
Ruimtelijke kwaliteit

M E E T L AT
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Onze inspiratie 

  en passie is om met 

 hoogwaardige adviezen en diensten en excellente software,  

  bij te dragen aan een leefbare  

 en duurzame leefomgeving.

In deze meetlat:

1. Visie     4

2. Meetlat     6

3. Kwaliteit gericht beheer er is meer! 40



4 5

Meetlat ruiMtelijke kwaliteit
“Wat is ruimtelijke kwaliteit? Kan ik die meetbaar maken? Hoe ziet kwaliteit er buiten uit? 
Wat is een kwaliteitsniveau?” Kwaliteit, een woord dat we vaak horen bij het beheren van 
publieke ruimten. In deze - door Oranjewoud ontwikkelde - meetlat vindt u antwoorden op 
deze en andere vragen. Het doel van de meetlat is het meetbaar en inzichtelijk maken van 
kwaliteit van de openbare ruimte. Aan de hand van duidelijke normen en passende refe-
rentiebeelden zijn kwaliteitsniveaus gedefinieerd. Zo is deze meetlat een instrument voor 
meten maar ook voor communicatie, toezicht houden, keuzes maken en opdracht geven.

kwaliteit en procesgestuurd beheren
Na de invoering van het duale stelsel moeten gemeenten steeds meer verantwoording 
afleggen voor de gemaakte keuzes, de gevolgde werkwijze en bijvoorbeeld de doelmatig-
heid waarmee gelden zijn besteed. Door kwaliteit- en procesgestuurd te beheren kunnen 
gemeenten aan deze eisen van het duale stelsel voldoen. Niet alleen Oranjewoud werkt 
volgens het principe van kwaliteitgestuurd of - anders gezegd - outputgericht beheren, 
maar ook tal van andere toonaangevende organisaties, zoals het CROW.

  ambities vastleggen
  • Kies voor een kwaliteitsbeeld dat past bij de ambitie
  • Voer een steekproefsgewijze nulmeting uit met de meetlat om te weten wat de  

  stand van zaken is
  opdracht geven
  • Formuleer de opdracht aan de hand van prestatie-eisen zoals geformuleerd in  

  de meetlat
  • Meet de aanvangssituatie, zodat er geen discussie over meerwerk ontstaat
  • Verken ook als aannemer de aanvangssituatie door te meten en gebruik deze
   kennis bij de inschrijving
  toezicht houden
  • Borg de rechtmatigheid door de aannemer te belonen voor wat hij presteert
  • Leer de gebruiksintensiteit van uw beheergebied kennen door te registreren
  • Meet als opdrachtnemer uw eigen werk en informeer zelf de opdrachtgever
  Monitoren
  • Gebruik in metingen verzamelde informatie om (bij) te sturen in het beheerproces

crow en oranjewoud
Oranjewoud werkt al jaren volgens het principe van kwaliteit- en procesgestuurd 
beheren. In de loop der tijd zijn veel beproefde normbladen en beelden samenge-
bracht in vijf kwaliteitsniveaus. Het CROW heeft een Kwaliteitscatalogus openbare 
ruimte (publicatie 245) uitgebracht. Oranjewoud heeft meegewerkt aan het opstellen 
van deze catalogus. De toegevoegde waarde van deze meetlat is het compacte 
‘broekzakformaat’ en het feit dat de inhoud begrijpelijk is voor zowel de vakspecialist 
als de burger.

gVow en gbi/crystal
Voor GBI - de beheersoftware van Oranjewoud - is er een  
gebruikersvereniging (GVOW). Deze vereniging heeft ook veel  
inbreng gehad in de ontwikkeling van het nieuwe GBI/Crystal.  
Deze suite ondersteunt het proces van kwaliteit- en proces- 
gestuurd beheren met de pakketten:
• GBI/Monitoring
• GBI/Ambitie
• GBI/Prestatiebestek
 

gebruik Van de Meetlat
Over het algemeen worden vijf kwaliteitsniveaus onderscheiden. In deze meetlat zijn 
de meest gangbare - de middelste drie - niveaus opgenomen. 

