Definitief eindvoorstel Onkruid KOR 2018

Onkruid

Algemene uitgangspunten











Bij onkruid hanteren we ernst en omvang, oftewel we hanteren de eis ‘aantal stuks hoger dan’
i.p.v. de eis ‘maximale hoogte’. Zo voorkom je dat 1 stuk onkruid dat hoger is dan het gewenste
kwaliteitsniveau, het kwaliteitsniveau ernstig beïnvloedt.
Bij objecten waar onkruid zeer bepalend (Onkruid in boomspiegels, bloembak, rondom obstakels
en op verharding) is voor het beeld, hanteren we de eis ‘aantal stuks hoger dan 20cm’. Bij de
andere beeldmeetlaten hanteren we de eis ‘aantal stuks hoger dan 30cm’. Per beeldmeetlat
wordt niet gevarieerd in de onkruidhoogte, alleen in het aantal stuks.
Er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen de kwaliteitsniveaus.
Bij onkruid in beplanting wordt GEEN onderscheid gemaakt in verschillende typen beplanting.
Bij onkruid in beplanting wordt GEEN onderscheid gemaakt tussen beplantingsvak en randen
van het beplantingsvak.
Onkruid op verharding: onderscheid maken in beeldmeetlatten voor ‘onkruid op verharding’ en
’onkruid in goten’.
Er worden drie beeldmeetlatten voor onkruid op verharding opgenomen in de KOR 2018.
o Onkruid op verharding-bedekking: (eisen bedekking + aantal stuks/hoogte).
o Onkruid op verharding – klinkers: (eisen: voeglengte + aantal stuks/hoogte 30cm).
Geen Pollen! En bewust geen voeglengtebedekking noemen!
o Onkruid op verharding – tegels: (eisen: voeglengte + aantal stuks/hoogte 30cm). Geen
Pollen!
Percentages etc. zijn in de beeldmeetlatten in logischere stappen opgenomen (10-20-30, 2-4-6-8
etc.). Waar mogelijk zijn de eisen van vergelijkbare beeldmeetlatten m.b.t. onkruid met elkaar
gelijk getrokken. Geprobeerd is om schijnnauwkeurigheid (bv 3%) te voorkomen, maar de aan
de aan de huidige normen ten grondslag liggende onderzoeken zijn gerespecteerd.
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Eindvoorstel onkruid KOR 2018
Beeldmeetlatten
1.

Groen-beplanting-bloembak-onkruid
Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51.48.08

Groen beplanting-bloembak-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.

bedekking
0% per bloembak

bedekking
≤ 20% per bloembak

bedekking
≤ 30% per bloembak

bedekking
≤ 40% per bloembak

bedekking
> 40% per bloembak

bedekking door
resten
0% per bloembak

bedekking door
resten
≤ 20% per bloembak

bedekking door
resten
≤ 30% per bloembak

bedekking door
resten
≤ 40% per bloembak

bedekking door
resten
> 40% per bloembak

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
0 stuks

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 1 stuk

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 2 stuks

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 3 stuks

Aantal stuks hoger
dan 20 cm
> 3 stuks

Meetinstructie: Onkruid

Wijziging
 Bedekking: Eisen aangepast van 0, ≤ 20, ≤ 40, >40, >40 in 0, ≤20, ≤30, ≤40, >40
 Bedekking door resten: Eisen aangepast van : 0, ≤ 20, ≤ 40, >40, >40 in 0, ≤20, ≤30, ≤40, >40
 Hoogte onkruid: De eis ‘maximale hoogte’ wordt aangepast in ‘aantal stuks hoger dan 20 cm’.
Argumentatie wijziging
 Bedekking: Een bloembak plaats je, omdat je een fraaie openbare ruimte wilt creëren: een eyecatcher. Daarom mag de norm best streng zijn en mag het bedekkingspercentage omlaag.
 Bedekking: De eisen voor bedekking bij niveau C en D zijn gelijk. Hier moet een duidelijker
onderscheid in gemaakt worden. De eisen voor C en B ook meer onderscheidend maken en D
als referentie behouden. B = basisniveau en mag daarom strenger.
 Bedekking door resten: de eisen gelijktrekken met de eisen voor ‘bedekking’.
 Hoogte onkruid: Met de eis ‘maximale hoogte’ uit 2013 beïnvloedt 1 stuk onkruid dat hoger is
dan het gewenste kwaliteitsniveau, het kwaliteitsniveau ernstig. Dit is onwenselijk en niet reëel
en daarom de eis aangepast in ‘aantal stuks hoger dan’ conform onkruid op verharding.
 Hoogte onkruid: Vanwege de functie (verfraaiing) en de omvang van een bloembak is onkruid
zeer beeldbepalend. Daarom een strengere hoogte hanteren dan voor bijvoorbeeld onkruid in
beplanting. Besloten is tot een hoogte van 20 cm.

