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 ZWERFAFVAL: VERHARDING  EN  GROEN  
 

Zwerfvuil op verharding: fijn (≤10cm)  /  grof (>10 cm)                           

Verharding-zwerfafval   

Zeer hoog                                Hoog   Basis Laag Zeer laag 

  
 

  

Fijn 
0 stuks per m2 

Grof  
0 stuks per 100 m2 

 
Er ligt geen fijn zwerfafval of 

grof vuil in de verharding 

Fijn 
≤ 3 stuks per m² 

Grof  
≤ 3 stuks per 100 m2 

 
Er ligt weinig fijn zwerfafval of 

grof vuil in de verharding. 

Fijn 
≤ 10 stuks per m² 

Grof  
≤ 10 stuks per 100 m2 

 
Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval of 

grof vuil in de verharding. 

Fijn 
≤ 25 stuk per m² 

Grof  
≤ 25 stuks per 100 m2 

 
Er ligt veel fijn zwerfafval of 
grof vuil in de verharding. 

Fijn 
> 25 stuks per m² 

Grof  
> 25 stuks per 100 m2 

 

 Er ligt zeer veel fijn zwerfafval of 

grof vuil in de verharding. 

 

 

 

Zwerfvuil in het groen: fijn: (≤10cm) /   grof  (>10 cm)                          

Groen-zwerfafval  

Zeer hoog                                Hoog   Basis Laag 
  

Hoog Hoog   Basis Laag 
  

Basis   Hoog   Basis Laag 
  

 Laag Hoog   Basis Laag 
  

 Zeer laag Hoog   Basis Laag 
  

 
 

  
 

Fijn 
0 stuks per m2 

Grof  
0 stuks per 100 m2 

 
Er ligt geen fijn zwerfafval of 

grof vuil in de beplanting. 

Fijn 
≤ 3 stuks per m² 

Grof  
≤ 3 stuks per 100 m2 

 
Er ligt weinig fijn zwerfafval of 

grof vuil in de beplanting. 

Fijn 
≤ 10 stuks per m² 

Grof  
≤ 10 stuks per 100 m2 

 
Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval of 

grof vuil in de beplanting. 

Fijn 
≤ 25 stuk per m² 

Grof  
≤ 25 stuks per 100 m2 

 
Er ligt veel fijn zwerfafval of 
grof vuil in de beplanting. 

Fijn 
> 25 stuks per m² 

Grof  
> 25 stuks per 100 m2 

 

Er ligt zeer veel fijn zwerfafval of 
grof vuil in de beplanting. 
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ZWERFAFVAL   

Grof vuil: (≤ 10 kg en/of ≥ 25 liter)                      
Groen-verharding-zwerfafval grof vuil  

Zeer hoog                                Hoog   Basis Laag 
  

Hoog Hoog   Basis Laag 
  

Basis   Hoog   Basis Laag 
  

 Laag Hoog   Basis Laag 
  

 Zeer laag Hoog   Basis Laag 
  

 
 

 
 

 

Grof vuil 
0 stuks per 100 m2 

 
Er ligt geen grof vuil op  

verharding of groen 
nieuw 

Grof vuil 
≤ 0 stuks per 100 m2 

 
Er ligt geen grof vuil op  

verharding of groen. 
nieuw 

Grof vuil 
 1 stuks per 100 m2 

 
Er ligt weinig grof vuil op  

verharding of groen 
nieuw          

Grof vuil 
1 stuks per 100 m2 

 
Er ligt weinig grof vuil op  

verharding of groen 
nieuw 

Grof vuil 
> 1 stuks per 100 m2 

 

Er ligt veel grof vuil op  
verharding of groen 

 nieuw 
 

 

NATUURLIJK  VUIL  OP  VERHARDING  
 

 

Op verharding: bedekking binnen bladvalperiode / bedekking buiten bladvalperiode / maximale dikte 
Verharding-natuurlijk afval  
 

 Zeer hoog Hoog Basis  Laag  Zeer laag 

 

 

 
  

bedekking binnen bladvalperiode 
0 % per 100 m² 

bedekking buiten bladvalperiode 
0 % per 100 m² 
maximale dikte 

0 cm 
 

Er is geen bladafval/bloesem. 

bedekking binnen bladvalperiode 
≤ 10 % per 100 m² 

bedekking buiten bladvalperiode 
≤ 5 % per 100 m² 
maximale dikte 

≤ 3 cm 
 

Er is weinig bladafval/bloesem. 

