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Inhoudsopgave: 

Groen: 
beplanting-bosplantsoen overgroei randen verharding of gras    blz. 5 
beplanting - vaste planten overgroei randen verharding of gras    blz. 6 
groen –beplanting –heesters – overgroei randen verharding of gras    blz.7 
groen - beplanting onkruid        blz. 8      
gras-gazon-graslengte         blz. 9 
groen-gras-overgroei randen verharding       blz. 10 
gras-gazon-kale plekken         blz. 11 
bijmaaien          blz. 12 
gras-gazon-onkruid         blz. 13 
gras molshopen          blz.14 
staat gras overgroei         blz. 15  
groen – boomspiegel – onkruid        blz. 16 
maaien gazon          blz. 17 
 
Zwerfafval 
zwerfafval fijn          blz. 18 
zwerfafval grof          blz. 19 
verharding – veegvuil -goten         blz. 20 
natuurlijk afval          blz. 21/22 
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Verharding 
open verharding-elementverharding onkruid klinkers     blz. 23 
open verharding-elementverharding onkruid tegels      blz. 24 
open verharding-ongebonden verharding onkruid      blz. 25 
 
 
Meubilair 
afvalbak vullingsgraad         blz. 26 
Hondenuitlaatzone         blz. 27 
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Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.13.14/70.13.64) 

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 ≤  10  cm  per  100  m¹ ≤  25  cm  per  100  m¹ ≤  40  cm  per  100  m¹ > 40 cm per 100 m¹ 

maximale lengte 
overgroei  

maximale lengte 
overgroei  

maximale lengte 
overgroei  

maximale lengte 
overgroei  

maximale lengte 
overgroei  

0 cm per 100 m¹ ≤  30  cm  per  100  m¹ ≤  45  cm  per  100  m¹ ≤  75  cm  per  100  m¹ > 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 
 

 

 

Productenblad: Beplanting - bosplantsoen overgroei randen verharding of gras 
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Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 
70.12.14/70.12.64) 
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 per 100 m¹ 

  

gemiddelde lengte 
overgroei  
≤  5 cm per 100 m¹ 

 

maximale lengte 
overgroei  
≤  30 cm per 100 m¹ 

  

gemiddelde lengte 
overgroei  
≤  15 cm per 100 m¹ 

 

maximale lengte 
overgroei  
≤  30 cm per 100 m¹ 

  

gemiddelde lengte 
overgroei  
≤  25 cm per 100 m¹ 

 

maximale lengte 
overgroei  
≤  45 cm per 100 m¹ 

  

gemiddelde lengte 
overgroei  
> 25 cm per 100 m¹ 

 

maximale lengte 
overgroei  
> 45 cm per 100 m¹ 

   

 
 
 
 

Productenblad: Beplanting – bodembedekkers - overgroei randen verharding of gras 
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Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.15.14/70.15.64) 
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 per 100 m¹ 

  

gemiddelde lengte 
overgroei  
≤  10 cm per 100 m¹ 

 

maximale lengte 
overgroei  
≤  30 cm per 100 m¹ 

  

gemiddelde lengte 
overgroei  
≤  25 cm per 100 m¹ 

 

maximale lengte 
overgroei  
≤  45 cm per 100 m¹ 

  

gemiddelde lengte 
overgroei  
≤  40 cm per 100 m¹ 

 

maximale lengte 
overgroei  
≤  75 cm per 100 m¹ 

  

gemiddelde lengte 
overgroei  
> 40 cm per 100 m¹ 

 

maximale lengte 
overgroei  
> 75 cm per 100 m¹ 

   

 
 
 
 
 
 

Productenblad: Groen – beplanting – heesters - overgroeiranden verharding of gras 
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Groen-beplanting-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.10.08/70.10.58) 
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  
0 % per 100 m² 