3

2.

Groen-beplanting-onkruid
Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51.48.07

Groen 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.

bedekking
0% per 100m²

bedekking
≤ 20% per 100m²

bedekking
≤ 30% per 100m²

bedekking
≤ 40% per 100m²

bedekking
> 40% per 100m²

bedekking door
resten
0% per 100m²

bedekking door
resten
≤ 20% per 100m²

bedekking door
resten
≤ 30% per 100m²

bedekking door
resten
≤ 40% per 100m²

bedekking door
resten
> 40% per 100m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
0 stuks per 100m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
≤10 stuks per 100m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
≤ 20 stuks per 100m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
≤ 30 stuks per 100m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
> 30 stuks per 100m²

Meetinstructie: Onkruid

Van toepassing op:

alle typen beplanting m.u.v. bosplantsoen.

Wijziging:
 Bedekking: Eisen aangepast van 0, ≤ 20, ≤ 40, >40, >40 in 0, ≤20, ≤30, ≤40, >40
 Bedekking door resten: Eisen aangepast van : 0, ≤ 10, ≤ 25, >25, >25 in 0, ≤20, ≤30, ≤40, >40
Hoogte onkruid: De eis ‘maximale hoogte’ wordt aangepast in ‘aantal stuks hoger dan 30 cm’.
 Zodevorming: De eis ‘zodevorming’ komt te vervallen.
Argumentatie wijziging:
 Bedekking: De eisen voor bedekking bij niveau C en D waren gelijk. Hier moet een duidelijker
onderscheid in gemaakt worden.
 Bedekking door resten: de eisen gelijktrekken met de eisen voor ‘bedekking’ en daarmee met de
beeldmeetlat bloembak-onkruid.
 Hoogte onkruid: Met de eis ‘maximale hoogte’ uit 2013 beïnvloedt 1 stuk onkruid dat hoger is
dan het gewenste kwaliteitsniveau, het kwaliteitsniveau ernstig. Dit is onwenselijk en niet reëel.
 Hoogte onkruid: Onkruid in beplanting valt minder op. Daarom een minder strengere hoogte
hanteren dan voor bijvoorbeeld onkruid in bloembakken. Besloten is tot een hoogte van 30 cm.
 Zodevorming: Er is in de praktijk veel discussie over wanneer iets een zode is. Bedekking en
zodevorming hangen nauw samen. Zode wordt daarom niet meer als eis opgenomen. Daarmee
wordt antwoord gegeven op de vraag van de werkgroep ‘herziening KOR-onderdeel niveau C’.
Overige besluiten:
 Besluit: Er wordt geen onderscheid gemaakt in verschillende typen beplanting. Deze
beeldmeetlat is voor alle typen beplanting toe te passen. Wil je voor een bepaald plantvak of
planttype een hoger kwaliteitsniveau hanteren, dan kun je een hoger kwaliteitsniveau van
toepassing verklaren. Dit wordt opgenomen in handleiding beeldkwaliteit.
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Besluit: De beeldmeetlat groen-beplanting-onkruid is niet toe te passen op bosplantsoen.
Besluit: Er komt GEEN extra prestatie-eis voor onkruid langs randen van het beplantingsvak.
o



