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Ambitiethema Zwerfafval in het groen 

A+ A B C D 

     

     

     
Er ligt geen zwerfafval in het 
groen. 
 
grof zwerfafval (>10cm) 0 
stuks per 100 m² 

Er ligt weinig zwerfafval in 
het groen. 
 
grof zwerfafval (>10cm) 3 
stuks per 100 m² 

Er ligt in beperkte mate 
zwerfafval in het groen. 
 
grof zwerfafval (>10cm) 10 
stuks per 100 m² 

Er ligt redelijk veel zwerfafval 
in het groen. 
 
grof zwerfafval (>10cm) 25 
stuks per 100 m² 

Er ligt veel zwerfafval in het 
groen. 
 
grof zwerfafval (>10cm) > 25 
stuks per 100 m² 

 

Ambitiethema Natuurlijk afval in het groen 

A+ A B C D 

     
Er ligt geen bladafval / 
bloesem 
 
Bedekking 0% per 100 m² 

Er ligt weinig bladafval / 
bloesem 
 
Bedekking ≤ 5%  per 100 m² 

Er ligt in beperkte mate 
bladafval / bloesem 
 
Bedekking ≤ 10%  per 100 m² 

Er ligt redelijk veel bladafval / 
bloesem 
 
Bedekking ≤ 25%  per 100 m² 

Er ligt veel zwerfafval in 
bladafval / bloesem 
 
Bedekking > 25%  per 100 m² 

 

Ambitiethema Afval op verharding 

A+ A B C D 

     

     
Er ligt geen afval op de 
verharding 
 
Grof afval (>10cm) 0 stuks 
per 100 m² 
Fijn afval (1-10cm) 0 stuks 
per 100 m² 

Er ligt weinig afval op de 
verharding 
 
Grof afval (>10cm) 3 stuks 
per 100 m² 
Fijn afval (1-10cm) 3 stuks 
per 100 m² 

Er ligt in beperkte mate afval 
op de verharding 
 
Grof afval (>10cm) 10 stuks 
per 100 m² 
Fijn afval (1-10cm) 10 stuks 
per 100 m² 

Er ligt redelijk veel afval op 
de verharding 
 
Grof afval (>10cm) 25 stuks 
per 100 m² 
Fijn afval (1-10cm) 25 stuks 
per 100 m² 

Er ligt veel afval op de 
verharding 
 
Grof afval (>10cm) >25 stuks 
per 100 m² 
Fijn afval (1-10cm) >25 stuks 
per 100 m² 
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Ambitiethema Veegvuil op verharding 

A+ A B C D 

     

     
Er is geen veegvuil 
 
 
Bedekking goot 0% per 100 
m 
Stuks veegbaar zwerfafval 
fijn 0 stuks per 100 m² 

Er is weinig veegvuil 
 
 
Bedekking goot ≤ 5% per 100 
m 
Stuks veegbaar zwerfafval 
fijn ≤ 6 stuks per 100 m² 

Er is in beperkte mate 
veegvuil 
 
Bedekking goot ≤ 20% per 
100 m 
Stuks veegbaar zwerfafval 
fijn ≤ 20 stuks per 100 m² 

Er is redelijk veel veegvuil 
 
 
Bedekking goot ≤ 40% per 
100 m 
Stuks veegbaar zwerfafval 
fijn ≤ 50 stuks per 100 m² 

Er is veel veegvuil 
 
 
Bedekking goot > 40% per 
100 m 
Stuks veegbaar zwerfafval 
fijn > 50 stuks per 100 m² 

 

Ambitiethema Onkruid in beplanting en boomspiegels 

A+ A B C D 

     

     
Er is geen onkruid 
 
 
bedekking 0% per 100m²  
maximale hoogte 0 cm 
bedekking door resten 0% 
per 100 m² 
zodevorming nee 
bedekking 0% 
maximale hoogte 0 cm 
bedekking door resten 0% 