 

bedekking door resten  
0 % per 100 m² 

 

maximale hoogte  
0 cm per 100 m² 

 

zodevorming 
nee   

  

bedekking  
≤  20 % per 100 m² 

 

bedekking door resten  
≤  10 % per 100 m² 

 

maximale hoogte  
≤  10 cm per 100 m² 

 

zodevorming 
nee   

  

bedekking  
≤  40 % per 100 m² 

 

bedekking door resten  
≤  25 % per 100 m² 

 

maximale hoogte  
≤  30 cm per 100 m² 

 

zodevorming 
nee   

  

bedekking  
> 40 % per 100 m² 

 

bedekking door resten  
> 25 % per 100 m² 

 

maximale hoogte  
≤  50 cm per 100 m² 

 

zodevorming 
nee   

  

bedekking  
> 40 % per 100 m² 

 

bedekking door resten  
> 25 % per 100 m² 

 

maximale hoogte  
> 50 cm per 100 m² 

 

zodevorming 
ja   

   

Productenblad: Groen - beplanting  - onkruid 

 

Betreft: vaste planten, sierheesters, bodembedekkers, hagen, rozen en plantenbakken 
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Groen-gras-gazon-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.31.34/70.31.84) 

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  
≤  50 mm per 100 m² 

 

minimale hoogte na 
maaien 
≥  20 mm per 100 m² 

 

 
 
 

maximale hoogte voor 
maaien  
≤  50 mm per 100 m² 

 

minimale hoogte na 
maaien 
≥  20 mm per 100 m² 

 

 
 
 

maximale hoogte voor 
maaien  
≤  70 mm per 100 m² 

 

minimale hoogte na 
maaien 
≥  20 mm per 100 m² 

 

 
 
 

maximale hoogte voor 
maaien  
≤  70 mm per 100 m² 

 

minimale hoogte na 
maaien 
≥  20 mm per 100 m² 

 

 
 
 

maximale hoogte voor 
maaien  
> 70 mm per 100 m² 

 

minimale hoogte na 
maaien 
< 20 mm per 100 m² 

 

 
 
  

Productenblad: Gras - gazon - graslengte 

 

Toelichting:  Afwijking op KOR (eisen max hoogte na maaien en toegestaan hoogteverschil niet 
opgenomen). 
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Groen-gras-overgroei randen verharding (RAW-hoofdcodes 70.30.35/70.30.85) 

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 

   

 
 

Productenblad: Groen – gras - overgroei randen verharding  
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Groen-gras-gazon-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.31.32/70.31.82) 

A+ A B C D 

     
Er zijn geen kale 
plekken. 

Er zijn weinig kale 
plekken. 

Er zijn hier en daar 
kale plekken. 

Er zijn redelijk veel 
kale plekken. 

Er zijn veel kale 
plekken. 

kaal oppervlak  
0 % per 100 m² 

 

oppervlakte per kale 
plek  
0 m² per 100 m² 

  

kaal oppervlak  
≤  2 % per 100 m² 

 

oppervlakte per kale 
plek  
≤  0,1 m² per 100 m² 

  

kaal oppervlak  
≤  5 % per 100 m² 

 

oppervlakte per kale 
plek  
≤  0,4 m² per 100 m² 

  

kaal oppervlak  
≤  10 % per 100 m² 

 

oppervlakte per kale 
plek  
≤  2 m² per 100 m² 

  

kaal oppervlak  
> 10 % per 100 m² 

 

oppervlakte per kale 
plek  
> 2 m² per 100 m² 

   

 
 
 
 
 

Productenblad: Gras - gazon - kale plekken 

 



 
 

 
13 

 

Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels (RAW-hoofdcodes 70.30.13/70.30.63) 
A+ A B C D 

   

 

 

Grasvegetatie rondom 
obstakel is niet hoger 
dan de omliggende 
grasvegetatie. 

Grasvegetatie rondom 
obstakel is nauwelijks 
hoger dan de 
omliggende 
grasvegetatie. 

Grasvegetatie rondom 
obstakel is enigszins 
hoger dan de 
omliggende 
grasvegetatie. 

Grasvegetatie rondom 
obstakel is veel hoger 
dan de omliggende 
grasvegetatie. 