De toevoeging van ernst en omvang middels de eis ‘aantal stuks hoger dan 30 cm’
geeft een dermate versoepeling van de eisen voor onkruid in beplanting, dat
onderscheid maken in onkruid langs randen niet meer noodzakelijk is. Daarnaast is
onkruid langs randen op te lossen door de beplanting tot of iets over de rand van het
beplantingsvak te laten groeien, zodat het beplantingsvak goed gesloten is. Er zit dus
een duidelijke relatie tussen randensnoei en onkruid in beplanting. Als beplanting niet
over rand mag hangen, wordt onkruid een probleem. Gevolg: of er wordt vreemd
gesnoeid of het plantvak wordt op onkruid wordt afgekeurd. In de handleiding
beeldkwaliteit wordt hier tekst over opgenomen.
Besluit: In het handleiding beeldkwaliteit wordt tekst opgenomen over jonge/nieuwe beplanting.
Voor jonge beplanting geldt dat deze (tijdelijk) onderhouden zou moeten worden op een hoger
kwaliteitsniveau om de beplanting het gewenste inrichtingsbeeld te laten bereiken. Een tweede
advies is: plaats nieuwe/jonge beplanting dichter op elkaar in het beplantingsvak.
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3.

Groen- boom-boomspiegel-onkruid
Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51.68.06

Groen boom-boomspiegel-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.

bedekking
0% per boomspiegel

bedekking
≤ 20% per
boomspiegel

bedekking
≤ 30% per
boomspiegel

bedekking
≤ 40% per
boomspiegel

bedekking
> 40% per
boomspiegel

bedekking door
resten
0% per boomspiegel

bedekking door
resten
≤ 20% per
boomspiegel

bedekking door
resten
≤ 30% per
boomspiegel

bedekking door
resten
≤ 40% per
boomspiegel

bedekking door
resten
> 40% per
boomspiegel

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
0 stuks per
boomspiegel

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 1 stuk per
boomspiegel

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 3 stuks per
boomspiegel

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 5 stuks per
boomspiegel

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
> 5 stuks per
boomspiegel

Meetinstructie: Onkruid

Wijziging:
 Bedekking: Eisen aangepast van 0, ≤ 20, ≤ 40, >40, >40 in 0, ≤20, ≤30, ≤40, >40.
 Bedekking door resten: Eisen aangepast van : 0, ≤ 10, ≤ 25, >25, >25 in 0, ≤20, ≤30, ≤40, >40.
 Hoogte onkruid: De eis ‘maximale hoogte’ wordt aangepast in ‘aantal stuks hoger dan 20 cm’.
Argumentatie wijziging:
 Bedekking: De eisen voor bedekking bij niveau C en D zijn gelijk. Hier moet een duidelijker
onderscheid in gemaakt worden. De eisen voor B en C ook meer onderscheidend maken en D
als referentie behouden. B = basisniveau en mag daarom strenger.
 Bedekking door resten: de eisen gelijktrekken met de eisen voor ‘bedekking’.
 Hoogte onkruid: Met de eis ‘maximale hoogte’ uit 2013 beïnvloedt 1 stuk onkruid dat hoger is
dan het gewenste kwaliteitsniveau, het kwaliteitsniveau ernstig. Dit is onwenselijk en niet reëel.
 Hoogte onkruid: Vanwege de omvang van een boomspiegel is onkruid zeer beeldbepalend.
Daarom een strengere hoogte hanteren dan voor bijvoorbeeld onkruid in beplanting. Besloten is
tot een hoogte van 20 cm, conform onkruid in bloembakken.
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4.

Groen- gras-gazon-onkruid

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51

Groen gras-gazon-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.

bedekking onkruid
0% per 100m²

bedekking onkruid
≤ 5% per 100m²

bedekking onkruid
≤ 15% per 100m²

bedekking onkruid
≤ 30% per 100m²

bedekking onkruid
> 30% per 100m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
0 stuks per 100m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 10 stuks per 100m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 20 stuks per 100m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 30 stuks per 100m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
> 30 stuks per 100m²

Meetinstructie: Onkruid

Wijziging:
 Hoogte onkruid: De eis ‘maximale hoogte’ wordt aangepast in ‘aantal stuks hoger dan 20 cm’.
Argumentatie wijziging:
 Hoogte onkruid: Met de eis ‘maximale hoogte’ uit 2013 beïnvloedt 1 stuk onkruid dat hoger is
dan het gewenste kwaliteitsniveau, het kwaliteitsniveau ernstig. Dit is onwenselijk en niet reëel.
 Hoogte onkruid: Onkruid in beplanting valt minder op. Daarom een minder strengere hoogte
hanteren dan voor bijvoorbeeld onkruid in bloembakken. Besloten is tot een hoogte van 30 cm.
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5.

