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Bron: CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.31.06 
Meubilair verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti 

A+ A B C D 

 
De lichtmast is niet 
beplakt of beklad. 

 
De lichtmast is 
beplakt met een 
enkele kleine sticker 
en is niet beklad. 

 
De lichtmast is 
beplakt door grotere 
stickers of affiches of 
is beklad met een 
kleine tekening. 

 
Een groot deel van de 
lichtmast is beplakt 
door een 
affiche/affiches of is 
beklad met een 
tekening. 

 
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 
0% per lichtmast 

 
mate van beplakking 
en graffiti 
≤ 2% per lichtmast 

 
mate van beplakking 
en graffiti 
≤ 5% per lichtmast 

 
mate van beplakking 
en graffiti 
≤ 10% per lichtmast 

 
mate van beplakking 
en graffiti 
> 10% per lichtmast 

 
racisme/aanstootgev
end 
nee 

 
racisme/aanstootgev
end 
nee 

 
racisme/aanstootgev
end 
nee 

 
racisme/aanstootgev
end 
nee 

 
racisme/aanstootgev
end 
ja 

     
Meetinstructie: 
Beplakking en graffiti 

    

 

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.33.10 
Meubilair verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling 

A+ A B C D 

 
De lichtmast is niet 
bevuild door 
(natuurlijke) aanslag 
of vloeibaar of 
kleverig afval. 

 
De lichtmast is weinig 
bevuild door 
(natuurlijke) aanslag 
of vloeibaar of 
kleverig afval. 

 
De lichtmast is in 
beperkte mate 
bevuild door 
(natuurlijke) aanslag 
of vloeibaar of 
kleverig afval. 

 
De lichtmast is redelijk 
erg bevuild door 
(natuurlijke) aanslag 
of vloeibaar of 
kleverig afval. 

 
De lichtmast is erg 
bevuild door 
(natuurlijke) aanslag 
of vloeibaar of 
kleverig afval. 

 
mate van bevuiling 
0% per lichtmast 

 
mate van bevuiling 
≤ 5% per lichtmast 

 
mate van bevuiling 
≤ 10% per lichtmast 

 
mate van bevuiling 
≤ 20% per lichtmast 

 
mate van bevuiling 
>20% per lichtmast 
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Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 34.81.02 
Meubilair verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand 

A+ A B C D 

 
De lichtmast staat 
recht. 

 
De lichtmast staat 
licht scheef. 

 
De lichtmast staat 
duidelijk 
waarneembaar 
scheef. 

 
De lichtmast staat fors 
scheef. 

 
De lichtmast staat zo 
scheef dat dit gevaar 
oplevert en/of het 
functioneren hindert. 

 
scheefstand 
0 graden per lichtmast 

 
scheefstand 
≤ 1 graad per 
lichtmast 

 
scheefstand 
≤ 3 graden per 
lichtmast 

 
scheefstand 
≤ 6 graden per 
lichtmast 

 
scheefstand 
> 6 graden per 
lichtmast 

     

 

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.31.03 
Meubilair bord-beplakking en graffiti 

A+ A B C D 

 
Het bord is aan de 
voorzijde niet beplakt 
of beklad. 

 
Het bord is aan de 
voorzijde beplakt met 
een enkele kleine 
sticker en is niet 
beklad. 

 
Het bord is aan de 
voorzijde beplakt door 
grotere stickers of 
affiches of is beklad 
met een kleine 
tekening. 

 
Een groot deel van 
het bord is aan de 
voorzijde beplakt door 
een affiche/affiches of 
is beklad met een 
tekening. 