Er is weinig onkruid 
 
 
bedekking 20% per 100m²  
maximale hoogte 10 cm 
bedekking door resten 10% 
per 100 m² 
zodevorming nee 
bedekking 20% 
maximale hoogte 10 cm 
bedekking door resten 10% 

Er is in beperkte mate 
onkruid 
 
bedekking 40% per 100m²  
maximale hoogte 30 cm 
bedekking door resten 25% 
per 100 m² 
zodevorming nee 
bedekking 40% 
maximale hoogte 20 cm 
bedekking door resten 25% 

Er is redelijk veel onkruid 
 
 
bedekking > 40% per 100m²  
maximale hoogte 50 cm 
bedekking door resten > 25% 
per 100 m² 
zodevorming nee 
bedekking >40% 
maximale hoogte 50 cm 
bedekking door resten > 25% 

Er is veel onkruid 
 
 
bedekking > 40% per 100m²  
maximale hoogte > 50 cm 
bedekking door resten > 25% 
per 100 m² 
zodevorming ja 
bedekking > 40% 
maximale hoogte > 50 cm 
bedekking door resten > 25% 
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Ambitiethema Onkruid op verharding 

A+ A B C D 

     

     

     
Er is geen onkruid of er is 
geen onkruid rondom de 
obstakels. 
 
bedekking binnen een 
afstand van 0,50 m van 
obstakel 0 % per m² 
 
maximale hoogte onkruid 0 
cm 
 
bedekking 0 % per 100 m² 
aantal stuks onkruid hoger 
dan 20 cm 0 stuks 
 
bedekking op half  verharding 
0 % per 100 m² 
 
maximale hoogte op half 
verharding 0 cm 

Er is weinig onkruid of er is 
weinig onkruid rondom de 
obstakels. 
 
maximale hoogte onkruid 10 
cm 
 
bedekking binnen een 
afstand van 0,50 m van 
obstakel 10 % per m² 
 
bedekking 2 % per 100 m² 
 
aantal stuks onkruid hoger 
dan 20 cm 10 stuks 
 
bedekking op half verharding 
3 % per 100 m² 
 
maximale hoogte op half 
verharding 
10 cm 

Er is in beperkte mate 
onkruid of er is in beperkte 
mate onkruid rondom de 
obstakels. 
 
maximale hoogte onkruid 20 
cm 
 
bedekking binnen een 
afstand van 0,50 m van 
obstakel 30 % per m² 
 
bedekking 4 % per 100 m² 
 
aantal stuks onkruid hoger 
dan 20 cm 20 stuks 
 
bedekking op half verharding 
15 % per 100m² 
 
maximale hoogte op half 
verharding 25 cm 

Er is redelijk veel onkruid of 
er is redelijk veel onkruid 
rondom de obstakels. 
 
maximale hoogte onkruid 30 
cm 
 
bedekking binnen een 
afstand van 0,50 m van 
obstakel 40 % per m² 
 
bedekking 8 % per 100 m² 
 
aantal stuks onkruid hoger 
dan 20 cm 30 stuks 
 
bedekking op half verharding 
25 % per 100m² 
 
maximale hoogte op half 
verharding 50 cm 

Er is veel onkruid of er is veel 
onkruid rondom de obstakels. 
 
maximale hoogte onkruid > 
30 cm 
 
bedekking binnen een 
afstand van 0,50 m van 
obstakel > 40 % per m² 
 
bedekking > 8 % per 100m² 
 
aantal stuks onkruid hoger 
dan 20 cm > 30 stuks 
 
bedekking op half verharding 
> 25 % per 100 m² 
 
maximale hoogte op half 
verharding > 50 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 13 december 2016   

2de versie CROW Beeldsystematiek 

 

Pagina 4 

 

Ambitiethema Rijbaan 

A+ A B C D 

     

     
Er ontbreken geen 
elementen uit de verharding. 
Er zijn geen beschadigde 
elementen. De verharding is 
niet door boomwortels 
opgedrukt. 
 