Verharding- onkruid rondom obstakels
Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51.88.03

Verharding onkruid rondom obstakels
A+

A

B

C

D

Er is geen onkruid
rondom de
obstakels.

Er is weinig onkruid
rondom de
obstakels.

Er is in beperkte
mate onkruid
rondom de
obstakels.

Er is redelijk veel
onkruid rondom de
obstakels.

Er is veel onkruid
rondom de
obstakels.

bedekking binnen
een afstand van 0,50
m van obstakel
0 % per m²

bedekking binnen
een afstand van 0,50
m van obstakel
≤ 10 % per m²

bedekking binnen
een afstand van 0,50
m van obstakel
≤ 15 % per m²

bedekking binnen
een afstand van 0,50
m van obstakel
≤ 25 % per m²

bedekking binnen
een afstand van 0,50
m van obstakel
> 25 % per m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
0 stuks per obstakel

Aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
≤ 1 stuk per obstakel

Aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
≤ 3 stuks per
obstakel

Aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
≤ 5 stuks per
obstakel

Aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
> 5 stuks per
obstakel

Meetinstructie: Onkruid
rondom obstakels

Wijziging:
 Bedekking: Eisen aangepast. Oud: 0, ≤10, ≤30, ≤40, >40. Nieuw: 0, ≤10, ≤15, ≤25, >25.
 Hoogte onkruid: De eis ‘maximale hoogte’ wordt aangepast in ‘aantal stuks hoger dan 20 cm’.
Argumentatie wijziging:
 Bedekking: Bij objecten waar onkruid zeer bepalend is voor het beeld, mogen de eisen strenger.


Hoogte onkruid:. Uit meetgegevens blijkt dat onkruid rondom obstakels wordt het meest
afgekeurd op onkruidhoogte.

Overige besluiten:
 Besluit: In de handleiding beeldkwaliteit wordt iets opgenomen over hoe om te gaan met
beschadiging van de voet van een obstakel (bijv. lantaarnpaal)? Nu mag je een obstakel
namelijk niet beschadigen, maar je wilt wel het onkruid weg hebben, dus moet je het onkruid
handmatig verwijderen (bosmaaier). Dit is van grote invloed op de kosten. Formeel moet de OG
aangeven hoeveel obstakels er in het te onderhouden gebied staan. In de praktijk blijkt dat er
slechts een inschatting van het aantal obstakels wordt meegegeven aan de ON. In de
systematiek wordt nog niets gezegd over beschadiging van een obstakel. Dit is aan de
opdrachtgever. Probleem wordt veroorzaakt doordat niet meer chemisch gespoten mag worde
en je dus bent aangewezen op andere methoden (borstelen) die beschadiging kunnen
veroorzaken.
 Besluit: Er wordt geen extra eis voor ‘bedekking voeglengte (klinkers + tegels)’ in de
beeldmeetlat onkruid rondom obstakels opgenomen, omdat de oppervlakte rondom obstakels
een dermate kleine oppervlakte betreft.
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6.

Verharding- open verharding-elementenverharding-onkruid
Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50

Verharding open verharding-elementenverharding-onkruid-klinkers
A+

A

B

Er is geen onkruid.

Er is weinig onkruid.

Bedekking
voeglengte klinkers
0% per 100m²

Bedekking voeglengte Bedekking
klinkers
voeglengte klinkers
≤ 5% per 100m²
≤ 15% per 100m²

aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
0 stuks per 100m²

aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 10 stuks per 100m²

Er is in beperkte
mate onkruid.

C

D

Er is redelijk veel
onkruid.

Er is veel onkruid.

