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Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras
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

gemiddelde lengte
overgroei

gemiddelde lengte
overgroei

gemiddelde lengte
overgroei

gemiddelde lengte
overgroei

0 cm per 100 m¹
maximale lengte
overgroei
0 cm per 100 m¹

≤ 10 cm per 100 m¹
maximale lengte
overgroei
≤ 30 cm per 100 m¹

≤ 25 cm per 100 m¹
maximale lengte
overgroei
≤ 45 cm per 100 m¹

≤ 40 cm per 100 m¹
maximale lengte
overgroei
≤ 75 cm per 100 m¹

> 40 cm per 100 m¹
maximale lengte
overgroei
> 75 cm per 100 m¹

takken in vrije doorgang takken in vrije doorgang takken in vrije doorgang takken in vrije doorgang takken in vrije doorgang
nee

nee

nee

nee

ja
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Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
A+

A

B

C

D

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

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

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

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

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

gemiddelde lengte
uitlopers

gemiddelde lengte
uitlopers

gemiddelde lengte
uitlopers

gemiddelde lengte
uitlopers

gemiddelde lengte
uitlopers

0 cm per 100 m¹
maximale lengte
uitgroeiende uitlopers
0 cm per 100 m¹

≤ 10 cm per 100 m¹
maximale lengte
uitgroeiende uitlopers
≤ 30 cm per 100 m¹

≤ 20 cm per 100 m¹
maximale lengte
uitgroeiende uitlopers
≤ 40 cm per 100 m¹

≤ 30 cm per 100 m¹
maximale lengte
uitgroeiende uitlopers
≤ 50 cm per 100 m¹

> 30 cm per 100 m¹
maximale lengte
uitgroeiende uitlopers
< 50 cm per 100 m¹

3

Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras
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

gemiddelde lengte
overgroei

gemiddelde lengte
overgroei

gemiddelde lengte
overgroei

gemiddelde lengte
overgroei

0 cm per 100 m¹
maximale lengte
overgroei
0 cm per 100 m¹

≤ 10 cm per 100 m¹
maximale lengte
overgroei
≤ 30 cm per 100 m¹

≤ 25 cm per 100 m¹
maximale lengte
overgroei
≤ 45 cm per 100 m¹

≤ 40 cm per 100 m¹
maximale lengte
overgroei
≤ 75 cm per 100 m¹

> 40 cm per 100 m¹
maximale lengte
overgroei
> 75 cm per 100 m¹
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Groen-beplanting-onkruid
A+

A

B

C

D

Er is geen onkruid.

Er is nauwelijks onkruid.

Er is pleksgewijs onkruid.

Er is redelijk veel onkruid.

Er is veel onkruid.

bedekking

bedekking

bedekking

bedekking

bedekking

0 % per 100 m²
bedekking door resten
0 % per 100 m²
maximale hoogte
0 cm per 100 m²
zodevorming
nee

≤ 20 % per 100 m²
bedekking door resten
≤ 10 % per 100 m²
maximale hoogte
≤ 10 cm per 100 m²
zodevorming
nee

≤ 40 % per 100 m²
bedekking door resten
≤ 25 % per 100 m²
maximale hoogte
≤ 30 cm per 100 m²
zodevorming
nee

> 40 % per 100 m²
bedekking door resten
> 25 % per 100 m²
maximale hoogte
≤ 50 cm per 100 m²
zodevorming
nee

> 40 % per 100 m²
bedekking door resten
> 25 % per 100 m²
maximale hoogte
> 50 cm per 100 m²
zodevorming
ja
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Groen-boomspiegel-onkruid
A+

A

B

C

D

Er is geen onkruid.

Er is nauwelijks onkruid.

Er is pleksgewijs onkruid.

Er is redelijk veel onkruid.

Er is zeer veel onkruid.

bedekking

bedekking

bedekking

bedekking

bedekking

0 % per stuk
bedekking door resten
0 % per stuk

≤ 20 % per stuk
bedekking door resten

≤ 40 % per stuk

> 40 % per stuk

bedekking door resten

≤ 10 % per stuk

> 40 % per stuk

bedekking door resten

≤ 25 % per stuk

bedekking door resten

≤ 25 % per stuk

≤ 25 % per stuk
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Groen-beplanting-zwerfafval fijn en grof
A+

A

Er ligt geen fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (≤10cm)
0 stuks per m²

C

D

Er ligt weinig fijn zwerfafval. Er ligt redelijk veel fijn
zwerfafval.

Er ligt veel fijn zwerfafval.