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

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

  

hoogte gras binnen een 
afstand van 0,3m van 
obstakel t.o.v. 
omliggende 
grasvegetatie 
≤  1,5  x  zo  hoog   

  

hoogte gras binnen een 
afstand van 0,3m van 
obstakel t.o.v. 
omliggende 
grasvegetatie 
≤  2  x  zo  hoog   

  

hoogte gras binnen een 
afstand van 0,3m van 
obstakel t.o.v. 
omliggende 
grasvegetatie 
≤  3  x  zo  hoog   

  

hoogte gras binnen een 
afstand van 0,3m van 
obstakel t.o.v. 
omliggende 
grasvegetatie 
> 3 x zo hoog   

   

 
 
 
 
 
 

Productenblad: Bijmaaien obstakels 

 



 
 

 
14 

 

 
Groen-gras-gazon-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.31.08/70.31.58) 

A+ A B C D 

     
Er is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Er is hier en daar 

onkruid. 
Er is redelijk veel 
onkruid. 

Er is veel onkruid. 

bedekking onkruid 
0 % per 100 m² 

 

maximale hoogte 
onkruid 
0 cm per 100 m² 

  

bedekking onkruid 
≤  5 % per 100 m² 

 

maximale hoogte 
onkruid 
≤  5 cm per 100 m² 

  

bedekking onkruid 
≤  15 % per 100 m² 

 

maximale hoogte 
onkruid 
≤  15 cm per 100 m² 

  

bedekking onkruid 
≤  30 % per 100 m² 

 

maximale hoogte 
onkruid 
≤  25 cm per 100 m² 

  

bedekking onkruid 
> 30 % per 100 m² 

 

maximale hoogte 
onkruid 
> 25 cm per 100 m² 

   

 
 
 
 
 
 
 

Productenblad: Gras – gazon - onkruid 
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Groen-gras-molshopen (RAW-hoofdcodes 70.30.38/70.30.88) 

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 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productenblad: Groen - gras - molshopen 
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Groen-gras-overgroei randen beplanting (RAW-hoofdcodes 70.30.34/70.30.84) 

A+ A B C D 

     
De rand van de 
beplanting is volledig 
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 
overhangend gras 
0 cm per 100 m¹ 

 

maximale lengte 
overhangend gras 
0 cm per 100 m¹ 

 

 gestoken kanten 
Ja, in de vorm van het 
beplantingsvak  
per 100 m¹ 

  

gemiddelde lengte 
overhangend gras 
≤  5 cm per 100 m¹ 

 

maximale lengte 
overhangend gras 
≤  30 cm per 100 m¹ 

 

 gestoken kanten 
Ja, in de vorm van het 
beplantingsvak   
 per 100 m¹ 

  

gemiddelde lengte 
overhangend gras 
≤  10 cm per 100 m¹ 

 

maximale lengte 
overhangend gras 
≤  30 cm per 100 m¹ 

 

 gestoken kanten 
Ja, in de vorm van het 
beplantingsvak  
per 100 m¹ 

  

gemiddelde lengte 
overhangend gras 
≤  25 cm per 100 m¹ 

 

maximale lengte 
overhangend gras 
≤  40 cm per 100 m¹ 

 

 gestoken kanten 
Ja, in de vorm van het 
beplantingsvak  
per 100 m¹ 

  

gemiddelde lengte 
overhangend gras 
> 25 cm per 100 m¹ 

 

maximale lengte 
overhangend gras 
> 40 cm per 100 m¹ 

 

 gestoken kanten 
Nee,   
per 100 m¹ 

  

 

 
 
 

Productenblad: Staat gras overgroei beplanting 

 

Toelichting:  Afwijking op  KOR  (‘eis:  rechtgestoken  kanten  vervangen  door  eis:  zie  beeldmeetlat) 
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Groen-boomspiegel-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.24.08/70.24.58) 

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  
0  % per  stuk 

 

bedekking door resten  
0 % per  stuk 

 

maximale hoogte  
0  cm per  stuk 

  

bedekking  
≤  20   % per  stuk 

 

bedekking door resten  
≤  10 % per  stuk 

 

maximale hoogte  
≤  10 cm per  stuk 

  

bedekking  
≤  40   % per  stuk 

 

bedekking door resten  
≤  25 % per  stuk 

 

maximale hoogte  
≤  20 cm per  stuk 

  

bedekking  
> 40 % per  stuk 

 

bedekking door resten  
≤  25 % per  stuk 

 

maximale hoogte  
≤  50 cm per  stuk 

  