bedekking binnen bladvalperiode 
≤ 25 % per 100 m² 

bedekking buiten bladvalperiode 
≤ 10 % per 100 m² 
maximale dikte 

≤ 10 cm 
 

Er is in beperkte mate  
bladafval/bloesem. 

bedekking binnen bladvalperiode 
≤ 35 % per 100 m² 

bedekking buiten bladvalperiode 
≤ 25 % per 100 m² 
maximale dikte 

≤ 30 cm 
 

Er is redelijk veel bladafval/bloesem. 

bedekking binnen bladvalperiode 
> 35 % per 100 m² 

bedekking buiten bladvalperiode 
> 25 % per 100 m² 
maximale dikte 

≤ 30 cm 
 

Er is veel bladafval/bloesem. 
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NATUURLIJK  VUIL  IN  GROEN 
 

 

In beplanting: bedekking / maximale dikte 
Groen-beplanting-natuurlijk afval  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

 
    

bedekking 
0 % per 100 m² 
maximale dikte 

0 cm 
 

Er is geen bladafval/bloesem. 

bedekking 
≤ 15 % per 100 m² 
maximale dikte 

≤ 2 cm 
 

Er is weinig bladafval/bloesem 

bedekking 
≤ 30 % per 100 m² 
maximale dikte 

≤ 5 cm 
 

Er is in beperkte mate  
bladafval/bloesem. 

bedekking 
≤ 50 % per 100 m² 
maximale dikte 

≤ 10 cm 
 

Er is redelijk veel bladafval/bloesem. 

bedekking 
> 50 % per 100 m² 
maximale dikte 

> 10 cm 
 

Er is veel bladafval/bloesem. 

 

 

 

Op gras: bedekking  / maximale dikte 
Groen-gras-natuurlijk afval  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

  

 
 

 

bedekking 
0 % per 100 m² 
maximale dikte 

0 cm 
 

Er ligt geen bladafval/bloesem.  

bedekking 
≤ 5 % per 100 m² 
maximale dikte 

≤ 3 cm 
 

Er ligt weinig bladafval/bloesem.  

bedekking 
≤ 10 % per 100 m² 
maximale dikte 

≤ 10 cm 
 

Er ligt in beperkte mate 
bladafval/bloesem. 

bedekking 
≤ 25 % per 100 m² 
maximale dikte 

≤ 30 cm 
 
Er ligt redelijk veel bladafval/bloesem . 

bedekking 
> 25 % per 100 m² 
maximale dikte 

> 30 cm 
 

Er ligt veel bladafval/bloesem.  
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Bedekkingsgraad: bedekkingsgraad / onkruid hoger dan 20 cm  

 

 

AFVALBAKKEN 
 

Vullingsgraad: vullingsgraad / uitstekend afval 
Meubilair-afvalbak-vullingsgraad  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

 

 

 
 

 

vullingsgraad 
0% per stuk 

uitstekend afval       
nee  

                               
Afvalbak is leeg en heeft geen afval 

dat uitsteekt. 

vullingsgraad 
≤ 40% per stuk 

uitstekend afval                                    
nee     

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

vullingsgraad 
≤ 80% per stuk 

uitstekend afval                                    
nee     

 
Afvalbak is niet vol en heeft geen 

afval dat uitsteekt. 

vullingsgraad 
≤ 100% per stuk 

uitstekend afval                                    
nee    

     
Afvalbak is nagenoeg vol en heeft 

geen afval dat uitsteekt. 

vullingsgraad 
> 100% per stuk 

uitstekend afval                                    
ja    
    

Afvalbak is vol of heeft afval dat 
uitsteekt. 

 

 

 

ONGEWENSTE  KRUIDEN  IN  VERHARDING 

 

 
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

 

   
 

bedekkingsgraad 
0% per 100 m² 

aant. st. onkruid hoger dan 20 cm 
0 st. per 100 m² 

 
Er is geen onkruid.  

bedekkingsgraad 
≤ 2% per 100 m² 

aant. st. onkruid hoger dan 20 cm 
≤ 10 st. per 100 m² 

 
Er is weinig onkruid. 

bedekkingsgraad 
≤ 4% per 100 m² 

aant. st. onkruid hoger dan 20 cm 
≤ 20 st. per 100 m² 

 
Er is in beperkte mate onkruid.  

