

   
 

lichte scheurvorming 

(wijdte < 5 mm) 

n.v.t.   
 

matige scheurvorming 
(wijdte 5-10 mm) 

n.v.t.   
 

ernstige 
scheurvorming 

(wijdte > 10 mm) 

< 25 m¹ per 100 m¹   
  

Ernst en omvang 

   
 

lichte scheurvorming 

(wijdte < 5 mm) 

n.v.t.   
 

matige 

scheurvorming 
(wijdte 5-10 mm) 

n.v.t.   
 

ernstige 
scheurvorming 

(wijdte > 10 mm) 

< 50 m¹ per 100 m¹   
  

Ernst en omvang 

   
 

lichte scheurvorming 
(wijdte < 5 mm) 

n.v.t.   
 

matige scheurvorming 
(wijdte 5-10 mm) 

n.v.t.   
 

ernstige scheurvorming 
(wijdte > 10 mm) 

≥ 50 m¹ per 100 m¹   
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Verharding-natuurlijk afval (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
bladafval/bloesem. 

Er is weinig 
bladafval/bloesem. 

Er is in beperkte 
mate 
bladafval/bloesem. 

Er is redelijk veel 
bladafval/bloesem. 

Er is veel 
bladafval/bloesem. 

bedekking binnen 

bladvalperiode 

0 % per 100 m²  
 

bedekking buiten 
bladvalperiode 

0 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

0 cm  
  

bedekking binnen 

bladvalperiode 

≤ 10 % per 100 m²  
 

bedekking buiten 
bladvalperiode 

≤ 5 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 3 cm  
  

bedekking binnen 

bladvalperiode 

≤ 25 % per 100 m²  
 

bedekking buiten 
bladvalperiode 

≤ 10 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 10 cm  
  

bedekking binnen 

bladvalperiode 

≤ 35 % per 100 m²  
 

bedekking buiten 
bladvalperiode 

≤ 25 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

≤ 30 cm  
  

bedekking binnen 

bladvalperiode 

> 35 % per 100 m²  
 

bedekking buiten 
bladvalperiode 

> 25 % per 100 m² 
 

maximale dikte 

> 30 cm  
   

 
Verharding-onkruid rondom obstakels (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er is geen onkruid 
rondom de obstakels. 

Er is weinig onkruid 
rondom de obstakels. 

Er is in beperkte 
mate onkruid rondom 
de obstakels. 

Er is redelijk veel 
onkruid rondom de 
obstakels. 

Er is veel onkruid 
rondom de obstakels. 

bedekking binnen een 

afstand van 0,50 m 
van obstakel 

0 % per m²  
 

maximale hoogte 
onkruid 

0 cm  
  

bedekking binnen een 

afstand van 0,50 m 
van obstakel 

≤ 10 % per m²  
 

maximale hoogte 
onkruid 

≤ 10 cm  
  

bedekking binnen een 

afstand van 0,50 m 
van obstakel 

≤ 30 % per m²  
 

maximale hoogte 
onkruid 

≤ 20 cm  
  

bedekking binnen een 

afstand van 0,50 m 
van obstakel 

≤ 40 % per m²  
 

maximale hoogte 
onkruid 

≤ 30 cm  
  

bedekking binnen een 

afstand van 0,50 m 
van obstakel 

> 40 % per m²  
 

maximale hoogte 
onkruid 

> 30 cm  
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Verharding-open verharding-elementenverharding-dwarsonvlakheid wegtype 6 en 7 (Verrekenen op 
frequentie via RAW-werkcategorie 31) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

Omvang en 

spoordiepte per 
rijstrook 

   
 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 

10 mm)  

< 5 m¹ per 100 m¹   
 

matige 

dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 

0 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 

40 mm)  

0 m¹ per 100 m¹   
  

Omvang en 

spoordiepte per 
rijstrook 

   
 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 

10 mm)  

≥ 5 m¹ per 100 m¹   
 

matige 

dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 

< 5 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 

40 mm)  

0 m¹ per 100 m¹   
  

Omvang en 

spoordiepte per 
rijstrook 

   
 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 

10 mm)  

n.v.t.   
 

matige 

dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 

< 15 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 

40 mm)  

< 5 m¹ per 100 m¹   
  

Omvang en 

spoordiepte per 
rijstrook 

   
 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 

10 mm)  

n.v.t.   
 

matige 

dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 

< 35 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 

40 mm)  