Er ligt zeer veel fijn
zwerfafval.

fijn zwerfafval (≤10cm)

fijn zwerfafval (≤10cm)

fijn zwerfafval (≤10cm)

≤ 3 stuks per m²

B

fijn zwerfafval (≤10cm)
≤ 10 stuks per m²

≤ 25 stuks per m²

> 25 stuks per m²

Er ligt geen grof zwerfafval. Er ligt weinig grof zwerfafval. Er ligt redelijk veel grof
Er ligt veel grof zwerfafval. Er ligt zeer veel grof
zwerfafval.
zwerfafval.
grof zwerfafval (>10cm) grof zwerfafval (>10cm) grof zwerfafval (>10cm) grof zwerfafval (>10cm) grof zwerfafval (>10cm)
0 stuks per 100 m²

≤ 3 stuks per 100 m²

≤ 10 stuks per 100 m²

≤ 25 stuks per 100 m²

> 25 stuks per 100 m²
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Groen-gras-gazon-graslengte
A+

A

B

C

D

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

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

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

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

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

maximale hoogte voor
maaien

maximale hoogte voor
maaien

maximale hoogte voor
maaien

maximale hoogte voor
maaien

maximale hoogte voor
maaien

≤ 50 mm per 100 m²

≤ 50 mm per 100 m²

≤ 70 mm per 100 m²

≤ 70 mm per 100 m²

> 70 mm per 100 m²

minimale hoogte na
maaien

minimale hoogte na
maaien

minimale hoogte na
maaien

minimale hoogte na
maaien

minimale hoogte na
maaien

≥ 20 mm per 100 m²

≥ 20 mm per 100 m²

≥ 20 mm per 100 m²

≥ 20 mm per 100 m²

< 20 mm per 100 m²

maximale hoogte na
maaien

maximale hoogte na
maaien

maximale hoogte na
maaien

maximale hoogte na
maaien

maximale hoogte na
maaien

≤ 30 mm per 100 m²
toegestaan
hoogteverschil
≤ 5 mm per 100 m²

≤ 30 mm per 100 m²
toegestaan
hoogteverschil
≤ 5 mm per 100 m²

≤ 30 mm per 100 m²
toegestaan
hoogteverschil
≤ 5 mm per 100 m²

≤ 30 mm per 100 m²
toegestaan
hoogteverschil
≤ 5 mm per 100 m²

> 30 mm per 100 m²
toegestaan
hoogteverschil
> 5 mm per 100 m²

Aanvullende norm:
Hoogte grasvegetatie rondom bomen: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op
het grasveld.
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Groen-gras-molshopen
A+

A

B

C

D

Er zijn geen molshopen.

Er zijn weinig molshopen.

Er zijn hier en daar
molshopen.

Er zijn redelijk veel
molshopen.

Er zijn veel molshopen.

molshopen
0 stuks per 100 m²

molshopen
≤ 2 stuks per 100 m²

molshopen
≤ 5 stuks per 100 m²

molshopen
≤ 10 stuks per 100 m²

molshopen
> 10 stuks per 100 m²
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Groen-gras-overgroei randen beplanting
A+

A

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

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

gemiddelde lengte
overhangend gras
0 cm per 100 m¹
maximale lengte
overhangend gras
0 cm per 100 m¹
recht gestoken kanten
ja per 100 m¹

gemiddelde lengte
overhangend gras
≤ 5 cm per 100 m¹
maximale lengte
overhangend gras
≤ 30 cm per 100 m¹
recht gestoken kanten
ja per 100 m¹

B

gemiddelde lengte
overhangend gras
≤ 10 cm per 100 m¹
maximale lengte
overhangend gras
≤ 30 cm per 100 m¹
recht gestoken kanten
nee per 100 m¹

C

D

De rand van de beplanting
is nauwelijks zichtbaar.

De rand van de beplanting
is niet zichtbaar.

gemiddelde lengte
overhangend gras
≤ 25 cm per 100 m¹
maximale lengte
overhangend gras
≤ 40 cm per 100 m¹
recht gestoken kanten
nee per 100 m¹

gemiddelde lengte
overhangend gras
> 25 cm per 100 m¹
maximale lengte
overhangend gras
> 40 cm per 100 m¹
recht gestoken kanten
nee per 100 m¹
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Groen-gras-overgroei randen verharding
A+

A

B

C

D

De rand van de verharding
is volledig zichtbaar.

De rand van de verharding
is goed zichtbaar.

De rand van de verharding
is redelijk zichtbaar.

De rand van de verharding
is nauwelijks zichtbaar.