 Zeer hoog: uitstekend onderhouden, als nieuw
 Hoog: goed onderhouden, bijna niets op aan te merken
 Basis: voldoende onderhouden, wel wat op aan te merken
 Laag: sober tot onvoldoende, enige achterstanden bij het onderhoud
 Zeer laag: onvoldoende onderhouden, flinke achterstanden

VIsIE

AMBITIE

OPDRACHT

MONITOR

TOEZICHT

beleidskeuze 
in termen van 

subsidies

formulering 
in termen van 
prestatie-eisen

toetsing of 
ambitieniveau 
wordt gehaald

controle 
prestatie door 

toezicht
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Technische staat

VERHARDInG AsFALT

hoog

basis

laag

Schadebeelden gebruik is zichtbaar, 
 schade die voorkomt is weinig 
 hinderlijk voor de weggebruiker

Comfort is goed

Reparaties zijn zichtbaar, 
 zonder zichtbaar verschil in het 
 toepassen van materiaal

Schadeclaims de kans op gegronde schadeclaims 
 is minimaal

Schadebeelden in beperkte mate

Comfort neemt op plekken af, 
 maar is slechts hinderlijk voor 
 fietsers

Reparaties de uitgevoerde reparaties zijn  
 duidelijk zichtbaar

Schadeclaims weinig kans op gegronde  
 schadeclaims

Schadebeelden duidelijk zichtbare schades 
 in grote mate

Comfort kan storend zijn, 
 maar aanpassing van de maximale 
 snelheid is niet nodig

Reparaties de uitgevoerde reparaties zijn 
 duidelijk zichtbaar

Schadeclaims matige kans op gegronde  
 schadeclaims
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Technische staat

VERHARDInG ELEMEnTEn

hoog

basis

laag

Gebruik is zichtbaar

Schadebeelden schade die voorkomt is weinig 
 hinderlijk voor de weggebruiker

Comfort is goed

Reparaties zijn zichtbaar, 
 zonder zichtbaar verschil in het 
 toepassen van materiaal

Schadeclaims de kans op gegronde schadeclaims 
 is minimaal

Schadebeelden in beperkte mate

Comfort neemt op plekken af, 
 maar is slechts hinderlijk voor 
 fietsers

Reparaties de uitgevoerde reparaties zijn  
 duidelijk zichtbaar

Schadeclaims weinig kans op gegronde  
 schadeclaims

Schadebeelden duidelijk zichtbare schades 
 in grote mate

Comfort kan storend zijn, 
 maar aanpassing van de maximale 
 snelheid is niet nodig

Reparaties de uitgevoerde reparaties zijn 
 duidelijk zichtbaar

Schadeclaims matige kans op gegronde  
 schadeclaims
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Technische staat

BOMEn

hoog

basis

laag

Kwaliteit technisch onderhoud, samenstelling, 
 inrichting en sortiment zijn goed

Habitus vitale bomen met een goede kroon
 max. 5% geen evenwichtige kroon
 lichte schade
 hoge belevingswaarde

Stam max. 5% enige stamschade

Standplaats het aantal bomen is afgestemd op  
 de standplaats

Kwaliteit technisch onderhoud, samenstelling, 
 inrichting en sortiment zijn redelijk

Habitus redelijk vitale bomen met een  
 redelijke kroon
 max. 20% geen evenwichtige kroon
 lichte schade

Stam max. 10% enige stamschade

Standplaats maat en soort zijn afgestemd op  
 de standplaats

Kwaliteit technisch onderhoud, samenstelling, 
 inrichting en sortiment zijn minimaal

Habitus problemen met de vitaliteit
 structurele snoeiachterstand
 max. 40% geen evenwichtige kroon
 zwaardere schade

Stam max. 20% enige stamschade

Standplaats het aantal bomen is niet afgestemd  
 op de standplaats
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Technische staat