bedekkingsgraad 
≤ 8% per 100 m² 

aant. st. onkruid hoger dan 20 cm 
≤ 30 st. per 100 m² 

 
Er is redelijk veel onkruid.  

bedekkingsgraad 
> 8% per 100 m² 

 aant. st. onkruid hoger dan 20 cm 
>30 st. per 100 m² 

 
Er is veel onkruid. 
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Begroeiing rond obstakels: bedekking / maximale hoogte  

 

 

ONGEWENSTE  KRUIDEN  IN  VERHARDING 

 

 

 

 

 

 

 
Verharding-onkruid rondom obstakels  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

 
  

  

bedekking binnen een afstand van 
0,50 m van obstakel  

0% per m² 
maximale hoogte onkruid  

0 cm 
 

Er is geen onkruid rondom de 
obstakels. 

bedekking binnen een afstand van 
0,50 m van obstakel  

≤ 10% per 100 m² 
maximale hoogte onkruid  

≤ 10 cm 
 

Er is weinig onkruid rondom de 
obstakels. 

bedekking binnen een afstand van 
0,50 m van obstakel  

≤ 30% per 100 m² 
maximale hoogte onkruid  

≤ 20 cm 
 

Er is in beperkte mate onkruid rondom 
de obstakels. 

bedekking binnen een afstand van 
0,50 m van obstakel  

≤ 40% per 100 m² 
maximale hoogte onkruid  

≤ 30 cm 
 

Er is redelijk veel onkruid rondom de 
obstakels.                                    

bedekking binnen een afstand van 
0,50 m van obstakel  

> 40% per 100 m² 
maximale hoogte onkruid  

>30 cm 
 

Er is veel onkruid rondom de 
obstakels. 

 

 

HONDENPOEP 
 

Uitwerpselen: op verharding  

 
uitwerpselen  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

 
 

 
  

verharding  
0 uitwerpselen per 100 m² 

 
Er liggen geen uitwerpselen 

verharding  
≤ 1 uitwerpselen per 100 m² 

 
Er liggen weinig uitwerpselen. 

verharding  
≤ 2 uitwerpselen per 100 m² 

 
Liggen in beperkte mate uitwerpselen. 

verharding  
≤ 3 uitwerpselen per 100 m² 

 
Er liggen redelijk veel uitwerpselen. 

verharding  
> 3 uitwerpselen per 100 m² 

 
Er liggen veel uitwerpselen. 

 



7 

 

 

 

HONDENPOEP 
 

 

 

 

 

Uitwerpselen: op gras  

 
uitwerpselen  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

 

 

 

 

 

gras 
0 uitwerpselen per 100 m² 

 
Er liggen geen uitwerpselen 

gras 
≤ 2 uitwerpselen per 100 m² 

 
Er liggen weinig uitwerpselen. 

gras 
≤ 5 uitwerpselen per 100 m² 

 
Liggen in beperkte mate uitwerpselen. 

gras 
≤ 10 uitwerpselen per 100 m² 

 
Er liggen redelijk veel uitwerpselen. 

gras 
> 10 uitwerpselen per 100 m² 

 
Er liggen veel uitwerpselen. 

 

 

 

Uitwerpselen: in beplanting  

 
uitwerpselen  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

  
 

 

 

beplanting 
0 uitwerpselen per 100 m² 

 
Er liggen geen uitwerpselen 

beplanting 
≤ 1 uitwerpselen per 100 m² 

 
Er liggen weinig uitwerpselen. 

beplanting 
≤ 2 uitwerpselen per 100 m² 

 
Liggen in beperkte mate uitwerpselen. 

beplanting 
≤ 3 uitwerpselen per 100 m² 

 
Er liggen redelijk veel uitwerpselen. 

beplanting 
> 3 uitwerpselen per 100 m² 

 
Er liggen veel uitwerpselen. 
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HONDENPOEP  

 

Uitwerpselen: in HUP’S 
uitwerpselen  

Geen foto’s beschikbaar. 

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

HUP 
maximaal 1 uitwerpsel per  m² 

 
Er liggen geen uitwerpselen 

HUP 
maximaal 3 uitwerpselen per  m² 

 
Er liggen weinig uitwerpselen. 

 

HUP 
maximaal 5 uitwerpselen per  m² 

 
Liggen in beperkte mate uitwerpselen. 

 

HUP 
Maximaal 7 uitwerpselen per  m² 

 
Er liggen redelijk veel uitwerpselen. 

 

HUP 
maximaal 9 uitwerpselen per  m² 

 
Er liggen veel uitwerpselen. 