mate opdruk bestrating tot 25 
cm van de boomspiegel 0 cm 
 
beschadigde elementen 0 
stuks per 100 m² 
 
ontbrekende elementen 0% 
per 100 m² 
 
beschadigde elementen 0 
stuks per 100 m² 
 
ontbrekende elementen 0 % 
per 100 m² 

Er ontbreken geen 
elementen uit de verharding. 
Er zijn nauwelijks 
beschadigde elementen. De 
verharding is licht door 
boomwortels opgedrukt. 
mate opdruk bestrating tot 25 
cm van 
de boomspiegel 2 cm 
beschadigde elementen 1 
stuks 
per 100 m² 
ontbrekende elementen 0% 
per 100 m² 
beschadigde elementen 1 
stuks 
per 100 m² 
ontbrekende elementen 0 % 
per 100 m² 

Er ontbreken geen 
elementen uit 
de verharding. Er zijn hier en 
daar 
beschadigde elementen. De 
verharding is enigszins door 
boomwortels opgedrukt. 
mate opdruk bestrating tot 25 
cm van 
de boomspiegel 5 cm 
beschadigde elementen 3 
stuks 
per 100 m² 
ontbrekende elementen 0% 
per 100 m² 
beschadigde elementen 3 
stuks 
per 100 m² 
ontbrekende elementen 0 % 
per 100 m² 

Er ontbreken incidenteel 
elementen uit de verharding. 
Er 
zijn regelmatig beschadigde 
elementen. De verharding is 
aanzienlijk door boomwortels 
opgedrukt. 
mate opdruk bestrating tot 25 
cm van 
de boomspiegel 8 cm 
beschadigde elementen 5 
stuks 
per 100 m² 
ontbrekende elementen 1% 
per 100 m² 
beschadigde elementen 5 
stuks 
per 100 m² 
ontbrekende elementen 1 % 
per 100 m² 

Er ontbreken elementen uit 
de 
verharding. Er zijn veel 
beschadigde elementen. De 
verharding is ernstig door 
boomwortels opgedrukt. 
mate opdruk bestrating tot 25 
cm van 
de boomspiegel > 8 cm 
beschadigde elementen > 5 
stuks 
per 100 m² 
ontbrekende elementen > 1% 
per 100 m² 
beschadigde elementen > 5 
stuks 
per 100 m² 
ontbrekende elementen > 1 
% 
per 100 m² 

 

Ambitiethema Trottroir 

A+ A B C D 

     

     
Er ontbreken geen 
elementen uit de verharding. 
Er zijn geen beschadigde 
elementen. De verharding is 
niet door boomwortels 
opgedrukt. 
 
mate opdruk bestrating tot 25 
cm van de boomspiegel 0 cm 

Er ontbreken geen 
elementen uit de verharding. 
Er zijn nauwelijks 
beschadigde elementen. De 
verharding is licht door 
boomwortels opgedrukt. 
 
mate opdruk bestrating tot 25 
cm van de boomspiegel 2 cm 
 

Er ontbreken geen 
elementen uit de verharding. 
Er zijn hier en daar 
beschadigde elementen. De 
verharding is enigszins door 
boomwortels opgedrukt. 
 
mate opdruk bestrating tot 25 
cm van de boomspiegel 5 cm 
 

Er ontbreken incidenteel 
elementen uit de verharding. 
Er zijn regelmatig 
beschadigde elementen. De 
verharding is aanzienlijk door 
boomwortels opgedrukt. 
 
mate opdruk bestrating tot 25 
cm van de boomspiegel 8 cm 
 

Er ontbreken elementen uit 
de verharding. Er zijn veel 
beschadigde elementen. De 
verharding is ernstig door 
boomwortels opgedrukt. 
 
 
mate opdruk bestrating tot 25 
cm van de boomspiegel > 8 
cm 
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Ambitiethema Bomen 

A+ A B C D 

     

     
Er is geen wortel- of 
stamopschot. 
 