Bedekking
voeglengte klinkers
≤ 25% per 100m²

Bedekking
voeglengte klinkers
> 25% per 100m²

aantal stuks onkruid aantal stuks onkruid aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
hoger dan 20 cm
hoger dan 20 cm
≤ 20 stuks per 100m² ≤ 30 stuks per 100m² > 30 stuks per 100m²

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50

Verharding open verharding-elementenverharding-onkruid-tegels
A+

A

B

Er is geen onkruid.

Er is weinig onkruid.

Bedekking
voeglengte tegels
0% per 100m²

Bedekking voeglengte Bedekking
tegels
voeglengte tegels
≤ 10% per 100m²
≤ 30% per 100m²

aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
0 stuks per 100m²

aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 10 stuks per 100m²

Er is in beperkte
mate onkruid.

C

D

Er is redelijk veel
onkruid.

Er is veel onkruid.

Bedekking
voeglengte tegels
≤ 40% per 100m²

Bedekking
voeglengte tegels
> 40% per 100m²

aantal stuks onkruid aantal stuks onkruid aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
hoger dan 20 cm
hoger dan 20 cm
≤ 20 stuks per 100m² ≤ 30 stuks per 100m² > 30 stuks per 100m²
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Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51.88.01

Verharding open verharding-elementenverharding-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.

bedekking
0% per 100m²

bedekking
≤ 2% per 100m²

bedekking
≤ 4% per 100m²

bedekking
≤ 8% per 100m²

bedekking
> 8% per 100m²

aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
0 stuks per 100m²

aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 10 stuks per 100m²

aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 20 stuks per 100m²

aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 30 stuks per 100m²

aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
> 30 stuks per 100m²

Wijziging:
 Beeldmeetlatten onkruid op verharding: Er worden 3 beeldmeetlatten voor onkruid op verharding
opgenomen:
o Onkruid op verharding-bedekking: (eisen bedekking + aantal stuks/hoogte).
o Onkruid op verharding – klinkers: (eisen: voeglengte + aantal stuks/hoogte 30cm) ,
exclusief pollen. En bewust geen voeglengtebedekking noemen!
o Onkruid op verharding – tegels: (eisen: voeglengte + aantal stuks/hoogte 30cm),
exclusief pollen.
 Onkruid in goten: Er wordt een extra beeldmeetlat voor ‘onkruid in goten’ ontwikkeld.
Argumentatie wijziging:
 Beeldmeetlatten onkruid op verharding: Uit marktconsultatie is gebleken dat sommige mensen
de voorkeur hebben voor de oppervlaktebedekking en anderen geven de voorkeur aan de
voeglengte. Beide methoden blijken in de praktijk gebruikt te worden en er is niet één methode
als voorkeursmethode naar voren gekomen. Daarom hebben we met de werkgroep besloten om
beide methoden te faciliteren door beide beeldmeetlatten in de KOR 2018 op te nemen, en ook
beide meetmethoden. De opdrachtgever mag zelf kiezen welke methode te hanteren. CROW
spreekt geen voorkeur uit voor een van de methoden, maar wil beide methoden faciliteren.
Overige besluiten:
 Besluit: In de handleiding beeldkwaliteit wordt een toelichting op gebruik van de
beeldmeetlatten onkruid op verharding opgenomen.
 Besluit: In de handleiding beeldkwaliteit wordt een toelichting opgenomen over mogelijkheden
voor het combineren van veegvuil/natuurlijk afval en onkruid.
 Besluit: aan de meetinstructie is toegevoegd hoe om te gaan met het meten van onkruid bij
geparkeerde auto’s.
 Besluit: Geen extra eisen opnemen voor ‘onkruid op plekken (per 1m²)’. Met bovenstaande
besluiten en aanscherping ‘aantal stuks hoger dan’ is een extra eis toevoegen (en daarmee het
nog ingewikkelder maken van onkruid op verharding) niet wenselijk.
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7.