 

 

ONGEWENSTE  KRUIDEN  IN  HET  GROEN 

 

Onkruid in beplanting :  bedekking / bedekking door resten / max. hoogte / zodevorming 

 
Groen-beplanting-onkruid  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

  
 

 

 

bedekking 
 0% per 100 m² 

bedekking door resten 
0% per 100 m² 

maximale hoogte 
0 cm 

Zodevorming 
Nee 

 
Er is geen onkruid. 

bedekking 
≤ 20% per 100 m² 

bedekking door resten 
≤ 10% per 100 m² 
maximale hoogte 

≤ 10 cm 
zodevorming 

nee 
 

Er is weinig onkruid. 

bedekking 
≤ 40% per 100 m² 

bedekking door resten 
≤ 25% per 100 m² 
maximale hoogte 

≤ 30 cm 
zodevorming 

nee 
 

Er is in beperkte mate onkruid. 

bedekking 
> 40% per 100 m² 

bedekking door resten 
> 25% per 100 m² 
maximale hoogte 

≤ 50 cm 
zodevorming 

nee 
 

Er is redelijk veel onkruid. 

bedekking 
> 40% per 100 m² 

bedekking door resten 
> 25% per 100 m² 
maximale hoogte 

>50 cm 
zodevorming 

nee 
 

Er is veel onkruid. 
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GAZON 

 

Lengte voor- en na maaien: max. hoogte voor- / min. hoogte na- / max. hoogte na- / toegestaan hoogteverschil 
 

Groen-gras-gazon-graslengte  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

 

 

 
  

maximale hoogte voor maaien  
≤ 50 mm per 100 m² 

minimale hoogte na maaien 
≥ 20 mm per 100 m² 

maximale hoogte na maaien  
≤ 30 mm per 100 m² 

toegestaan hoogteverschil  
≤ 5 mm per 100 m² 

 
Het gras is voldoende kort voor het 

gewenste doel en komt overeen met 
gazon A uit de Standaard RAW 

Bepalingen. 

maximale hoogte voor maaien  
≤ 50 mm per 100 m² 

minimale hoogte na maaien 
≥ 20 mm per 100 m² 

maximale hoogte na maaien  
≤ 30 mm per 100 m² 

toegestaan hoogteverschil  
≤ 5 mm per 100 m² 

 
Het gras is voldoende kort voor het 

gewenste doel en komt overeen met 
gazon A uit de Standaard RAW 

Bepalingen. 

maximale hoogte voor maaien  
≤ 70 mm per 100 m² 

minimale hoogte na maaien 
≥ 20 mm per 100 m² 

maximale hoogte na maaien  
≤ 30 mm per 100 m² 

toegestaan hoogteverschil  
≤ 5 mm per 100 m² 

 
Het gras is voldoende kort voor het 

gewenste doel en komt overeen met 
gazon B uit de Standaard RAW 

Bepalingen. 

maximale hoogte voor maaien  
≤ 70 mm per 100 m² 

minimale hoogte na maaien 
≥ 20 mm per 100 m² 

maximale hoogte na maaien  
≤ 30 mm per 100 m² 

toegestaan hoogteverschil  
≤ 5 mm per 100 m² 

 
Het gras is voldoende kort voor het 

gewenste doel en komt overeen met 
gazon B uit de Standaard RAW 

Bepalingen. 

maximale hoogte voor maaien  
> 70 mm per 100 m² 

minimale hoogte na maaien 
< 20 mm per 100 m² 

maximale hoogte na maaien  
> 30 mm per 100 m² 

toegestaan hoogteverschil  
> 5 mm per 100 m² 

 
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. 
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GAZON 

 

 

 

  

Maaisel: op gras / op verharding 

Groen-gras-maaisel op gras en verharding 

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

  

 

 