bedekking stamoppervlak door 
stamopschot 0 % 
 
gemiddelde lengte stamopschot 
0 cm 
 
maximale lengte stamopschot 0 
cm 
 
bedekking boomspiegel 
oppervlakte door wortelopschot 
0 % 
 
gemiddelde lengte ortelopschot 
0 cm 
 
maximale lengte wortelopschot 
0 cm 

Er is weinig wortel- of 
stamopschot. 
 
bedekking stamoppervlak door 
stamopschot 5 % 
 
gemiddelde lengte stamopschot 
20 cm 
 
maximale lengte stamopschot 
40 cm 
 
bedekking boomspiegel 
oppervlakte door wortelopschot 
20 % 
 
gemiddelde lengte 
wortelopschot 20 cm 
 
maximale lengte wortelopschot 
40 cm 

Er is in beperkte mate wortel- of 
stamopschot. 
 
bedekking stamoppervlak door 
stamopschot 25 % 
 
gemiddelde lengte stamopschot 
50 cm 
 
maximale lengte stamopschot 
70 cm 
 
bedekking boomspiegel 
oppervlakte door wortelopschot 
50 % 
 
gemiddelde lengte 
wortelopschot 50 cm 
 
maximale lengte wortelopschot 
70 cm 

Er is redelijk veel wortel- of 
stamopschot. 
 
bedekking stamoppervlak door 
stamopschot 50 % 
 
gemiddelde lengte stamopschot 
100 cm 
 
maximale lengte stamopschot 
120 cm 
 
bedekking boomspiegel 
oppervlakte door wortelopschot 
100 % 
 
gemiddelde lengte 
wortelopschot 100 cm 
 
maximale lengte wortelopschot 
120 cm 

Er is veel wortel- of 
stamopschot. 
 
bedekking stamoppervlak door 
stamopschot > 50 % 
 
gemiddelde lengte stamopschot 
> 100 cm 
 
maximale lengte stamopschot > 
120 cm 
 
bedekking boomspiegel 
oppervlakte door wortelopschot 
> 100 % 
 
gemiddelde lengte 
wortelopschot > 100 cm 
 
maximale lengte wortelopschot 
> 120 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 13 december 2016   

2de versie CROW Beeldsystematiek 

 

Pagina 6 

 

Ambitiethema Gazon en Gras 

A+ A B C D 

     

     

     

     

Het gras is voldoende kort en 
rondom obstakel of boom niet 
hoger dan de omliggende 
grasvegetatie. De rand is 
volledig zichtbaar. 
 
hoogte gras binnen een afstand 
van 0,3 m van obstakel of 
boom t.o.v. 
omliggende grasvegetatie  
gelijke hoogte 
 
hoogteverschil gazon maaien 5 
mm per 100 m² 
 
hoogte gazon 50 mm per 100 
m² 
 
hoogte gazon maaien 20 mm 
per 100 m² 30 mm per 100m² 
 
hoogte ruw gras 400 mm 
per 100 m² 
 
hoogte ruw gras na maaien 50 
mm per 100 m²  100 mm per 
100 m² 

Het gras is voldoende kort en 
rondom obstakel of boom 
nauwelijks hoger dan de 
omliggende grasvegetatie. De 
rand is goed zichtbaar. 
 
hoogte gras binnen een afstand 
van 0,3 m van obstakel of 
boom t.o.v. 
omliggende grasvegetatie 1,5 x 
zo hoog 
 
hoogteverschil gazon maaien 5 
mm per 100 m² 
 
hoogte gazon 50 mm per 100 
m² 
 
hoogte gazon maaien 20 mm 
per 100 m² 30 mm per 100m² 
 
hoogte ruw gras 400 mm 
per 100 m² 
 
hoogte ruw gras na maaien 50 
mm per 100 m² 100 mm per 
100 m² 

Het gras is voldoende kort en 
rondom obstakel of boom 
enigszins hoger dan de 
omliggende grasvegetatie. De 
rand is redelijk zichtbaar. 
 