Bedekk bedekking  
> 40 % per  stuk 

 

bedekking door resten  
≤  25 % per  stuk 

 

maximale hoogte  
> 50 cm per  stuk 

   

 
 
 
 
 

Productenblad: Onkruid boomspigels 
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Maaien gazonweide 
A+ A B C D 

     

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het 
gewenste doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het 
gewenste doel. 

Het gras is voldoende 
kort voor het 
gewenste doel. 

Het gras is te lang of te 
kort gemaaid voor het 
gewenste doel. 

minimale hoogte na 
maaien  
≥  50 mm per 100 m² 

 

maximale hoogte na 
maaien 
≤  100 mm per 100 m² 

  

minimale hoogte na 
maaien  
≥  50 mm per 100 m² 

 

maximale hoogte na 
maaien 
≤  100 mm per 100 m² 

  

minimale hoogte na 
maaien  
≥  50 mm per 100 m² 

 

maximale hoogte na 
maaien 
≤  100 mm per 100 m² 

  

minimale hoogte na 
maaien  
≥  50 mm per 100 m² 

 

maximale hoogte na 
maaien 
≤  100 mm per 100 m² 

  

minimale hoogte na 
maaien  
< 50 mm per 100 m² 

 

maximale hoogte na 
maaien 
> 100 mm per 100 m² 

   

Productenblad: Maaien gazonweide 

 

Toelichting:  Afwijking op KOR (titel schraal grasveld gewijzigd in gazonweide) 
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Zwerfafval fijn  

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) 

0 stuks per  stuk 
  

fijn  zwerfafval  (≤10cm) 

≤  3 stuks per  stuk 
  

fijn  zwerfafval  (≤10cm) 

≤  10 stuks per  stuk 
  

fijn  zwerfafval  (≤10cm) 

≤  25 stuks per  stuk 
  

fijn  zwerfafval  (≤10cm) 

> 25 stuks per  stuk 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Productenblad: Zwerfafval fijn 

 

Toelichting:  Afwijking op KOR (titel zwerfafval fijn boomspiegel gewijzigd in zwerfafval fijn) 

Betreft:  Alle beplantingstypen (incl. plantenbakken en klimplanten) - gras incl. boomspiegels.  - Alle 
verhardingstypes incl. boomspiegels. - Halfverharding 
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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) 
0 stuks per  stuk 

  

grof zwerfafval 
(>10cm) 
≤  1 stuks per  stuk 

  

grof zwerfafval 
(>10cm) 
≤  3 stuks per  stuk 

  

grof zwerfafval 
(>10cm) 
≤  8 stuks per  stuk 

  

grof zwerfafval 
(>10cm) 
> 8 stuks per  stuk 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Productenblad:  Zwerfafval grof 

 

Betreft:  Alle beplantingstypen (incl. plantenbakken en klimplanten) - gras incl. boomspiegels.  - Alle 
verhardingstypes incl. boomspiegels. - Halfverharding 

Toelichting:  Afwijking op KOR (titel zwerfafval grof boomspiegel gewijzigd in zwerfafval grof) 
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Verharding-veegvuil goten (RAW-hoofdcodes 70.70.05/70.70.55) 

A+ A B C D 

     
Er is geen veegvuil. Er is weinig veegvuil. Er is redelijk veel 

veegvuil. 
Er is veel veegvuil. Er is zeer veel 

veegvuil. 
bedekking goot 
0 % per 100 m¹ 

 

volume 
0 dm³ per 100 m¹ 

  

bedekking goot 
≤  5 % per 100 m¹ 

 

volume 
≤  10 dm³ per 100 m¹ 

  

bedekking goot 
≤  20 % per 100 m¹ 

 

volume 
≤  20 dm³ per 100 m¹ 

  

bedekking goot 
≤  40 % per 100 m¹ 

 

volume 
≤  40 dm³ per 100 m¹ 

  

bedekking goot 
> 40 % per 100 m¹ 

 

volume 
> 40 dm³ per 100 m¹ 

   

 
 
 
 
 
 
 

Productenblad: Veegvuil goten 
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gras/ boomspiegels/verharding -natuurlijk afval (RAW-hoofdcodes 70.30.07/70.30.57) 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
bladafval/bloesem. 