< 5 m¹ per 100 m¹   
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook 

   
 

lichte dwarsonvlakheid 
(> 10 mm)  

n.v.t.   
 

matige dwarsonvlakheid 

(> 25 mm) 

≥ 35 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige 

dwarsonvlakheid (> 40 
mm)  

≥ 5 m¹ per 100 m¹   
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Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7 (Verrekenen op 
frequentie via RAW-werkcategorie 31) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

Omvang en 
hoogteverschil 

   
 

lichte oneffenheden 
(> 5 mm)  

< 3 stuks per 100 m¹   
 

matige oneffenheden 

(> 15 mm)  

0 stuks per 100 m¹   
 

ernstige 
oneffenheden (> 30 
mm) 

0 stuks per 100 m¹   
  

Omvang en 
hoogteverschil 

   
 

lichte oneffenheden 
(> 5 mm)  

≥ 3 stuks per 100 m¹   
 

matige oneffenheden 

(> 15 mm)  

< 8 stuks per 100 m¹   
 

ernstige 
oneffenheden (> 30 
mm) 

0 stuks per 100 m¹   
  

Omvang en 
hoogteverschil 

   
 

lichte oneffenheden 

(> 5 mm)  

n.v.t.   
 

matige oneffenheden 
(> 15 mm)  

< 15 stuks per 100 m¹   
 

ernstige oneffenheden 
(> 30 mm) 

< 3 stuks per 100 m¹   
  

Omvang en 
hoogteverschil 

   
 

lichte oneffenheden 
(> 5 mm)  

n.v.t.   
 

matige oneffenheden 

(> 15 mm)  

≥ 15 stuks per 100 
m¹   

 

ernstige 
oneffenheden (> 30 

mm) 

< 3 stuks per 100 m¹   
  

Omvang en 
hoogteverschil 

   
 

lichte oneffenheden (> 5 

mm)  

n.v.t.   
 

matige oneffenheden (> 
15 mm)  

n.v.t.   
 

ernstige oneffenheden 
(> 30 mm) 

≥ 3 stuks per 100 m¹   
  

 

 

Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid (Verrekenen op beeld via RAW-
werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

 

    

Er is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Er is in beperkte 
mate onkruid. 

Er is redelijk veel 
onkruid. 

Er is veel onkruid. 

aantal stuks onkruid 
hoger dan 20 cm 

0 stuks per 100 m² 
 

bedekking  

0 % per 100 m² 
  

aantal stuks onkruid 
hoger dan 20 cm 

≤ 10 stuks per 100 m² 
 

bedekking  

≤ 2 % per 100 m² 
  

aantal stuks onkruid 
hoger dan 20 cm 

≤ 20 stuks per 100 m² 
 

bedekking  

≤ 4 % per 100 m² 
  

aantal stuks onkruid 
hoger dan 20 cm 

≤ 30 stuks per 100 m² 
 

bedekking  

≤ 8 % per 100 m² 
  

aantal stuks onkruid 
hoger dan 20 cm 

> 30 stuks per 100 m² 
 

bedekking  

> 8 % per 100 m² 
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Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte (Verrekenen op frequentie via RAW-
werkcategorie 31) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

maximale voegwijdte  

≤ 5 mm  
 

omvang  

≤ 1% per 100 m¹   
  

maximale voegwijdte  

≤ 10 mm  
 

omvang  

> 1% per 100 m¹   
  

maximale voegwijdte  

≤ 20 mm  
 

omvang  

> 1% per 100 m¹   
  

maximale voegwijdte  

≤ 30 mm  
 

omvang  

> 1% per 100 m¹   
  

maximale voegwijdte  

> 30 mm  
 

omvang  

> 1% per 100 m¹   
   

 

Verharding-open verharding-ongebonden verharding-dwarsonvlakheid wegtype 4-7 (Verrekenen op 
frequentie via RAW-werkcategorie 31) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

Omvang en 

spoordiepte per 
rijstrook 

   
 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 

10 mm)  

< 5 m¹ per 100 m¹   
 

matige 

dwarsonvlakheid (> 
20 mm)  

0 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 

50 mm)  

0 m¹ per 100 m¹   
  

Omvang en 

spoordiepte per 
rijstrook 

   
 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 

10 mm)  

≥ 5 m¹ per 100 m¹   
 

matige 

dwarsonvlakheid (> 
20 mm)  