Verharding- onkruid in goten en randen
Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie ……

Verharding Onkruid in goten en randen
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.

bedekking goot/randlengte
0% per 100m¹

bedekking goot/randlengte
≤ 5% per 100m¹

bedekking goot/randlengte
≤ 15% per 100m¹

bedekking goot/randlengte
≤ 25% per 100m¹

bedekking goot/randlengte
> 25% per 100m¹

aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
0 stuks per 100m¹

aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
≤ 10 stuks per 100m¹

aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
≤ 20 stuks per 100m¹

aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
≤ 30 stuks per 100m¹

aantal stuks onkruid
hoger dan 30 cm
> 30 stuks per 100m¹

Wijziging:
 Nieuwe beeldmeetlat voor goten en randen. De eisen zijn gebaseerd op de eisen van ‘veegvuil
goten’ (per 100 m1) en onkruid op verharding.
 Bedekking: De eis ‘bedekking’ aanpassen in ‘bedekking gootlengte/randlengte’.
 Bedekking: Eis bedekking aanpassen in 0, 5, 15, 25, >25%.
 Particuliere randen: Ook onkruid langs particuliere randen kunnen met deze beeldmeetlat worden
gemeten.
Argumentatie wijziging:
 Onkruid in goten:
o

Onkruid op verharding bevindt zich veelal langs de randen en in goten. Met de huidige
beeldmeetlat vallen randen weg in het grotere oppervlakte. De eisen gaan per 100 m2 . Een
middel om te sturen op onkruid in goten ontbreekt.

o

Randen, vaak goten, hebben een waterafvoerende functie (Veiligheid). Wanneer er onkruid
groeit in een rand, zal er meer vuil ophopen waardoor de doorstroming van water wordt
beperkt.

o

Een ander argument is dat onkruid langs randen van asfaltverharding en betonverharding
nu niet goed met een beeldmeetlat te beoordelen zijn.

o





Esthetisch: Onkruid in goten geeft een lelijk beeld. Ondanks dat het er niet uit ziet mag je
niet afkeuren, want het totaal voldoet.
Bedekking: Eis bedekking aanpassen in 0, 5, 15, 25, >25%. (gebaseerd op 1, 2 en 3 autolengtes).
Deze eis geldt voor de volledige breedte van de goot.
Bedekking: Voor de eis ‘bedekking goot-randlengte’ wordt 100m1 gehanteerd conform de
beeldmeetlatten ‘veegvuil goten’ (per 100 m1) en onkruid op verharding.
Aantal stuks hoger dan: De hoogte wordt gesteld op 30 cm. Je gaat onkruid pas zien als het boven
de trottoirband uitkomt. De hoogte van een trottoirband is 10 cm (ASVV

Overige besluiten:
 Besluit: We maken voor particuliere randen twee deficodes aan in RAW. Deficode 1: inclusief
particuliere randen, deficode 2: exclusief particuliere randen. Hier moet een eenduidige tekst
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(inclusief definitie van termen particuliere randen) voor worden opgesteld, zodat in contract helder is
wat er mee bedoeld wordt.
Besluit: Qua typen goten met bijbehorende definities conformeren we ons aan IMBOR. De typen
goten en randen die worden onderscheiden zijn:
o 1. Gootstrook
o 2. Molgoot
o 3. Lijnafwatering
o 4. De verhardingsstrook langs de verhoogde kantopsluiting met water afvoerende functie.
o 5. De verhardingsstrook langs de verhoogde kantopsluiting zonder water afvoerende functie
(denk aan haakse parkeerplaatsen, waar de 'goot' langs de randen van het parkeervak
gelegen is).
o 6. Private randen.
Besluit: In handleiding beeldkwaliteit wordt opgenomen dat in het beeldbestek zowel voor onkruid op
verharding als onkruid in goten en randen opgenomen moet worden, omdat je anders een deel van
het verhardingsoppervlak niet meet.
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8.

Verharding- open verharding-ongebonden verharding-onkruid
Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51.88.02

Verharding open verharding-ongebonden verharding-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.

bedekking
0% per 100m²

bedekking
≤ 5% per 100m²

bedekking
≤ 25% per 100m²

bedekking
≤ 30% per 100m²

bedekking
> 30% per 100m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
0 stuks

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 10 stuks per 100m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 20 stuks per 100m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
≤ 30 stuks per 100m²

Aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm
> 30 stuks per 100m²

Meetinstructie: Onkruid

Wijziging:



Bedekking: Eisen aangepast van 0, ≤3, ≤15, ≤25, >25 in 0, ≤5, ≤25, ≤30, >30.
Hoogte onkruid: De eis ‘maximale hoogte’ wordt aangepast in ‘aantal stuks hoger dan 20 cm’.