hoogte gras binnen een afstand 
van 0,3 m van obstakel of 
boom t.o.v. 
omliggende grasvegetatie 2 x 
zo hoog 
 
hoogteverschil gazon maaien 5 
mm per 100 m² 
 
hoogte gazon 70 mm per 100 
m² 
 
hoogte gazon maaien 20 mm 
per 100 m² 30 mm per 100m² 
 
hoogte ruw gras na maaien 50 
mm per 100 m² 100 mm per 
100 m²  
 
hoogte ruw gras 400 mm 
per 100 m² 

Het gras is voldoende kort en 
rondom obstakel of boom veel 
hoger dan de omliggende 
grasvegetatie. De rand is 
nauwelijks zichtbaar. 
 
hoogte gras binnen een afstand 
van 0,3 m van obstakel of 
boom t.o.v. 
omliggende grasvegetatie 3 x 
zo hoog 
 
hoogte gazon 70 mm 
per 100 m² 
 
hoogte gazon maaien 20 mm 
per 100 m² 30 mm per 100m² 
 
hoogteverschil gazon na 
maaien 5 mm 
 
hoogte ruw gras 400 mm 
per 100 m² 
 
hoogte ruw gras na maaien 50 
mm per 100 m² 100 mm per 
100 m² 

Het gras is te lang of te kort 
gemaaid en rondom obstakel of 
boom zeer veel hoger dan de 
omliggende grasvegetatie. De 
rand is niet zichtbaar. 
 
hoogte gras binnen een afstand 
van 0,3 m van obstakel of 
boom t.o.v. 
omliggende grasvegetatie > 3 x 
zo hoog 
 
hoogteverschil gazon na 
maaien > 5 mm 
 
hoogte gazon > 70 mm per 100 
m² 
 
hoogte gazon na maaien < 20 
mm per 100 m² > 30 mm per 
100 m² 
 
hoogte ruw gras > 400 mm 
per 100 m² 
 
hoogte ruw gras na maaien < 
50 mm 
per 100 m² > 100 mm per 100 
m² 

 

Ambitiethema Beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen 

A+ A B C D 

     
Er zijn geen gaten in de haag. 
De rand van de verharding of 
het gras is volledig zichtbaar. 
Er steken geen uitlopers uit de 
haag. 
 
gemiddelde lengte uitlopers 0 
cm per 100 m¹ 
 
maximale lengte uitgroeiende 
uitlopers 0 cm 

Er zijn weinig gaten in de haag. 
De rand van de verharding of 
het gras is goed zichtbaar. Er 
steken weinig uitlopers uit de 
haag. 
 
gemiddelde lengte uitlopers 10 
cm per 100 m¹ 
 
maximale lengte uitgroeiende 
uitlopers 30 cm 

Er zijn hier en daar gaten in de 
haag. De rand van de 
verharding of het gras is 
redelijk zichtbaar. In beperkte 
mate steken kleine uitlopers uit 
de haag. 
 
gemiddelde lengte uitlopers 20 
cm per 100 m¹ 
 
maximale lengte uitgroeiende 
uitlopers 40 cm 

Er zijn redelijk veel gaten in de 
haag. De rand van de 
verharding of het gras is 
nauwelijks zichtbaar. Er steken 
redelijk veel uitlopers uit de 
haag. 
 
gemiddelde lengte uitlopers 30 
cm per 100 m¹ 
 
maximale lengte uitgroeiende 
uitlopers 50 cm 

Er zijn veel gaten in de haag. 
De rand van de verharding of 
het gras is niet zichtbaar. Er 
steken veel uitlopers uit de 
haag. 
 
gemiddelde lengte uitlopers > 
30 cm per 100 m¹ 
 
maximale lengte uitgroeiende 
uitlopers > 50 cm 
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Ambitiethema Overgroei beplanting langs gras en verharding 

A+ A B C D 

     

     

     

     

     
De rand van de verharding of 
het gras is volledig zichtbaar. 
 
gemiddelde lengte overgroei 
0 cm per 100 m¹ 
 
maximale lengte overgroei 0 
cm 

De rand van de verharding of 
het gras is goed zichtbaar. 
 