BEPLAnTInG

hoog

basis

laag

Beeld max. 5% voldoet niet aan eindbeeld

Schade max. 3% heeft schade en max. 5%
 van de plantvlakken/rijen is
 onvolledig

Vitaliteit max. 5% heeft een matige/slechte
 kwaliteit

Inboet geen afbreuk aan het beeld

Dunning max. 5% verdringing 
 afzonderlijke planten herkenbaar

Maat t.o.v. sortiment max. 5% niet goed
 afgestemd

Beeld max. 20% voldoet niet aan eindbeeld

Schade max. 5% heeft schade en max. 10%
 van de plantvlakken/rijen is
 onvolledig

Vitaliteit max. 10% heeft een matige/slechte
 kwaliteit

Inboet enigszins afbreuk aan het beeld

Dunning max. 20% verdringing 
 afzonderlijke planten herkenbaar

Maat max. 20% niet goed afgestemd op
 maat vak

Beeld max. 40% voldoet niet aan eindbeeld

Schade max. 10% heeft schade en max. 25%
 van de plantvlakken/rijen is
 onvolledig

Vitaliteit max. 25% heeft een matige/slechte
 kwaliteit

Inboet afbreuk aan het beeld

Dunning max. 40% verdringing 
 afzonderlijke planten herkenbaar

Maat max. 20% niet goed afgestemd op
 maat vak: te groot voor vak
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Technische staat

GRAs

hoog

basis

laag

Geslotenheid max. 5% beschadigde en/of dode
 grasmat
 grasmat bestaat nagenoeg volledig
 uit gras

Vlakheid max. 2% plaatselijke oneffenheden;
 geen rijsporen

Begaanbaarheid bijna gehele jaar goed begaanbaar,
 goede draagkracht, ontwatering

Maaibeeld kort gelijkmatig gemaaid (max. 5 cm),  
 rond obstakels gemaaid (max. 10 cm),   
 strakke graskanten,overgroeiing
 max. 5 cm

Geslotenheid max. 10% beschadigde en/of dode
 grasmat

Vlakheid max. 5% plaatselijke oneffenheden;
 geen rijsporen

Begaanbaarheid merendeel jaar goed begaanbaar,
 goede draagkracht, ontwatering

Maaibeeld redelijk kort gelijkmatig gemaaid  
 (max. 7 cm), grasresten aanwezig,
 enkele obstakels niet gemaaid
 (langer dan 10 cm), max 20% van de
 graskanten enigszins overgroeid,
 max. 10 cm

Geslotenheid max. 25% beschadigde en/of dode
 grasmat

Vlakheid max. 10% plaatselijke oneffenheden;
 geen rijsporen

Begaanbaarheid beperkt begaanbaar,
 slechte draagkracht, ontwatering

Maaibeeld ongelijkmatig gemaaid (langer dan  
 7 cm), grasresten aanwezig, kale
 plekken, obstakels langdurig niet
 gemaaid (langer dan 15 cm),
 max. 40% structureel overgroeid,
 max. 25 cm
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Technische staat

MEuBILAIR

hoog

basis

laag

Schade gebruik is zichtbaar, nauwelijks  
 schade, geen gevaarlijke situaties

Schilderwerk als nieuw

Stand 100% staat vast in het lood

Functionaliteit is in tact

Schade gebruik is zichtbaar, lichte schade,
 geen gevaarlijke situaties

Schilderwerk redelijke kwaliteit, lichte schade
 is niet bijgewerkt

Stand max. 5% staat niet vast en uit  
 het lood

Functionaliteit max. 5% heeft de functionaliteit
 verloren

Schade matige schade, geen gevaarlijke  
 situaties

Schilderwerk van matige kwaliteit, schade is  
 niet bijgewerkt

Stand > 5% staat niet vast en uit  
 het lood

Functionaliteit max. 10% heeft de functionaliteit
 verloren
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Technische staat

BEsCHOEIInGEn

hoog

basis

laag

Veiligheid en de veiligheid en functionaliteit zijn
functionaliteit voor lange tijd, meer dan 10 jaar,
 gegarandeerd

Primaire primaire onderdelen (palen en 
onderdelen schoeidelen etc.) van hout, beton
 staal etc. zijn in het geheel niet 
 aangetast