< 5 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 

50 mm)  

0 m¹ per 100 m¹   
  

Omvang en 

spoordiepte per 
rijstrook 

   
 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 

10 mm)  

n.v.t.   
 

matige 

dwarsonvlakheid (> 
20 mm)  

< 10 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 

50 mm)  

< 5 m¹ per 100 m¹   
  

Omvang en 
spoordiepte per 

rijstrook 

   
 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm)  

n.v.t.   
 

matige 

dwarsonvlakheid (> 
20 mm)  

< 50m¹ m per 100 

m¹   
 

ernstige 

dwarsonvlakheid (> 
50 mm)  

< 5 m¹ per 100 m¹   
  

Omvang en spoordiepte 
per rijstrook 

   
 

lichte dwarsonvlakheid 
(> 10 mm)  

n.v.t.   
 

matige dwarsonvlakheid 

(> 20 mm)  

≥ 50 m¹ per 100 m¹   
 

ernstige 

dwarsonvlakheid (> 50 
mm)  

≥ 5 m¹ per 100 m¹   
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Verharding-open verharding-ongebonden verharding-oneffenheden wegtype 4-7 (Verrekenen op 
frequentie via RAW-werkcategorie 31) 

A+ A B C D 

     

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

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

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

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

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

Omvang en 
hoogteverschil 

   
 

lichte oneffenheden 
(> 5 mm)  

< 3 stuks per 100 m¹   
 

matige oneffenheden 

(> 15 mm) 

0 stuks per 100 m¹   
 

ernstige 

oneffenheden (> 30 
mm)  

0 stuks per 100 m¹   
  

Omvang en 
hoogteverschil 

   
 

lichte oneffenheden 
(> 5 mm)  

≥ 3 stuks per 100 m¹   
 

matige oneffenheden 

(> 15 mm) 

< 8 stuks per 100 m¹   
 

ernstige 

oneffenheden (> 30 
mm)  

0 stuks per 100 m¹   
  

Omvang en 
hoogteverschil 

   
 

lichte oneffenheden 
(> 5 mm)  

n.v.t.   
 

matige oneffenheden 

(> 15 mm) 

< 15 stuks per 100 m¹   
 

ernstige oneffenheden 
(> 30 mm)  

< 3 stuks per 100 m¹   
  

Omvang en 
hoogteverschil 

   
 

lichte oneffenheden 
(> 5 mm)  

n.v.t.   
 

matige oneffenheden 

(> 15 mm) 

n.v.t.   
 

ernstige 

oneffenheden (> 30 
mm)  

< 3 stuks per 100 m¹   
  

Omvang en 
hoogteverschil 

   
 

lichte oneffenheden (> 5 
mm)  

n.v.t.   
 

matige oneffenheden (> 

15 mm) 

n.v.t.   
 

ernstige oneffenheden 
(> 30 mm)  

≥ 3 stuks per 100 m¹   
  

 

 

Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid (Verrekenen op beeld via RAW-
werkcategorie 51) 

A+ A B C D 

     

Er is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Er is in beperkte 
mate onkruid. 

Er is redelijk veel 
onkruid. 

Er is veel onkruid. 

bedekking  

0 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

0 cm  
  

bedekking  

≤ 3 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

≤ 10 cm  
  

bedekking  

≤ 15 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

≤ 25 cm  
  

bedekking  

≤ 25 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

≤ 50 cm  
  

bedekking  

> 25 % per 100 m² 
 

maximale hoogte 

> 50 cm  
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Verharding-veegbaar zwerfafval fijn (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen veegbaar 
zwerfafval. 

Er ligt weinig 
veegbaar zwerfafval. 

Er ligt in beperkte 
mate veegbaar 
zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel 
veegbaar zwerfafval. 

Er ligt veel veegbaar 
zwerfafval. 

stuks veegbaar 

zwerfafval fijn (3-10 
cm, niet klevend en 

niet tussen voegen) 

0 stuks per 100 m² 
  

stuks veegbaar 

zwerfafval fijn (3-10 
cm, niet klevend en 

niet tussen voegen) 

≤ 6 stuks per 100 m² 
  

stuks veegbaar 

zwerfafval fijn (3-10 
cm, niet klevend en 

niet tussen voegen) 

≤ 20 stuks per 100 m² 
  

stuks veegbaar 

zwerfafval fijn (3-10 
cm, niet klevend en 

niet tussen voegen) 

≤ 50 stuks per 100 m² 
  

stuks veegbaar 

zwerfafval fijn (3-10 
cm, niet klevend en 

niet tussen voegen) 

> 50 stuks per 100 m² 
   

 
Verharding-veegvuil goten (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

 

 

   

Er is geen veegvuil. Er is weinig veegvuil. Er is in beperkte 
mate veegvuil. 