 

aanw. opeenhoping op gemaaid  
gras  

nee per 100 m² 
aanwezigheid maaisel > 1m van 

grasrand op verharding  
0% per 100 m¹ grasrand 

 
Geen maaisel op het gras en 

verharding 

aanw. opeenhoping op gemaaid  
gras  

nee per 100 m² 
aanwezigheid maaisel > 1m van 

grasrand  op verharding 
≤ 3% per 100 m¹ grasrand 

 
Maaisel is gelijkmatig over het 

oppervlak verdeeld. Er ligt weinig 
maaisel op verharding 

aanw. opeenhoping op gemaaid 
gras  

nee per 100 m² 
aanwezigheid maaisel > 1m van 

grasrand op verharding  
≤ 5% per 100 m¹ grasrand 

 
Maaisel is gelijkmatig over het 

oppervlak verdeelden. Er ligt redelijk 
veel maaisel op verharding 

aanw. opeenhoping op gemaaid 
gras  

nee per 100 m² 
aanwezigheid maaisel > 1m van 

grasrand op verharding  
≤ 10% per 100 m¹ grasrand 

 
Maaisel is gelijkmatig over het 
oppervlak verdeeld. Er ligt veel 

maaisel op verharding 

aanw. opeenhoping op gemaaid 
gras  

ja per 100 m² 
aanwezigheid maaisel > 1m van 

grasrand op verharding  
> 10% per 100 m¹ grasrand 

 
Maaisel is niet gelijkmatig over het 

oppervlak verdeeld. Er ligt zeer veel 
maaisel op verharding  

 

Bijmaaien rond obstakels: hoogte gras t.o.v. omliggende vegetatie 

Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels  en bomen 

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

 
 

 

 
 

hoogte gras binnen een afstand van 
0,3m van obstakel t.o.v. omliggende 

grasvegetatie  
gelijke hoogte   

 
Grasvegetatie rondom obstakel is niet 

hoger dan de omliggende 
grasvegetatie. 

hoogte gras binnen een afstand van 
0,3m van obstakel t.o.v. omliggende 

grasvegetatie  
≤ 1,5 x zo hoog 

 
Grasvegetatie rondom obstakel is 

nauwelijks hoger dan de omliggende 
grasvegetatie.  

hoogte gras binnen een afstand van 
0,3m van obstakel t.o.v. omliggende 

grasvegetatie  
≤ 2 x zo hoog 

   
Grasvegetatie rondom obstakel is 

enigszins hoger dan de omliggende 
grasvegetatie. 

hoogte gras binnen een afstand van 
0,3m van obstakel t.o.v. omliggende 

grasvegetatie  
≤ 3 x zo hoog 

   
Grasvegetatie rondom obstakel is veel 

hoger dan de omliggende 
grasvegetatie. 

hoogte gras binnen een afstand van 
0,3m van obstakel t.o.v. omliggende 

grasvegetatie  
> 3 x zo hoog 

   
Grasvegetatie rondom obstakel is zeer 

veel hoger dan de omliggende 
grasvegetatie. 
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GAZON  

 Graskanten: gemiddelde lengte / maximale lengte 
 

Groen-gras-overgroei randen verharding  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

 
 

 
  

gemiddelde lengte overhangend 
gras  

0 cm per 100 m¹ 
maximale lengte overhangend gras 

0 cm per 100 m¹ 

 
De rand van de verharding en/of 
beplanting is volledig zichtbaar. 

gemiddelde lengte overhangend 
gras  

≤ 5 cm per 100 m¹ 
maximale lengte overhangend gras 

≤ 30 cm per 100 m¹ 
 

De rand van de verharding en/of 
beplanting is goed zichtbaar. 

gemiddelde lengte overhangend 
gras  

≤ 10 cm per 100 m¹ 
maximale lengte overhangend gras 

≤ 30 cm per 100 m¹ 
 

De rand van de verharding en/of 
beplanting is redelijk zichtbaar.  

gemiddelde lengte overhangend 
gras  

≤ 25 cm per 100 m¹ 
maximale lengte overhangend gras 

≤ 40 cm per 100 m¹ 
 

De rand van de verharding en/of 
beplanting is nauwelijks zichtbaar  

gemiddelde lengte overhangend 
gras  

> 25 cm per 100 m¹ 
maximale lengte overhangend gras 

> 40 cm per 100 m¹ 
 

De rand van de verharding en/of 
beplanting is niet zichtbaar. 

 

 

 

 

GRAFFITI  EN  BEPLAKKING 

 

 

 

 

Meubilair: mate van beplakking/graffiti  /  racistische, aanstootgevende teksten 
Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti 

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

 

 

 

 

 

Mate van beplakking/graffiti 
0% per object 

racisme/aanstootgevend 
nee 

 
Er is geen graffiti of beplakking 

Mate van beplakking/graffiti 
≤ 2% per object 

racisme/aanstootgevend 
nee 

 
Het object is beplakt met een enkele 

kleine sticker en is niet beklad. 