Verzorging begroeiing komt nagenoeg niet voor

Veiligheid en de veiligheid en functionaliteit zijn
functionaliteit gegarandeerd, binnen 5-10 jaar zal
 de functionaliteit in het geding
 komen

Primaire primaire onderdelen (palen en 
onderdelen schoeidelen etc.) zijn plaatselijk 
 aangetast door houtrot, corrosie etc.
 de aantasting heeft echter geen
 directe gevolgen voor de veiligheid
 en de functionaliteit

Verzorging lichte begroeiing kan voorkomen, dit
 heeft niet of plaatselijk geleid tot
 vervolgschade

Veiligheid en de veiligheid en functionaliteit zijn
functionaliteit nog gegarandeerd, maar komen 
 binnen 5 jaar in het geding

Primaire diverse primaire onderdelen (palen 
onderdelen en schoeidelen etc.) zijn structureel
 aangetast door corrosie of houtrot
 etc., schades hebben op korte
 termijn gevolgen voor de functio-
 naliteit

Verzorging er komt veel begroeiing voor, dit 
 heeft meer dan plaatselijk geleid
 tot vervolgschade
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Technische staat

BRuGGEn

hoog

basis

laag

Veiligheid en de veiligheid en functionaliteit zijn
functionaliteit voor lange tijd, meer dan 10 jaar,
 gegarandeerd

Primaire primaire onderdelen (draagconstruc- 
onderdelen ties, leuningen etc.) van hout, beton
 staal etc. zijn in het geheel niet 
 aangetast

Verzorging begroeiing komt nagenoeg niet voor
 conservering mag incidenteel (max.
 5%) schade vertonen, maar is niet 
 verteerd

Veiligheid en de veiligheid en functionaliteit zijn
functionaliteit gegarandeerd, binnen 5-10 jaar zal
 de functionaliteit in het geding
 komen

Primaire primaire onderdelen zijn plaatselijk 
onderdelen aangetast door houtrot, corrosie etc.
 de aantasting heeft echter geen 
 directe gevolgen voor de veiligheid
 en functionaliteit

Verzorging lichte begroeiing kan voorkomen,
 conservering is beschadigd en heeft
 incidenteel geleid tot vervolgschade
 (corrosie of houtrot)

Veiligheid en de veiligheid en functionaliteit zijn
functionaliteit nog gegarandeerd, maar komen 
 binnen 5 jaar in het geding

Primaire diverse primaire onderdelen zijn 
onderdelen structureel aangetast door corrosie
 of houtrot etc., schades hebben op 
 korte termijn gevolgen voor de 
 functionaliteit

Verzorging er komt veel begroeiing voor,
 conservering is structureel bescha-
 digd en heeft over het geheel zijn
 beschermende funtie verloren, dit
 heeft meer dan plaatslelijk geleid 
 tot vervolgschade
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Technische staat

WATEROVERLAsT VAnuIT RIOLERInG

hoog

basis

laag

• Alleen bij hoosbuien ontstaan plassen op 
straat, Deze plassen zijn niet hinderlijk

• Wanneer de straat blank staat kan het water 
naar de sloten en plantsoenen afwateren

• Het water in plassen die op straat ontstaan is 
schoon en stinkt niet

• Bij hoosbuien ontstaan plassen op straat, soms 
staat de straat enige tijd blank, de omgeving 
heeft hiervan enige tijd hinder

• Wanneer de straat blank staat lopen voortuinen 
soms vol water, het water loopt de woningen 
echter niet in

• Het water in plassen die op straat ontstaan is 
niet altijd schoon en soms stinkt het

• Bij hoosbuien staat de straat enige tijd blank,  
de omgeving heeft hiervan enige tijd overlast, 
wegen worden afgesloten.