De rand van de verharding
is niet zichtbaar.

gemiddelde lengte
overhangend gras
0 cm per 100 m¹
maximale lengte
overhangend gras
0 cm per 100 m¹

gemiddelde lengte
overhangend gras
≤ 5 cm per 100 m¹
maximale lengte
overhangend gras
≤ 30 cm per 100 m¹

gemiddelde lengte
overhangend gras
≤ 10 cm per 100 m¹
maximale lengte
overhangend gras
≤ 30 cm per 100 m¹

gemiddelde lengte
overhangend gras
≤ 25 cm per 100 m¹
maximale lengte
overhangend gras
≤ 40 cm per 100 m¹

gemiddelde lengte
overhangend gras
> 25 cm per 100 m¹
maximale lengte
overhangend gras
> 40 cm per 100 m¹
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Groen-gras-zwerfafval fijn en grof
A+

A

Er ligt geen fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (≤10cm)
0 stuks per m²

C

D

Er ligt weinig fijn zwerfafval. Er ligt redelijk veel fijn
zwerfafval.

Er ligt veel fijn zwerfafval.

Er ligt zeer veel fijn
zwerfafval.

fijn zwerfafval (≤10cm)

fijn zwerfafval (≤10cm)

fijn zwerfafval (≤10cm)

≤ 3 stuks per m²

B

fijn zwerfafval (≤10cm)
≤ 10 stuks per m²

≤ 25 stuks per m²

Er ligt hier en daar grof
Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval.
zwerfafval grof (>10cm) zwerfafval grof (>10cm) zwerfafval grof (>10cm) zwerfafval grof (>10cm)

Er ligt geen grof zwerfafval.
0 stuks per 100 m²

Er ligt weinig grof zwerfafval.
≤ 3 stuks per 100 m²

≤ 10 stuks per 100 m²

≤ 25 stuks per 100 m²

> 25 stuks per m²

Er ligt zeer veel grof
zwerfafval.
zwerfafval grof (>10cm)
> 25 stuks per 100 m²
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Meubilair-afvalbak-vullingsgraad
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

uitstekend afval

uitstekend afval

uitstekend afval

uitstekend afval

nee
vullingsgraad
0% per stuk

nee
vullingsgraad
≤ 40% per stuk

nee
vullingsgraad
≤ 80% per stuk

zwerfafval binnen een
zwerfafval binnen een
zwerfafval binnen een
straal van 1m rondom de straal van 1m rondom de straal van 1m rondom de
afvalbak
afvalbak
afvalbak
nee

nee

nee

nee
vullingsgraad
≤ 100% per stuk

ja
vullingsgraad
> 100% per stuk

zwerfafval binnen een
zwerfafval binnen een
straal van 1m rondom de straal van 1m rondom de
afvalbak
afvalbak
nee

ja
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Meubilair-blikvanger-vullingsgraad
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

uitstekend afval

uitstekend afval

uitstekend afval

uitstekend afval

nee
vullingsgraad
0% per stuk

nee
vullingsgraad
≤ 40% per stuk

nee
vullingsgraad
≤ 80% per stuk

zwerfafval binnen een
zwerfafval binnen een
zwerfafval binnen een
straal van 1m rondom de straal van 1m rondom de straal van 1m rondom de
afvalbak
afvalbak
afvalbak
nee

nee

nee

nee
vullingsgraad
≤ 100% per stuk

ja
vullingsgraad
> 100% per stuk

zwerfafval binnen een
zwerfafval binnen een
straal van 1m rondom de straal van 1m rondom de
afvalbak
afvalbak
nee

ja
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Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers
A+

A

B

C

D

Er ligt geen afval in de
omgeving van de
containers.

Er ligt weinig afval in de
omgeving van de
containers.

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

Er ligt veel afval in de
omgeving van de
containers.

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

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

≤ 1 stuks

≤ 3 stuks

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

> 5 stuks
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Rijbaan en parkeervakken-veegvuil en fijn zwerfafval
A+

A

B

C

D

bedekking goot

bedekking goot

bedekking goot

bedekking goot

bedekking goot

0 % per 100 m¹

≤ 5 % per 100 m¹

≤ 20 % per 100 m¹

≤ 40 % per 100 m¹

> 40 % per 100 m¹

volume

volume

volume

volume

volume

0 dm³ per 100 m¹

≤ 10 dm³ per 100 m¹

≤ 20 dm³ per 100 m¹

≤ 40 dm³ per 100 m¹

> 40 dm³ per 100 m¹

Er ligt geen fijn zwerfafval.

Er ligt weinig fijn zwerfafval.