 
Een zeer groot deel 
van het bord is aan de 
voorzijde beplakt door 
een affiche/affiches 
en/of is beklad met 
een forse tekening. 

 
mate van 
beplakking/graffiti 
0% per bord 

 
mate van 
beplakking/graffiti 
≤ 2% per bord 

 
mate van 
beplakking/graffiti 
≤ 5% per bord 

 
mate van 
beplakking/graffiti 
≤ 10% per bord 

 
mate van 
beplakking/graffiti 
> 10% per bord 

 
racisme/aanstootgev
end 
nee 

 
racisme/aanstootgev
end 
nee 

 
racisme/aanstootgev
end 
nee 

 
racisme/aanstootgev
end 
nee 

 
racisme/aanstootgev
end 
ja 

     

 

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.33.03 
Meubilair bord-bevuiling 

A+ A B C D 
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Het bord is aan de 
voorzijde niet bevuild 
door (natuurlijke) 
aanslag of vloeibaar of 
kleverig afval. 

Het bord is aan de 
voorzijde weinig 
bevuild door 
(natuurlijke) aanslag 
of vloeibaar of 
kleverig afval. 

Het bord is aan de 
voorzijde in beperkte 
mate bevuild door 
(natuurlijke) aanslag 
of vloeibaar of 
kleverig afval. 

Het bord is aan de 
voorzijde redelijk erg 
bevuild door 
(natuurlijke) aanslag 
of vloeibaar of 
kleverig afval. 

Het bord is aan de 
voorzijde erg bevuild 
door (natuurlijke) 
aanslag of vloeibaar of 
kleverig afval. 

 
mate van bevuiling 
0% per bord 

 
mate van bevuiling 
≤ 5% per bord 

 
mate van bevuiling 
≤ 10% per bord 

 
mate van bevuiling 
≤ 20% per bord 

 
mate van bevuiling 
> 20% per bord 

     

 

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 32.82.22 
Meubilair bord-dekking van de coating/folie en krassen 

A+ A B C D 

 
De dekking is zeer 
goed. Het bord is aan 
de voorzijde volledig 
en gelijkmatig door de 
coating/folie bedekt 
en is niet bekrast. 

 
De dekking is goed. 
Het bord is aan de 
voorzijde volledig 
door de coating/folie 
bedekt. Op enkele 
plaatsen is de 
coating/folie dunner 
of bekrast. 

 
De dekking is 
voldoende. Het bord 
is aan de voorzijde 
grotendeels door de 
coating/folie bedekt. 
Op enkele plaatsen is 
de coating/folie 
afwezig, in matige 
conditie of bekrast. 
Zeer lichte 
roestvorming komt 
voor. 

 
De dekking is matig. 
Op grotere delen van 
het bord is aan de 
voorzijde de 
coating/folie afwezig, 
in een slechte conditie 
of bekrast. 
Roestvorming komt in 
enige mate voor. 

 
De dekking is slecht. 
Op het gehele bord is 
aan de voorzijde de 
coating/folie afwezig, 
in een zeer slechte 
conditie of bekrast. 
Ernstige roestvorming 
komt voor. 

 
dekkingsgraad 
100% per bord 

 
dekkingsgraad 
≥ 98% per bord 

 
dekkingsgraad 
≥ 95% per bord 

 
dekkingsgraad 
≥ 80% per bord 

 
dekkingsgraad 
< 80% per bord 

     

 

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 32.82.23 
Meubilair bord-deuken en gaten 

A+ A B C D 

 
Er zitten geen deuken 
en gaten in de 
voorzijde van het 
bord. 

 
Er zitten weinig 
deuken en gaten in de 
voorzijde van het 
bord. 

 
Er zitten in beperkte 
mate deuken en gaten 
in de voorzijde van 
het bord. 

 
Er zitten redelijk veel 
deuken en gaten in de 
voorzijde van het 
bord. 

 
Er zitten veel deuken 
en gaten in de 
voorzijde van het 
bord. 

 
deuken + gaten 
0% per bord 

 
deuken + gaten 
≤ 2% per bord 

 
deuken + gaten 
≤ 5% per bord 

 
deuken + gaten 
≤ 10% per bord 

 
deuken + gaten 
> 10% per bord 
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Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 32.82.24 
Meubilair bord-kleurechtheid 

A+ A B C D 

 
Het bord is aan de 
voorzijde niet 
verkleurd. 