• Vanuit de straat loopt het water over in tuinen 
en woningen van de burgers 

• Het water wat de tuinen en woningen in loopt is 
niet schoon en stinkt

Bron: 
Henk Baron/Stichting RIONED

Bron: 
Henk Baron/Stichting RIONED

Bron: 
Henk Baron/Stichting RIONED
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Technische staat

GEBOuWEn

hoog

basis

laag

Score • Bouw- en installatiedelen verkeren  
    in een uitstekende staat van 
    onderhoud

Werking/ • Functionaliteit gewaarborgd 
constructief 

Materiaal • Geen veroudering, gebreken: lichte
    mechanische beschadigingen of 
    estetische aard

Basiskwaliteit • Uitstekend ontwerp en detaillering
    en vakkundige uitvoering

Score • Bouw- en installatiedelen verkeren  
    in goede tot redelijke staat van 
    onderhoud

Constructief • Functionele gebreken komen
    incidentaal voor 

Materiaal • Beginnende tot plaatselijk op gang
    gekomen veroudering, gebreken:
    van plaatselijke tot regelmatige
    verwering, zichtbare vuilaanslag,
    plaatselijke reparatie met minder
    geschikte middelen

Basiskwaliteit • Van goed tot redelijk ontwerp en
    detaillering

Score • Bouw- en installatiedelen verkeren  
    in matige tot slechte staat van 
    onderhoud

Constructief • Functionele gebreken doen zich
    regelmatig tot structureel voor,
    waardoor risico op bedrijfsonder- 
    brekingen aanwezig zijn

Materiaal • Het verouderingsproces heeft het  
    gebouwdeel duidelijk in zijn greep  
    of is min of meer onomkeerbaar
gree

Basiskwaliteit • structurele gebreken in materialen, 
    het ontwerp en/of uitvoering
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Verzorgingsgraad

ZWERFAFVAL

hoog

basis

laag

Schoonheidsgraad schoon, A

Visueel op het eerste gezicht geen 
 zwerfafval, maar als je goed
 kijkt, ligt er toch iets

Telmethode grof (groter dan 10 cm per 
 100 m²): 1-3 stuks
 fijn (1 tot 10 cm per 1 m²):
 1-3 stuks

Schoonheidsgraad matig schoon, B

Visueel her en der verspreid ligt een
 aantal stukken zwerfafval

Telmethode grof (groter dan 10 cm per 
 100 m²): 4-10 stuks
 fijn (1 tot 10 cm per 1 m²):
 4-10 stuks

Schoonheidsgraad vuil, C

Visueel over een belangrijk deel van
 het gebied ligt zwerfafval

Telmethode grof (groter dan 10 cm per 
 100 m²): 11-25 stuks
 fijn (1 tot 10 cm per 1 m²):
 11-25 stuks
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Verzorgingsgraad

OnKRuID OP VERHARDInG

hoog

basis

laag

Onkruidgroei gering (IBn klasse 2/CROW A)

Begroeiing incidenteel begroeide voegen

Bedekkingsgraad < 5% van het oppervlak, max. 5%
 rond obstakels, 
 langs verhardingsranden max.
 15 cm

Kruidenhoogte < 25 cm

Onkruidgroei matig (IBn klasse 3/CROW B)

Begroeiing veel begroeide voegen, 
 sprake van lichte polvorming,   
 rondom obstakels en langs  
 verhardingsranden komt 
 regelmatig onkruid voor

Bedekkingsgraad 15% van het oppervlak,  
 max. 15% rond obstakels, 
 langs verhardingsranden max.
 15-30 cm

Kruidenhoogte < 50 cm

Onkruidgroei redelijk (IBn klasse 4/CROW C)

Begroeiing veel begroeide voegen, 
 sprake van polvorming,  
 rondom obstakels en langs  
 verhardingsranden structurele
 onkruidgroei

Bedekkingsgraad < 25% van het oppervlak,  
 max. 25% rond obstakels, 
 langs verhardingsranden hoger 
 dan 30 cm

Kruidenhoogte < 100 cm
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Verzorgingsgraad

OnKRuID In HET GROEn

hoog

basis

laag

Bedekkingsgraad max. 20% van het oppervlak is
 met ongewenste kruiden begroeid

Kruidenhoogte max. 10 cm hoog

Bedekkingsgraad max. 40% van het oppervlak is
 met ongewenste kruiden begroeid

Kruidenhoogte max. 30 cm hoog

Resten de bedekkingsgraad van verspreide
 kruidenresten is max. 25%,
 hoopjes resten komen niet voor