Mate van beplakking/graffiti 
≤ 5% per object 

racisme/aanstootgevend 
nee 

 
Het object is beplakt door grotere 

stickers of affiches of is beklad met 
een kleine tekening. 

Mate van beplakking/graffiti 
≤ 10% per object 

racisme/aanstootgevend 
nee 

 
Een groot deel van het object beplakt 
door een affiche/affiches of is beklad 

met een tekening. 

Mate van beplakking/graffiti 
> 10% per object 

racisme/aanstootgevend 
ja 

 
Een zeer groot deel van het object is 
beplakt door een affiche/affiches of is 

beklad met een forse tekening. 
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GRAFFITI  EN  BEPLAKKING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstwerken: bedekkingsgraad / racistische, aanstootgevende 

Kunstwerken-groot- en klein kunstwerk-graffiti, beplakking  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

 

 

 

  

bedekkingsgraad 
0 % per 100 m² 

racisme/aanstootgevend 
nee 

 
Er is geen graffiti of beplakking 

bedekkingsgraad 
≤ 10% per 100 m² 

racisme/aanstootgevend 
nee 

 
Het object is beplakt met een enkele 

kleine sticker en is niet beklad. 

bedekkingsgraad 
≤ 20% per 100 m² 

racisme/aanstootgevend 
nee 

 
Het object is beplakt door grotere 

stickers of affiches of is beklad met 
een kleine tekening. 

bedekkingsgraad 
≤ 30% per 100 m² 

racisme/aanstootgevend 
nee 

 
Een groot deel van het object beplakt 
door een affiche/affiches of is beklad 

met een tekening. 

bedekkingsgraad 
> 30% per 100 m² 

racisme/aanstootgevend 
ja 
 

Een zeer groot deel van het object is 
beplakt door een affiche/affiches of is 

beklad met een forse tekening. 
 

 

 

 

 

 

 

Overige gemeentelijke objecten: bedekkingsgraad / racistische, aanstootgevende teksten 

 
Kunstwerken-nuts- en schakelkast-graffiti, beplakking  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

 

 
   

bedekkingsgraad 
0% per object 

racisme/aanstootgevend 
nee 

 
 

Er is geen graffiti of beplakking 

bedekkingsgraad 
≤ 10% per object 

racisme/aanstootgevend 
nee 

 
 

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

bedekkingsgraad 
≤ 20% per object 

racisme/aanstootgevend 
nee 

 
 

Het object is beplakt door grotere 
stickers of affiches of is beklad met 

een kleine tekening. 

bedekkingsgraad 
≤ 30% per object 

racisme/aanstootgevend 
nee 

 
 

Een groot deel van het object beplakt 
door een affiche/affiches of is beklad 

met een tekening. 

bedekkingsgraad 
> 30% per object 

racisme/aanstootgevend 
ja 
 
 

Een zeer groot deel van het object is 
beplakt door een affiche/affiches of is 

beklad met een forse tekening. 
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WATERLOPEN  EN  OEVERS 

 
 

 

AANSLAG 

Mate van aanslag: (op straat- en parkmeubilair) 

 
Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-natuurlijke aanslag  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

 
 

 

  

mate van aanslag 
0% per object 

 
Het object is niet bevuild door aanslag. 

mate van aanslag 
≤ 5% per object 

 
Het object is weinig bevuild door 

aanslag. 

mate van aanslag 
≤ 10% per object 

 
Het objectis in beperkte mate bevuild 

door aanslag. 

mate van aanslag 
≤ 20% per object 

 
Het object is redelijk erg bevuild door 

aanslag. 

mate van aanslag 
> 20% per object 

 

Het object is erg bevuild door aanslag. 
 

 

 

 

Drijfvuil in water: (los van de oever)  

Water-drijfvuil in water  

Zeer hoog                                Hoog Basis    Laag  Zeer laag 

 
 

   

drijfvuil in water  
0 stuks per 100 m² 

 
Er is geen drijfvuil aanwezig in water  

drijfvuil in water  
≤ 2 stuks per 100 m² 

 
Er is weinig drijfvuil aanwezig in water  

drijfvuil in water  
≤ 4 stuks per 100 m² 

 
Er is in beperkte mate drijfvuil 

aanwezig in water  

drijfvuil in water  
≤ 6+ stuks per 100 m² 

 
Er is redelijk veel drijfvuil aanwezig in 

water  

drijfvuil in water  
> 6 stuks per 100 m² 

 
Er is veel drijfvuil aanwezig in water 

 

 