 
Het bord is aan de 
voorzijde weinig 
verkleurd. 

 
Het bord is aan de 
voorzijde in beperkte 
mate verkleurd. 

 
Het bord is aan de 
voorzijde redelijk erg 
verkleurd. 

 
Het bord is aan de 
voorzijde erg 
verkleurd. 

 
verkleuring 
0% per bord 

 
verkleuring 
≤ 10% per bord 

 
verkleuring 
≤ 20% per bord 

 
verkleuring 
≤ 50% per bord 

 
verkleuring 
> 50% per bord 

     

 

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 32.82.01 
Meubilair bord-verdraaiing 

A+ A B C D 

 
Het bord staat niet 
verdraaid ten opzichte 
van de beoogde 
positie van de 
weggebruiker. 

 
Het bord staat licht 
verdraaid ten opzichte 
van de beoogde 
positie van de 
weggebruiker, maar 
zo licht dat het 
nauwelijks opvalt. 

 
Het bord is duidelijk 
waarneembaar 
verdraaid ten opzichte 
van de beoogde 
positie van de 
weggebruiker. 

 
Het bord is fors 
verdraaid ten opzichte 
van de beoogde 
positie van de 
weggebruiker. 

 
Het bord staat 
zodanig verdraaid ten 
opzichte van de 
beoogde positie van 
de weggebruiker dat 
de informatie niet 
meer leesbaar is. 

 
verdraaiing 
0 graden per bord 

 
verdraaiing 
≤ 3 graden per bord 

 
verdraaiing 
≤ 15 graden per bord 

 
verdraaiing 
≤ 30 graden per bord 

 
verdraaiing 
> 30 graden per bord 

     

 

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 32.82.25 
Meubilair bord-volledig 

A+ A B C D 

 
Er ontbreken geen 
borden of 
onderborden. 

 
Er ontbreken geen 
borden of 
onderborden. 

 
Er ontbreken geen 
borden of 
onderborden. 

 
Er ontbreken geen 
borden of 
onderborden. 

 
Er ontbreken een of 
meer borden of 
onderborden 

 
volledig 
ja 

 
volledig 
ja 

 
volledig 
ja 

 
volledig 
ja 

 
volledig 
nee 
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Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 83.81.21 
Verharding open verharding-elementenverharding-dwarsonvlakheid wegtype 3-5 
A+ A B C D 

 
Er is geen 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
geen schade volgens 
de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

 
Er is lichte 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
enige schade volgens 
de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

 
Er is enige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

 
Er is aanzienlijke 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de 
CROW-systematiek 
voor wegbeheer is 
overschreden. 

 
Er is veel ernstige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand
. 

 
Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 
 

 
Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 
 

 
Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 
 

 
Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 
 

 
Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 
 

 
lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 
< 5 m per 100 m¹ 

 
lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 
≥ 5 m per 100 m¹ 

 
lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 
n.v.t. 

 
lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 
n.v.t. 

 
lichte dwarsonvlakheid 
(> 10 mm) 
n.v.t. 

 
matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 
0 m per 100 m¹ 

 
matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 
< 35 m per 100 m¹ 

 
matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 
≥ 35 m per 100 m¹ 

 
matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 
n.v.t. 

 
matige 
dwarsonvlakheid (> 25 
mm) 
n.v.t. 

 
ernstige 
dwarsonvlakheid (≥ 
40 mm) 
0 m per 100 m¹ 

 
ernstige 
dwarsonvlakheid (≥ 
40 mm) 
0 m per 100 m¹ 

 
ernstige 
dwarsonvlakheid (≥ 
40 mm) 
< 5 m per 100 m¹ 

 
ernstige 
dwarsonvlakheid (≥ 
40 mm) 
< 15 m per 100 m¹ 

 
ernstige 
dwarsonvlakheid (≥ 40 
mm) 
≥ 15 m per 100 m¹ 

     
Meetinstructie: 
Wegbeheer 

    