Bedekkingsgraad meer dan 40% van het oppervlak  
 is met ongewenste kruiden  
 begroeid

Kruidenhoogte max. 50 cm hoog

Resten de bedekkingsgraad van verspreide
 kruidenresten is meer dan 25%,
 hoopjes resten komen niet voor
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Inrichtingskwaliteit Inrichtingskwaliteit

VORMGEVInG MATERIAALGEBRuIK

hoog hoog

basis basis

laag laag

• Duidelijk zichtbare vormgeving
• Opvallend karakter, als een pareltje
• Duidelijke samenhang
• Originele, uitzonderlijke indeling

• Bijzondere materialen
• Beperkte toepassing
• Duurder dan standaard materiaal
• Meer variatie
• Onderscheidend door kleur, materiaalsoort, 

patroon, design of omvang

• Vaste indeling, standaard profiel
• samenhang is aanwezig
• Weinig verrassende toepassingen
• Representatief voor de omgeving

• Veel gebruikte materialen
• uniformiteit
• Weinig variatie
• Kleine kleurafwijkingen mogelijk

• Weinig aandacht voor de vormgeving
• niet samenhangend, maar willekeurig
• Eenzijdige functie

• Eenvoudige en doelmatige, goedkope materialen
• Geen variatie
• niet uniform, afwijkingen in kleur, type en 

patroon mogelijk
• Onsamenhangend
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Inrichtingskwaliteit Inrichtingskwaliteit

sOCIALE VEILIGHEID VERHARDInG

hoog hoog

basis basis

laag laag

• De omgeving heeft een positieve uitstraling en 
geeft niet direct aanleiding tot een gevoel van 
onveiligheid

• Er is vrijwel voortdurend of frequent zicht op 
woningen of voorbijgangers

• Er zijn weinig tot geen obstakels en verborgen 
hoeken, de structuur van de omgeving is 
duidelijk, er zijn meerdere alternatieve routes 
mogelijk en de verlichting is goed en regelmatig

• Bij de omgeving passend verhardingsmateriaal met 
een duidelijk van de standaard onderscheidende 
kleur en karakter, gebruik van gebakken of natuur-
materiaal is mogelijk 

• Optimaal comfort en veiligheid 
• Een chique en exclusieve uitstraling 
• Afwatering middels goottegels naar kolk of berm, 

duidelijk zichtbare belijning 
• Bij voorkeur vrij liggende fiets en voetpaden

• De omgeving ziet er gewoon uit en geeft op ‘nor-
male tijden’ weinig aanleiding tot een gevoel 
van onveiligheid

• Er is niet altijd zicht op woningen, op ‘normale 
tijden’ zijn er voorbijgangers

• Er zijn slechts enkele obstakels en verborgen 
hoeken

• De omgeving heeft een redelijk heldere struc-
tuur, een beperkt aantal alternatieve routes is 
mogelijk, de avondverlichting is van een goed 
niveau en er is geen of enkele oriëntatieverlich-
ting in de nacht

• standaard verhardingsmateriaal
• Comfort en veiligheid gewaarborgd
• Afwatering middels kolken 
• Fiets- en voetpaden kunnen vrijliggend zijn

• De omgeving heeft een onprettige uitstraling 
en kan aanleiding geven tot een gevoel van 
onveiligheid

• Er is weinig zicht op of vanuit de woningen of 
sociale controle via voorbijgangers

• Er zijn veel obstakels en verborgen hoeken, een 
onduidelijke structuur, geen alternatieve routes 
en een slechte verlichting

• Eenvoudig verhardingsmateriaal
• Acceptabel niveau voor comfort en veiligheid 
• Afwatering middels kolken
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Inrichtingskwaliteit Inrichtingskwaliteit