Argumentatie wijziging:
 Bedekking: De eisen voor bedekking worden aangepast/versoepeld, omdat deze nu erg streng
zijn. Niveau B is te streng, onderscheid B en C mag groter. Huidige eisen niveau A handhaven
Wil je als opdrachtgever een strak pad, dan moet je niveau A of A+ voorschrijven.
 Hoogte onkruid: Zie argumentatie Groen-boom-boomspiegel onkruid.
Overige besluiten:
 Besluit: normen afwijkend houden t.o.v. verharding. Bij ongebonden verharding is onkruid
minder storend dan bij verharding. Bij ongebonden verharding mogen de eisen daarom soepeler
worden.
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Definities
1.

Huidige definities ‘onkruid’
 KOR 2013: Ongewenste vegetatie (inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen en
wortelopschot), waarvan mos- en algenbegroeiing uitgezonderd zijn.
 RAW 2015: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige
zaailingen en wortelopschot, met uitzondering van mos- en algenbegroeiing.
 KOR 2018: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, met
uitzondering van mos- en algenbegroeiing, dood onkruid en resten van onkruid.
Overige besluiten

Hoe in de praktijk om te gaan met een snelgroeiende en lastig te bestrijden onkruiden?
o Besluit 4e werkgroepvergadering:
In RAW staan woekerende onkruiden wel beschreven, onder het hoofdstuk
risicoverdeling en garanties. Er staat: Maximaal 5 % van het te onderhouden oppervlak
mag bedekt zijn met lastig te bestrijden onkruiden. Wil je als opdrachtgever meer
woekerende onkruid verwijderd hebben dan die 5% weghebben, dan is sprake van
meerwerk. De soorten die onder woekerende onkruiden vallen zijn: Kweek, haagwinde,
heermoes, zevenblad, kleefkruid. berenklauw Japanse duizendknoop. 51.44.02. Lastig
te bestrijden vallen onder onkruiden. Hier wordt ook in de handleiding beeldkwaliteit iets
over genomen.
o Conclusie bijeenkomst brede groep gebruikers: Paardenbloem en andere
onkruidsoorten worden niet apart benoemd en niet uitgesloten van de definitie van
onkruid.


Hoe in de praktijk om te gaan met een ‘dood onkruid’.
o Als ‘dood onkruid’ en onkruidresten worden inbegrepen bij ‘onkruid’, worden bepaalde
methodes van onkruidbestrijding uitgesloten.
o Conclusie bijeenkomst brede groep gebruikers: Dood onkruid is geen onkruid. Wil
je als opdrachtgever dood onkruid verwijdert hebben, dan moet je aanvullend iets
opnemen in je bestek. Is behandeld onkruid en valt niet onder de definitie van onkruid =
opgenomen in overzicht op te nemen punten in RAW.

2.

Definitie bloembak
 KOR 2013: Een aan de onderkant gesloten bak met beplanting.
 KOR 2018: Een aan de onderkant gesloten bak met beplanting met een maximale omvang van
5.00 m2 per bak. Een bloembak kan bestaan uit meerdere bakken die verticaal aan elkaar zijn
verbonden. Iedere bak die groter is dan 5m2 betreft beplanting / plantvak.

3.

Definitie ‘Pol’
 KOR 2013: geen definitie opgenomen.
 KOR 2018: geen definitie opnemen, omdat begrip niet voor komt in KOR.

4.

Definitie ‘dood onkruid’
 KOR 2013: geen definitie opgenomen.
 KOR 2018: Onkruid dat zichtbaar dood is, of zichtbaar is behandeld.

5.

Resten van onkruid
 KOR 2013: Losliggend en achtergebleven onkruid, als gevolg van een bewerking ten behoeve
van onkruidbeheersing.
 RAW 2015: Losliggend onkruid, als gevolg van een bewerking ten behoeve van
onkruidbeheersing.
 KOR 2018: Conform KOR 2013.
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Meetinstructies
Zie hiervoor het document Definitief eindvoorstel Meetinstructies.
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