 

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 83.81.22 
Verharding open verharding-elementenverharding-dwarsonvlakheid wegtype 6 en 7 
A+ A B C D 

 
Er is geen 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
geen schade volgens 
de CROW-

 
Er is lichte 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
enige schade volgens 
de CROW-

 
Er is enige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-

 
Er is aanzienlijke 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de 
CROW-systematiek 

 
Er is veel ernstige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
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systematiek voor 
wegbeheer. 

systematiek voor 
wegbeheer. 

systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

voor wegbeheer is 
overschreden. 

wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand
. 

 
Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 
 

 
Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 
 

 
Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 
 

 
Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 
 

 
Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 
 

 
lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 
< 5 m¹ per 100 m¹ 

 
lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 
≥ 5 m¹ per 100 m¹ 

 
lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 
n.v.t. 

 
lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 
n.v.t. 

 
lichte dwarsonvlakheid 
(> 10 mm) 
n.v.t. 

 
matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 
0 m¹ per 100 m¹ 

 
matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 
< 5 m¹ per 100 m¹ 

 
matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 
< 15 m¹ per 100 m¹ 

 
matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 
< 35 m¹ per 100 m¹ 

 
matige 
dwarsonvlakheid (> 25 
mm) 
≥ 35 m¹ per 100 m¹ 

 
ernstige 
dwarsonvlakheid (≥ 
40 mm) 
0 m¹ per 100 m¹ 

 
ernstige 
dwarsonvlakheid (≥ 
40 mm) 
0 m¹ per 100 m¹ 

 
ernstige 
dwarsonvlakheid (≥ 
40 mm) 
< 5 m¹ per 100 m¹ 

 
ernstige 
dwarsonvlakheid (≥ 
40 mm) 
< 5 m¹ per 100 m¹ 

 
ernstige 
dwarsonvlakheid (≥ 40 
mm) 
≥ 5 m¹ per 100 m¹ 

     
Meetinstructie: 
Wegbeheer 

    

 

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 83.81.23 
Verharding open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7 
A+ A B C D 

 
Er zijn geen 
oneffenheden. Er is 
geen schade volgens 
de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

 
Er zijn lichte 
oneffenheden. Er is 
enige schade volgens 
de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

 
Er zijn enige 
oneffenheden. De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

 
Er zijn aanzienlijke 
oneffenheden. De 
richtlijn van de 
CROW-systematiek 
voor wegbeheer is 
overschreden. 

 
Er zijn veel ernstige 
oneffenheden. De 
richtlijn van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is met meer 
dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand
. 

 
Omvang en 
hoogteverschil 
 

 
Omvang en 
hoogteverschil 
 

 
Omvang en 
hoogteverschil 
 

 
Omvang en 
hoogteverschil 
 

 
Omvang en 
hoogteverschil 
 

 
lichte oneffenheden 
(> 5 mm) 
< 3 stuks per 100 m¹ 

 
lichte oneffenheden 
(> 5 mm) 
≥ 3 stuks per 100 m¹ 

 
lichte oneffenheden 
(> 5 mm) 
n.v.t. 

 
lichte oneffenheden 
(> 5 mm) 
n.v.t. 

 
lichte oneffenheden (> 
5 mm) 
n.v.t. 

     



7 
 

matige oneffenheden 
(> 15 mm) 
0 stuks per 100 m¹ 

matige oneffenheden 
(> 15 mm) 
< 8 stuks per 100 m¹ 

matige oneffenheden 
(> 15 mm) 
< 15 stuks per 100 m¹ 

matige oneffenheden 
(> 15 mm) 
≥ 15 stuks per 100 m¹ 

matige oneffenheden 
(> 15 mm) 
n.v.t. 