GROEn MEuBILAIR

hoog hoog

basis basis

laag laag

• soortgebruik is divers, zeer rijk aan bloei en 
kleur 

• Combinaties zorgen voor een chique uitstraling 
• Er wordt gebruik gemaakt van (vorm)bomen, 

hagen, rozen, vaste planten, bollen en sei-
zoensgebonden perkgoed 

• Onderhoudsintensief

• Materiaal is afwijkend van de standaard en is 
afgestemd op de omgeving 

• Geeft een luxe uitstraling 
• Comfort en veiligheid gewaarborgd 
• Gemak voor gebruik en onderhoud gewaarborgd 

ondanks het design van het object 
• Object heeft een prominente plaats in de open-

bare ruimte

• soortgebruik eenvoudig met door het jaar heen 
enkele vormen van bloei en kleur 

• Een standaard, maar verzorgde uitstraling,  
er wordt gebruik gemaakt van bomen, gazon en 
(sier)heesters 

• Onderhoud vergt een standaard inspanning

• Materiaal is standaard en herkenbaar als stan-
daard voor de gemeente 

• Geeft een standaard maar degelijke uitstraling 
• Comfort en veiligheid gewaarborgd 
• Design van het object is minder van belang

• soortgebruik is eenvoudig en eenzijdig, er is 
weinig bloei of kleur 

• Een sobere uitstraling 
• Er wordt gebruik gemaakt van bosplantsoen,  

ruig gras of berm en bomen
• Onderhoud vergt een kleine inspanning

• Materiaal is sober en heeft een afwijkende vorm 
• Geeft een ouderwetse en sobere uitstraling 
• Comfort en veiligheid gewaarborgd 
• Design van het object past niet meer bij het 

hedendaagse straatbeeld en voldoet niet aan de 
gebruikseisen
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Ecologische kwaliteit Inrichtingskwaliteit

BLOEMRIjK GRAsLAnD

hoog

 basis

laag

schraalgrasland (voedselarme grondslag) 
• Lage kruidenrijke vegetatie (gem.: < 50 cm)
• Pleksgewijs of verspreid hoger groeiende (bloeiende) soorten
• Geen overheersing van zodenvormende grassen
• Indien gewasproductie < 5 ton drogestof per ha wordt één keer gemaaid, anders min. 2 keer
• Graslengte op 15 juli en 15 oktober tussen 50 mm en 80 mm

Voorjaarsbloeiend en zomerbloeiend (op voedselrijke grondslag) 
• De vegetatie is vrij hoog (60-80 cm) op moment van bloeien (mei of juli) met verspreid hoog 

opschietende kruiden
• Grote variatie in soortenrijkdom en variatie in hoogte 
• Pleksgewijs is 5% tot 10% van het grasland verruigd 
• Bedekking met bloeiende kruiden in mei of juli is > 60 %

schraalgrasland (voedselarme grondslag) 
• Lage kruidenrijke vegetatie is gemiddeld lager is dan 75 cm 
• Pleksgewijze of verspreid hoger groeiende (bloeiende) soorten
• Bedekking met bloeiende kruiden in mei of juli is < 50 %
• Hoger groeiende kruiden komen verspreid en met regelmaat voor 

Voorjaarsbloeiend en zomerbloeiend (op voedselrijke grondslag) 
• De vegetatie is vrij hoog (60-80 cm) op moment van bloeien (mei of juli) met verspreid 

hoog opschietende kruiden
• De variatie in soortenrijkdom is beperkt en hoogte is beperkt, op moment van bloei (mei 

of juli) is de verhouding bloeiende kruiden en grassen circa 50%-50%
• > 10% van het grasland verruigd

schraalgrasland
• Vrijwel gesloten uniforme grasmat, overheersing van zodenvormende grassen

Voorjaarsbloeiend en zomerbloeiend 
• Engels raaigras bedekt meer dan 50 %
• Diverse open plekken
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sfeer Van beheer 
Oranjewoud heeft jarenlange ervaring op  
het gebied van beheer van de openbare 
ruimte. De visie die daaruit ontstaan is, is 
weergegeven in het sfeer van beheer model.  
Op onze website www.sfeervanbeheer.nl kunt 
u meer lezen over onze visie, maar ook over 
onze activiteiten, software en opleidingen. 