Er ligt redelijk veel fijn
zwerfafval.

Er ligt veel fijn zwerfafval.

Er ligt zeer veel fijn
zwerfafval.

fijn zwerfafval (≤10cm)

fijn zwerfafval (≤10cm)

fijn zwerfafval (≤10cm)

fijn zwerfafval (≤10cm)

fijn zwerfafval (≤10cm)

0 stuks per m²

≤ 3 stuks per m²

≤ 10 stuks per m²

≤ 25 stuks per m²

> 25 stuks per m²

Let op! Dit betreft rijbanen, parkeervakken en een aantal fietspaden!
Onder zwerfafval wordt ook afval verstaan van natuurlijke oorsprong zoals blaadjes, besjes, takjes, bloesem e.d.
daarbij worden takken tot een lengte van 2 meter en een diameter van 0,10m geacht zwerfafval te zijn.
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Rijbaan en parkeervakken-zwerfafval grof
A+

A

B

C

D

Er ligt geen grof zwerfafval.

Er ligt weinig grof
zwerfafval.

Er ligt redelijk veel grof
zwerfafval.

Er ligt veel grof zwerfafval.

Er ligt zeer veel grof
zwerfafval.

grof zwerfafval (>10cm)

grof zwerfafval (>10cm)

grof zwerfafval (>10cm)

grof zwerfafval (>10cm)

grof zwerfafval (>10cm)

0 stuks

≤ 3 stuks

≤ 10 stuks

≤ 25 stuks

> 25 stuks

Let op! Dit betreft rijbanen, parkeervakken en een aantal fietspaden!
Onder zwerfafval wordt ook verstaan takken tot een lengte van 2 meter en een diameter van 0,10m.
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Rijbaan en parkeervakken-natuurlijk afval
A+

A

B

C

D

Er is geen
bladafval/bloesem.

Er is weinig
bladafval/bloesem.

Hier en daar is
bladafval/bloesem.

Er is redelijk veel
bladafval/bloesem.

Er is veel
bladafval/bloesem.

bedekking
0 % per 100 m²
maximale dikte
0 cm per 100 m²

bedekking
≤ 5 % per 100 m²
maximale dikte
≤ 3 cm per 100 m²

bedekking
≤ 10 % per 100 m²
maximale dikte
≤ 10 cm per 100 m²

bedekking
≤ 25 % per 100 m²
maximale dikte
≤ 30 cm per 100 m²

bedekking
> 25 % per 100 m²
maximale dikte
> 30 cm per 100 m²

Let op! Dit betreft rijbanen, parkeervakken en een aantal fietspaden!
Onder bladafval wordt verstaan, blad, bloesem, vruchten en peulen
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Overige verharding-zwerfafval fijn en grof
A+

A

B

C

D

Er ligt geen fijn zwerfafval.

Er ligt weinig fijn zwerfafval.

Er ligt redelijk veel fijn
zwerfafval.

Er ligt veel fijn zwerfafval.

Er ligt zeer veel fijn
zwerfafval.

fijn zwerfafval (≤10cm)

fijn zwerfafval (≤10cm)

fijn zwerfafval (≤10cm)

fijn zwerfafval (≤10cm)

fijn zwerfafval (≤10cm)

0 stuks per m²

≤ 3 stuks per m²

≤ 10 stuks per m²

≤ 25 stuks per m²

> 25 stuks per m²

Er ligt geen grof zwerfafval.

Er ligt weinig grof
zwerfafval.

Er ligt redelijk veel grof
zwerfafval.

Er ligt veel grof zwerfafval.

Er ligt zeer veel grof
zwerfafval.

grof zwerfafval (>10cm)
0 stuks

grof zwerfafval (>10cm)
≤ 3 stuks

grof zwerfafval (>10cm)
≤ 10 stuks

grof zwerfafval (>10cm)
≤ 25 stuks

grof zwerfafval (>10cm)
> 25 stuks

Onder zwerfafval wordt ook verstaan takken tot een lengte van 2 meter en een diameter van 0,10m.
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Verharding-kolk-belemmering inlaat
A+

A

B

C

D

Inlaatrooster is niet
geblokkeerd met straatvuil.

Inlaatrooster is nauwelijks
geblokkeerd met straatvuil.

Inlaatrooster is enigszins
geblokkeerd met straatvuil.

Inlaatrooster is grotendeels
geblokkeerd met straatvuil.