Er is weinig 
bladafval/bloesem. 

Er is pleksgewijs 
bladafval/bloesem. 

Er is redelijk veel 
bladafval/bloesem. 

Er is veel 
bladafval/bloesem. 

bedekking bedekking bedekking bedekking bedekking 

0 % per 100 m² ≤  5  %  per  100  m² ≤  10  %  per  100  m² ≤  25  %  per  100  m² > 25 % per 100 m² 

maximale dikte maximale dikte maximale dikte maximale dikte maximale dikte 

0 cm per 100 m² ≤  3  cm  per  100  m² ≤  10  cm  per  100  m² ≤  30  cm  per  100  m² > 30 cm per 100 m² 
 

 
 
 
 
 
 

Productenblad: Natuurlijk afval 

 

Toelichting:  Afwijking op KOR (gras, boomspiegels en verharding samengevoegd) 
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Groen-beplanting-natuurlijk afval (RAW-hoofdcodes 70.10.07/70.10.57) 
A+ A B C D 

     

Er is geen 
bladafval/bloesem. 

Er is weinig 
bladafval/bloesem. 

Er is redelijk veel 
bladafval/bloesem. 

Er is veel 
bladafval/bloesem. 

Er is zeer veel 
bladafval/bloesem. 

bedekking 
0 % per 100 m² 

 

maximale dikte 
0 cm per 100 m² 

  

bedekking 
≤  15 % per 100 m² 

 

maximale dikte 
≤  2 cm per 100 m² 

  

bedekking 
≤  30 % per 100 m² 

 

maximale dikte 
≤  5 cm per 100 m² 

  

bedekking 
≤  50 % per 100 m² 

 

maximale dikte 
≤  10 cm per 100 m² 

  

bedekking 
> 50 % per 100 m² 

 

maximale dikte 
> 10 cm per 100 m² 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Productenblad: Natuurlijk afval 
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Verharding-open verharding-elementverharding-onkruid klinkers (RAW-hoofdcodes 70.74.12/70.74.62) 

A+ A B C D 

     
Er is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Er is redelijk veel 

onkruid. 
Er is veel onkruid. Er is zeer veel 

onkruid. 
bedekking voeglengte 

0 % per 100 m² 
 

hoogte 
0 cm  per 100 m² 

 

pollen 
0 stuks per 100 m² 

  

bedekking voeglengte 
≤  5 % per 100 m² 

 

hoogte 
≤  10  stuks  hoger  dan  
10cm  per 100 m² 

 

pollen 
0 stuks per 100 m² 

  

bedekking voeglengte 
≤  15 % per 100 m² 

 

hoogte 
≤  10  stuks  hoger  dan  
20cm  per 100 m² 

 

pollen 
≤  100 stuks per 100 m² 

  

bedekking voeglengte 
≤  25 % per 100 m² 

 

hoogte 
≤  30  stuks  hoger  dan  
30cm  per 100 m² 

 

pollen 
≤  200 stuks per 100 m² 

  

bedekking voeglengte 
> 25 % per 100 m² 

 

hoogte 
> 30 stuks hoger dan 
30cm  per 100 m² 

 

pollen 
> 200 stuks per 100 m² 

   

 
 
 
 
 
 

Productenblad: Onkruid op elementverharding, klinkers 
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Verharding-open verharding-elementverharding-onkruid tegels (RAW-hoofdcodes 70.74.11/70.74.61) 

