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Meetlatten beeldkwaliteit 
 

Voorbeelden van kwaliteitsbeelden. 

Centrumgebied Beeldkwaliteit  A 

Woonwijk Beeldkwaliteit B 

Dorpsrand/buitengebied Beeldkwaliteit C 
 

Beplanting 
Beplanting beplanting-beschadiging 

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. 

Beplanting beplanting-grof vuil 
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. 

Beplanting beplanting-onkruid 
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. 
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Gras 
Gras gras-beschadiging 

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. 

Gras gras-kaal oppervlak 
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. 

Gras gras-zwerfafval grof 
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. 

Boom 
Boom boom-knotboom-snoeibeeld 

A+ A B C D 

 
Geen takken die 
problemen 
veroorzaken. 

 
Geen takken die 
problemen 
veroorzaken. 

 
Geen takken die 
problemen 
veroorzaken. 

 
Geen takken die 
problemen 
veroorzaken. 

 
Takken die 
problemen 
veroorzaken. 

 Boom boom-stamopschot 
A+ A B C D 

 
Er is geen 
stamopschot. 

 
Er is weinig 
stamopschot. 

 
Er is in beperkte mate 
stamopschot. 

 
Er is redelijk veel 
stamopschot. 

 
Er is veel 
stamopschot. 
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 Bodembedekkers 
Bodembedekkers beplanting-bodembedekkers-kaal oppervlak 

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. 

Bodembedekkers beplanting-bodembedekkers-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. 
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Haag 
Haag beplanting-haag-gaten in haag 

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. 

Haag beplanting-haag-gaten in haag 
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. 
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Sierheesters 
Sierheesters beplanting-heesters-gesloten heesters-kaal oppervlak 

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. 

Sierheesters 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. 

Sierheesters beplanting-heesters-snoeibeeld 
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. 
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Struikrozen 
Rozen beplanting-struikrozen-kaal oppervlak 

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. 

Rozen beplanting-struikrozen-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. 

Rozen beplanting-struikrozen-snoeibeeld 
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. 

Vaste planten 
Vaste planten beplanting-vaste planten-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. 

Vaste planten beplanting-vaste planten-sluiting 
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. 

 
 