Inlaatrooster is na genoeg
geblokkeerd met straatvuil.

belemmering inlaat kolk

belemmering inlaat kolk

belemmering inlaat kolk

≤ 5 % per stuk

≤ 15 % per stuk

≤ 30 % per stuk

belemmering inlaat kolk
≤ 50 % per stuk

belemmering inlaat kolk
> 50 % per stuk
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Verharding-elementverharding-onkruid klinkers
A+

Er is geen onkruid.
bedekking voeglengte
0 % per 100 m²
hoogte
0 cm per 100 m²
pollen
0 stuks per 100 m²

A

Er is weinig onkruid.
bedekking voeglengte
≤ 5 % per 100 m²
hoogte
≤ 10 stuks hoger dan
10cm per 100 m²
pollen
0 stuks per 100 m²

B

Er is redelijk veel onkruid.
bedekking voeglengte
≤ 15 % per 100 m²
hoogte
≤ 10 stuks hoger dan
20cm per 100 m²
pollen
≤ 100 stuks per 100 m²

C

Er is veel onkruid.
bedekking voeglengte
≤ 25 % per 100 m²
hoogte
≤ 30 stuks hoger dan
30cm per 100 m²
pollen
≤ 200 stuks per 100 m²

D

Er is zeer veel onkruid.
bedekking voeglengte
> 25 % per 100 m²
hoogte
> 30 stuks hoger dan
30cm per 100 m²
pollen
> 200 stuks per 100 m²

Onder onkruidbegroeiing of onkruid wordt verstaan: levend onkruid en dode onkruidresten
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Verharding-open verharding-elementverharding-onkruid tegels
A+

Er is geen onkruid.
bedekking voeglengte
0%
hoogte
0 cm
pollen
0 stuks

A

Er is weinig onkruid.
bedekking voeglengte
≤ 10 %
hoogte
≤ 10 stuks hoger dan 10
cm
pollen
0 stuks

B

Er is redelijk veel onkruid.
bedekking voeglengte
≤ 30 %
hoogte
≤ 10 stuks hoger dan 20
cm
pollen
≤ 100 stuks

C

Er is veel onkruid.
bedekking voeglengte
≤ 40 %
hoogte
≤ 30 stuks hoger dan 30
cm
pollen
≤ 200 stuks

D

Er is zeer veel onkruid.
bedekking voeglengte
> 40 %
hoogte
> 30 stuks hoger dan 30
cm
pollen
> 200 stuks

Onder onkruidbegroeiing of onkruid wordt verstaan: levend onkruid en dode onkruidresten
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Verharding-goten-onkruid
A+

Er is geen onkruid.
bedekking voeglengte
0 % per 100 m²
hoogte
0 cm per 100 m²
pollen
0 stuks per 100 m²

A

Er is weinig onkruid.
bedekking voeglengte
≤ 5 % per 100 m²
hoogte
≤ 10 stuks hoger dan
10cm per 100 m²
pollen
0 stuks per 100 m²

B

Er is redelijk veel onkruid.
bedekking voeglengte
≤ 15 % per 100 m²
hoogte
≤ 10 stuks hoger dan
20cm per 100 m²
pollen
≤ 100 stuks per 100 m²

C

Er is veel onkruid.
bedekking voeglengte
≤ 25 % per 100 m²
hoogte
≤ 30 stuks hoger dan
30cm per 100 m²
pollen
≤ 200 stuks per 100 m²

D

Er is zeer veel onkruid.
bedekking voeglengte
> 25 % per 100 m²
hoogte
> 30 stuks hoger dan
30cm per 100 m²
pollen
> 200 stuks per 100 m²

Onder onkruidbegroeiing of onkruid wordt verstaan: levend onkruid en dode onkruidresten
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Verharding-open verharding-ongebonden verharding-halfverharding-onkruid
A+

Er is geen onkruid.
bedekking
0 % per 100 m²
maximale hoogte
0 cm
pollen
0 stuks per 100 m²

A

Er is weinig onkruid.
bedekking
≤ 3 % per 100 m²
maximale hoogte
≤ 10 cm
pollen
0 stuks per 100 m²

B

Er is redelijk veel onkruid.
bedekking
≤ 15 % per 100 m²
maximale hoogte
≤ 25 cm
pollen
≤ 100 stuks per 100 m²

C

Er is veel onkruid.
bedekking
≤ 25 % per 100 m²
maximale hoogte
≤ 50 cm
pollen
≤ 200 stuks per 100 m²

D

Er is zeer veel onkruid.
bedekking
> 25 % per 100 m²
maximale hoogte
> 50 cm
pollen
> 200 stuks per 100 m²

Onder onkruidbegroeiing of onkruid wordt verstaan: levend onkruid en dode onkruidresten
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