A+ A B C D 

     
Er is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Er is redelijk veel 

onkruid. 
Er is veel onkruid. Er is zeer veel 

onkruid. 
bedekking voeglengte 
0 % per 100 m²  

 

hoogte 
0 cm per 100 m²  

 

pollen  
0 stuks per 100 m²  

  

bedekking voeglengte 
≤  10 % per 100 m²  

 

hoogte 
≤  10  stuks  hoger  dan  10  
cm per 100 m²  

 

pollen  
0 stuks per 100 m²  

  

bedekking voeglengte 
≤  30 % per 100 m²  

 

hoogte 
≤  10  stuks  hoger  dan  20  
cm per 100 m²  

 

pollen  
≤  100 stuks per 100 m²  

  

bedekking voeglengte 
≤  40 % per 100 m²  

 

hoogte 
≤  30  stuks  hoger  dan  30  
cm per 100 m²  

 

pollen  
≤  200 stuks per 100 m²  

  

bedekking voeglengte 
> 40 % per 100 m²  

 

hoogte 
> 30 stuks hoger dan 30 
cm per 100 m²  

 

pollen  
> 200 stuks per 100 m²  

   

 
 
 
 
 

Productenblad: Onkruid op elementverharding, tegels 
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Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.75.13/70.75.63) 

A+ A B C D 

     
Er is geen onkruid. Er is weinig onkruid. Er is redelijk veel 

onkruid. 
Er is veel onkruid. Er is zeer veel 

onkruid. 
bedekking  
0 % per 100 m² 

 

maximale hoogte 
0 cm  

 

pollen 
0 stuks per 100 m² 

  

bedekking  
≤  3 % per 100 m² 

 

maximale hoogte 
≤  10 cm  

 

pollen 
0 stuks per 100 m² 

  

bedekking  
≤  15 % per 100 m² 

 

maximale hoogte 
≤  25 cm  

 

pollen 
≤  100 stuks per 100 m² 

  

bedekking  
≤  25 % per 100 m² 

 

maximale hoogte 
≤  50 cm  

 

pollen 
≤  200 stuks per 100 m² 

  

bedekking  
> 25 % per 100 m² 

 

maximale hoogte 
> 50 cm  

 

pollen 
> 200 stuks per 100 m² 

   

 
 
 
 
 

Productenblad: Onkruid op halfverharding 
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Meubilair-afvalbak-vullingsgraad (RAW-hoofdcodes 70.50.31/70.50.81) 

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 stuk   

 

zwerfafval binnen een 
straal van 1m rondom 
de afvalbak 
nee   

  

uitstekend afval 
nee   

 

vullingsgraad 
≤  40%  per  stuk   

 

zwerfafval binnen een 
straal van 1m rondom 
de afvalbak 
nee   

  

uitstekend afval 
nee   

 

vullingsgraad 
≤  80%  per  stuk   

 

zwerfafval binnen een 
straal van 1m rondom 
de afvalbak 
nee   

  

uitstekend afval 
nee   

 

vullingsgraad 
≤  100%  per  stuk   

 

zwerfafval binnen een 
straal van 1m rondom 
de afvalbak 
nee   

  

uitstekend afval 
ja   

 

vullingsgraad 
> 100% per stuk   

 

zwerfafval binnen een 
straal van 1m rondom 
de afvalbak 

ja   
   

 
 

Productenblad: Vullingsgraad afvalbakken 

 



 
 

 
28 

 

 
 
Honden uitlaatzones (RAW-hoofdcodes 70.31.04/70.31.54) 
A+ A B C D 

     

Er zijn geen 
uitwerpselen. 

Er zijn weinig 
uitwerpselen. 

Er zijn hier en daar 
uitwerpselen. 

Er zijn redelijk veel 
uitwerpselen. 

Er zijn veel uitwerpselen. 

uitwerpselen  
0 stuks per 100 m² 

  

uitwerpselen  
1 stuks per 100 m² 

  

uitwerpselen  
2 stuks per 100 m² 

  

uitwerpselen  
3 stuks per 100 m² 

  

uitwerpselen  
> 3 stuks per 100 m² 

   

 
 

Productenblad: Hondenuitlaatzones 

 

Toelichting:  Afwijking op KOR (titel schraal groen-gazon-uitwerpselen gewijzigd in 
hondenuitlaatzones) 