Er is redelijk veel 
veegvuil. 

Er is veel veegvuil. 

bedekking goot 

0 % per 100 m¹ 
 

volume 

0 liter per 100 m¹ 
  

bedekking goot 

≤ 5 % per 100 m¹ 
 

volume 

≤ 10 liter per 100 m¹ 
  

bedekking goot 

≤ 20 % per 100 m¹ 
 

volume 

≤ 20 liter per 100 m¹ 
  

bedekking goot 

≤ 40 % per 100 m¹ 
 

volume 

≤ 40 liter per 100 m¹ 
  

bedekking goot 

> 40 % per 100 m¹ 
 

volume 

> 40 liter per 100 m¹ 
   

 
Verharding-wortelopdruk (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 31) 

A+ A B C D 

 

 

   

De verharding is niet 
door boomwortels 
opgedrukt. 

De verharding is licht 
door boomwortels 
opgedrukt. 

De verharding is 
enigszins door 
boomwortels 
opgedrukt. 

De verharding is 
aanzienlijk door 
boomwortels 
opgedrukt. 

De verharding is 
ernstig door 
boomwortels 
opgedrukt. 

mate opdruk 

bestrating tot 25 cm 
van de boomspiegel 

0 cm per  boomspiegel 
  

mate opdruk 

bestrating tot 25 cm 
van de boomspiegel 

≤ 2 cm 

per  boomspiegel 
  

mate opdruk 

bestrating tot 25 cm 
van de boomspiegel 

≤ 5 cm 

per  boomspiegel 
  

mate opdruk 

bestrating tot 25 cm 
van de boomspiegel 

≤ 8 cm 

per  boomspiegel 
  

mate opdruk 

bestrating tot 25 cm 
van de boomspiegel 

> 8 cm 

per  boomspiegel 
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Verharding-zetting (Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 31) 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
hoogteverschil.  

Er is weinig 
hoogteverschil.  

Er is in beperkte 
mate hoogteverschil. 

Er is redelijk veel 
hoogteverschil. 

Er is veel 
hoogteverschil. 

hoogteverschil t.o.v. 
aanleghoogte 

≤ 5 cm  
  

hoogteverschil t.o.v. 
aanleghoogte 

≤ 20 cm  
  

hoogteverschil t.o.v. 
aanleghoogte 

≤ 40 cm  
  

hoogteverschil t.o.v. 
aanleghoogte 

≤ 50 cm  
  

hoogteverschil t.o.v. 
aanleghoogte 

> 50 cm  
   

 
Verharding-zwerfafval fijn (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen fijn 
zwerfafval. 

Er ligt weinig fijn 
zwerfafval. 

Er ligt in beperkte 
mate fijn zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel 
fijn zwerfafval. 

Er ligt veel fijn 
zwerfafval. 

fijn zwerfafval (1-10 

cm)  

0 stuks per  m² 
  

fijn zwerfafval (1-10 

cm)  

≤ 3 stuks per  m² 
  

fijn zwerfafval (1-10 

cm)  

≤ 10 stuks per  m² 
  

fijn zwerfafval (1-10 

cm)  

≤ 25 stuks per  m² 
  

fijn zwerfafval (1-10 

cm)  

> 25 stuks per  m² 
   

 
Verharding-zwerfafval grof (Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50) 

A+ A B C D 

     

Er ligt geen grof 
zwerfafval. 

Er ligt weinig grof 
zwerfafval. 

Er ligt in beperkte 
mate grof zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel 
grof zwerfafval. 

Er ligt veel grof 
zwerfafval. 

grof zwerfafval (> 10 
cm)  

0 stuks per 100 m²  
  

grof zwerfafval (> 10 
cm)  

≤ 3 stuks per 100 m²  
  

grof zwerfafval (> 10 
cm)  

≤ 10 stuks per 100 m²  
  

grof zwerfafval (> 10 
cm)  

≤ 25 stuks per 100 m²  
  

grof zwerfafval (> 10 
cm)  

> 25 stuks per 100 m²  
   

 

 
 