gemiddelde lengte rozen 
vaste planten 
bodembedekkers overgroei 5 
cm 
 
gemiddelde lengte 
bosplantsoen heesters 
overgroei 10 cm 
 
maximale lengte overgroei 30 
cm 

De rand van de verharding of 
het gras is redelijk zichtbaar. 
 
gemiddelde lengte 
bosplantsoen heesters 
overgroei 25 cm 
 
gemiddelde lengte rozen 
vaste planten 
bodembedekkers overgroei 
15 cm 
 
maximale lengte 
bosplantsoen heesters 
overgroei 45 cm 
 
maximale lengte rozen vaste 
planten bodembedekkers 
overgroei 30 cm 

De rand van de verharding of 
het gras is nauwelijks 
zichtbaar. 
 
gemiddelde lengte 
bosplantsoen heesters 
overgroei 40 cm 
 
gemiddelde lengte rozen 
vaste planten 
bodembedekkers overgroei 
25 cm 
 
maximale lengte 
bosplantsoen heesters 
overgroei 75 cm 
 
maximale lengte rozen vaste 
planten bodembedekkers 
overgroei 45 cm 

De rand van de verharding of 
het gras is niet zichtbaar. 
 
gemiddelde lengte 
bosplantsoen heesters 
overgroei > 40 cm 
 
gemiddelde lengte rozen 
vaste planten 
bodembedekkers overgroei > 
25 cm 
 
maximale lengte 
bosplantsoen heesters 
overgroei > 75 cm 
 
maximale lengte rozen vaste 
planten bodembedekkers 
overgroei > 45 cm 
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Ambitiethema Meubilair 

A+ A B C D 

     

     

     
De afvalbak, bank of tafel 
staat recht. Er vindt geen 
overgroei plaats. 
 
maximale overgroei door 
beplanting 0 cm 
 
scheefstand bank 0 graden 
 
scheefstand afvalbak 0 
graden 

De afvalbak, bank of tafel 
staat licht scheef. Er vindt 
geen overgroei plaats. 
 
maximale overgroei door 
beplanting 0 cm 
 
scheefstand bank 1 graad 
 
scheefstand afvalbak 1 graad 
 

De afvalbak, bank of tafel 
staat duidelijk waarneembaar 
scheef. Er vindt geen 
overgroei plaats. 
 
maximale overgroei door 
beplanting 0 cm 
 
scheefstand bank 3 graden 
 
scheefstand afvalbak 5 
graden 

De afvalbak, bank of tafel 
staat fors scheef. Er vindt in 
beperkte mate overgroei 
plaats. 
 
maximale overgroei door 
beplanting 10 cm 
 
scheefstand bank 6 graden 
 
scheefstand afvalbak 10 
graden 

De afvalbak, bank of tafel 
staat zo scheef dat dit gevaar 
oplevert en/of het 
functioneren hindert. Er 
vindt veel overgroei plaats. 
 
maximale overgroei door 
beplanting > 10 cm 
 
scheefstand bank > 6 graden 
 
scheefstand afvalbak > 10 
graden 

 

Ambitiethema Vullingsgraad afvalbakken 

A+ A B C D 

     
Afvalbak is leeg. 
 
zwerfafval binnen een straal 
van 1 m rondom de afvalbak 
nee 
 
uitstekend afval nee 
 
vullingsgraad 0 % 

Afvalbak is voor minder dan 
de helft vol. 
 
zwerfafval binnen een straal 
van 1 m rondom de afvalbak 
nee 
 
uitstekend afval nee 
 
vullingsgraad 40 % 

Afvalbak is niet vol. 
 
zwerfafval binnen een straal 
van 1 m rondom de afvalbak 
nee 
 
uitstekend afval nee 
 
vullingsgraad 80 % 

Afvalbak is nagenoeg vol. 
 
zwerfafval binnen een straal 
van 1 m rondom de afvalbak 
nee 
 
uitstekend afval nee 
 
vullingsgraad 100 % 

 