 
ernstige 
oneffenheden (≥ 30 
mm) 
0 stuks per 100 m¹ 

 
ernstige 
oneffenheden (≥ 30 
mm) 
0 stuks per 100 m¹ 

 
ernstige 
oneffenheden (≥ 30 
mm) 
< 3 stuks per 100 m¹ 

 
ernstige 
oneffenheden (≥ 30 
mm) 
< 3 stuks per 100 m¹ 

 
ernstige oneffenheden 
(≥ 30 mm) 
≥ 3 stuks per 100 m¹ 

     
Meetinstructie: 
Wegbeheer 

    

 

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 83.81.24 
Verharding open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen 
A+ A B C D 

 
Er ontbreken geen 
elementen uit de 
verharding. Er zijn 
geen beschadigde 
elementen. 

 
Er ontbreken geen 
elementen uit de 
verharding. Er zijn 
nauwelijks 
beschadigde 
elementen. 

 
Er ontbreken geen 
elementen uit de 
verharding. Er zijn hier 
en daar beschadigde 
elementen. 

 
Er ontbreken 
incidenteel elementen 
uit de verharding. Er 
zijn regelmatig 
beschadigde 
elementen. 

 
Er ontbreken 
elementen uit de 
verharding. Er zijn 
veel beschadigde 
elementen. 

 
beschadigde 
elementen 
0 stuks per 100m² 

 
beschadigde 
elementen 
≤ 1 stuks per 100m² 

 
beschadigde 
elementen 
≤ 3 stuks per 100m² 

 
beschadigde 
elementen 
≤ 5 stuks per 100m² 

 
beschadigde 
elementen 
> 5 stuks per 100m² 

 
ontbrekende 
elementen 
0% per 100m² 

 
ontbrekende 
elementen 
0% per 100m² 

 
ontbrekende 
elementen 
0% per 100m² 

 
ontbrekende 
elementen 
≤ 1% per 100m² 

 
ontbrekende 
elementen 
> 1% per 100m² 

     

 

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 83.81.26 
Verharding open verharding-elementenverharding-voegwijdte 
A+ A B C D 

 
Er is geen voegwijdte. 
Er is geen schade 
volgens de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

 
Er is lichte 
voegwijdte. Er is 
enige schade volgens 
de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

 
Er is enige 
voegwijdte. De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

 
Er is aanzienlijke 
voegwijdte. De 
richtlijn van de 
CROW-systematiek 
voor wegbeheer is 
overschreden. 

 
Er is grote voegwijdte. 
De richtlijn van de 
CROW-systematiek 
voor wegbeheer is met 
meer dan één klasse 
overschreden. Er is 
sprake van 
onderhoudsachterstand
. 

 
voegwijdte 

 
voegwijdte 

 
voegwijdte 

 
voegwijdte 

 
voegwijdte 
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≤ 5 mm ≤ 10 mm ≤ 20 mm ≤ 20 mm > 20 mm 
 
omvang 
n.v.t. 

 
omvang 
n.v.t. 

 
omvang 
< 5% % per 100m¹ 

 
omvang 
> 5% % per 100m¹ 

 
omvang 
n.v.t. 

     
Meetinstructie: 
Wegbeheer 

    

 

 

 

 

Verharding gesloten verharding-zichtbaarheid markering 
A+ A B C D 

 
De markering 
reflecteert goed. 

 
De markering 
reflecteert redelijk 
goed. 

 
De markering 
reflecteert in beperkte 
mate. 

 
De markering 
reflecteert weinig. 

 
De markering 
reflecterend niet. 

oppervlak dat niet 
voldoet aan NEN-EN 
1436 
0% per wegvak 

oppervlak dat niet 
voldoet aan NEN-EN 
1436 
≤ 5% per wegvak 

oppervlak dat niet 
voldoet aan NEN-EN 
1436 
≤ 20% per wegvak 

oppervlak dat niet 
voldoet aan NEN-EN 
1436 
≤ 30% per wegvak 

oppervlak dat niet 
voldoet aan NEN-EN 
1436 
> 30% per wegvak 