excellente gbi software
Onze beheersoftware bestaat uit een viertal 
suites. GBI/Map voor de grafische kaart met 
beheeronderdelen, GBI/Discipline voor alle 
vakspecifieke beheerinformatie op object-
niveau, GBI/Crystal voor het beheerproces 
en GBI/Adequat voor de niet planmatige ruis. 

beheer acadeMy
Al onze kennis en vaardigheden zijn voor  
u beschikbaar in onze trainingen van de  
Beheeracademy. Onze academie laat u  
ervaring opdoen door uitdagende cases.  
Er worden opleidingen op vijf verschillende 
vlakken gegeven: Organisatie & samen-
werking, Beheersystemen, Vakinhoud, 
Vaardigheden en Mens & interactie.

Meer Meetlatten
Naast de meetlatten die u in dit boekje aantreft, zijn er nog tal van andere  
meetlatten. Wij kunnen bijna overal meetlatten voor maken.  
Hieronder is een greep uit onze meetlatten collectie weergegeven:

technische staat
• Verharding
 - Asfalt
 - Elementenverharding
 - Halfverharding
 - Rijbanen
 - Fietspaden
 - Voetpaden
 - Parkeerplaatsen
• Groen
 - Bomen
 - sierheesters
 - Vaste planten
 - Rozen
 - Bosplantsoen
 - Hagen
 - Gazon
 - Bermen
 - Natuurvriendelijke oevers
• Meubilair
• Openbare verlichting
• Verkeerstekens
• Water
• Oevers
• Riolering
• Gebouwen
• Kunstwerken
• Gemalen
• Ecologisch groen
• Tramhaltes

Verzorging
• Onkruid op verharding
• Onkruid in groen
• Zwerfafval
• Vulgraad afvalbakken
• Graffiti
• Beplakking
• Bekladding
• staat schilderwerk

inrichtingskwaliteit
• Verkeersveiligheid
•	sociale veiligheid
•	Materiaalkeuze
•	Vormgeving
•	Verharding 
 - Rijbanen
 - Fietspaden
 - Voetpaden
 - Parkeerplaatsen
 - Halfverharding
•	Groen 
•	Meubilair 
•	Openbare verlichting
•	Water
•	Ecologisch	groen

KWALITEITGERICHT BEHEER: ER Is MEER!
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Deze meetlat wordt u aangeboden door:

Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Ruimtelijk Beheer

Uw contactpersoon voor vragen:

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel
Iepe soet
Telefoon: (0513) 63 42 92, e-mail: iepe.soet@oranjewoud.nl

Flevoland, Noord-Holland, Utrecht
Martien Hagens
Telefoon: (036) 530 82 17, e-mail: martien.hagens@oranjewoud.nl

Zeeland, Zuid-Holland
Evelien van Nistelrooij
Telefoon: (010) 235 17 49, e-mail: evelien.vannistelrooij@oranjewoud.nl

Gelderland, Limburg
Richard Maessen
Telefoon: (046) 478 52 02, e-mail: richard.maessen@oranjewoud.nl

Noord-Brabant
Theo Donkers
Telefoon: (0162) 48 72 16, e-mail: theo.donkers@oranjewoud.nl

Voor meer informatie zie: www.sfeervanbeheer.nl

173398, versie 3
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PLAN

BENCHMARK

AMBITIE

MONITOR

OPDRACHT

TOEZICHT

PROCESSEN / BEDRIJFSVOERING

ORGANISATIE / MANAGEMENT

INFOTHEEK / KAART

BASISREGISTRATIE

BESTUUR

POLITIEK

THEMA’S

FACETTEN

BELEID

PROGRAMMA

GEBRUIKERS

PARTICIPANTEN

   OPERATIONELE
     UITVOERINGS 
       PLANNINGEN

               CYCLISCH
                 PLANMATIG
               SERVICE
            CALAMITEITEN

     OPERATIONELE
   ONDERSTEUNING

ONDERSTEUNEN
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O
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STUREN

  TECHNISCHE
     RATIONELE 
       PLANNINGEN
 
              REGULIER
             ACHTERSTAND
          OPNIEUW BEGINNEN

    TECHNISCHE
  INPUT