Afvalbak is vol. 
 
zwerfafval binnen een straal 
van 1 m rondom de afvalbak 
ja 
 
uitstekend afval ja 
 
vullingsgraad > 100 % 
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Ambitiethema Bebording 

A+ A B C D 

     

     

     
Het bord staat niet verdraaid 
ten opzichte van de 
weggebruiker, is niet beplakt 
of beklad. De drager staat 
recht. 
 
verdraaiing 0 graden 
 
mate van beplakking/graffiti 0 
% 
 
racisme/aanstootgevend nee 
 
scheefstand 0 graden 

Het bord staat licht verdraaid 
ten opzichte van de  
weggebruiker, is beplakt met 
een enkele kleine sticker en is 
niet beklad. De drager staat 
iets scheef. 
 
verdraaiing 3 graden 
 
racisme/aanstootgevend nee 
 
mate van beplakking/graffiti 
10 % 
 
scheefstand 1 graad 

Het bord is duidelijk 
waarneembaar verdraaid ten 
opzichte van de 
weggebruiker. Het bord is 
beplakt met grotere stickers 
een affiche/affiches of is 
beklad met een kleine 
tekening. 
 
De drager staat duidelijk 
waarneembaar scheef. 
 
verdraaiing 15 graden 
 
mate van beplakking/graffiti 2 
% 
 
racisme/aanstootgevend nee 
 
scheefstand 3 graden 

Het bord is fors verdraaid ten 
opzichte van de beoogde 
positie van de weggebruiker. 
Een groot deel van het bord 
is beplakt met een  
affiche/affiches of is beklad 
met een tekening. De drager 
staat fors scheef. 
 
verdraaiing 30 graden 
 
racisme/aanstootgevend nee 
 
mate van beplakking/graffiti > 
10 % 
 
scheefstand 6 graden 

Het bord staat zodanig 
verdraaid ten opzichte van de 
weggebruiker dat de 
informatie niet meer 
leesbaar is. Een zeer groot 
deel van het bord is beplakt 
met een affiche/affiches of is 
beklad met een forse  
tekening. De drager staat zo 
scheef dat dit gevaar 
oplevert en/of het 
functioneren hindert. 
 
verdraaiing > 30 graden 
 
mate van beplakking/graffiti 5 
% 
 
racisme/aanstootgevend ja 
 
scheefstand > 6 graden 

 

Ambitiethema Verlichting 

A+ A B C D 

     

     
De openbare verlichting 
staat recht. De lichtmast is 
niet beplakt of beklad. 
 
mate van beplakking en 
graffiti 0 % 
 
racisme/aanstootgevend nee 
 
scheefstand 0 graden 

De openbare verlichting staat 
licht scheef. De lichtmast is 
beplakt met een enkele kleine 
sticker en is niet beklad. 
 
mate van beplakking en 
graffiti 2 % 
 
racisme/aanstootgevend nee 
 
scheefstand 1 graad 

De openbare verlichting staat 
duidelijk waarneembaar 
scheef. De lichtmast is 
beplakt door grotere stickers 
of affiches of is beklad met 
een kleine tekening. 
 
mate van beplakking en  
graffiti 5 % 
 
racisme/aanstootgevend nee 
 
scheefstand 3 graden 

De openbare verlichting staat 
fors scheef. Een groot deel 
van de lichtmast is beplakt 
door een affiche/affiches of is 
beklad met een tekening. 
 
mate van beplakking en 
graffiti 10 % 
 
racisme/aanstootgevend nee 
 
scheefstand 6 graden 

De openbare verlichting staat 
zo scheef dat dit gevaar 
oplevert en/of het 
functioneren hindert. Een 
zeer groot deel van de 
lichtmast is beplakt door een 
affiche/affiches of is beklad 
met een forse tekening. 
 
mate van beplakking en 
graffiti > 10 % 
 
racisme/aanstootgevend ja 
 
scheefstand > 6 graden 

 


