Datum: 27 november 2018
In dit addendum vindt u het herstel van een aantal tekstuele onvolkomenheden,
onjuiste figuren en foto’s.

Beeldmeetlatten
1. Beeldmeetlat 'Groen-beplanting-zwerfafval fijn'
De foto’s zijn vervangen door de volgende foto's:

2. Beeldmeetlat 'Groen-boom-boomspiegel-onkruid'
Bij niveau D van de eis ‘bedekking door resten’:
25%
wijzigen in
40%
3. Beeldmeetlat 'Riolering-kolk-belemmering inlaat'
De beschrijving:
A+ 'Inlaatrooster in niet geblokkeerd met straatvuil'
A 'inlaatrooster is nauwelijks geblokkeerd met straatvuil'
B 'inlaatrooster is in beperkte mate geblokkeerd met straatvuil'
C 'inlaatrooster is grotendeels geblokkeerd met straatvuil'
D 'inlaatrooster is nagenoeg geblokkeerd met straatvuil'
wijzigen in
A+ 'Inlaatrooster in niet geblokkeerd'
A 'inlaatrooster is nauwelijks geblokkeerd'
B 'inlaatrooster is in beperkte mate geblokkeerd'
C 'inlaatrooster is grotendeels geblokkeerd'
D 'inlaatrooster is nagenoeg geblokkeerd'
4. Beeldmeetlatten over 'natuurlijk afval'
De beschrijving:
A+ 'Er is geen bladafval/bloesem'
A 'Er is weinig bladafval/bloesem'
B 'Er is in beperkte mate bladafval/bloesem'
C 'Er is redelijk veel bladafval/bloesem'
D 'Er is veel bladafval/bloesem'
wijzigen in
A+ 'Er is geen natuurlijk afval'
A 'Er is weinig natuurlijk afval'
B 'Er is in beperkte mate natuurlijk afval'
C 'Er is redelijk veel natuurlijk afval'
D 'Er is veel natuurlijk afval'

Definities
5. Definitie 'drijfvuil'
Zwerfafval grof of grofvuil dat in het water drijft en dat zichtbaar is vanaf de oever
wijzigen in
Zwerfafval grof of grofvuil dat in het water drijft en dat zichtbaar is vanaf de oever
of andere openbaar toegankelijke buitenruimtes, zoals een brug
6. Definitie 'overhangend gras'
In de definities is een definitie opgenomen van ‘overhangend gras’. Dit betreft niet
de definitie van ‘overhangend gras’, maar van ‘overgroeiend gras’.
7. Definitie 'straatvuil'
Al het afval dat op straat kan liggen: grof vuil, zwerfafval grof en fijn, veegbaar
zwerfafval, veegvuil, kauwgom, natuurlijk afval, maaisel, en uitwerpselen
wijzigen in
Al het afval dat op straat kan liggen: grof vuil, zwerfafval grof en fijn, veegbaar
zwerfafval, veegvuil, kauwgom, natuurlijk afval, maaisel, resten van onkruid en
uitwerpselen
8. Definitie 'waterlot'
‘Waterlot’
wijzigen in
‘Waterlot (stam- en wortelopschot)’
9. Definitie 'zinkvuil'
Grofvuil in het water, dat op de bodem ligt en (deels) zichtbaar is vanaf de oever
wijzigen in
Grofvuil in het water, dat op de bodem ligt en (deels) zichtbaar is vanaf de oever of
andere openbaar toegankelijke buitenruimtes, zoals een brug

Meetinstructies
10. Meetinstructie 'Beplakking en graffiti'
De teksten:
o De volledigheid te meten (bij beplakking)
o De volledigheid van de beplakking wordt bepaald door een
inschatting te maken van het percentage van het oppervlak van de
vermoedelijke oorspronkelijke beplakking nog aanwezig is (zie
afbeelding)
• En de afbeelding met onderschrift
o 'bepalen van de volledigheid van beplakking en graffiti'
komen te vervallen
11. Meetinstructie 'Bevuiling'
De woorden 'besmeuring' en 'besmeurd'
wijzigen in
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'bevuiling' en 'bevuild'
12. Meetinstructie 'Grashoogte'
De tekst ‘’Meet het toegestane hoogteverschil van een grasvegetatie met een rei
van 1m lengte evenwijdig aan het grasoppervlak. Leg de rei op de slechtste plek
binnen de meetlocatie
wordt verwijderd
13. Meetinstructie 'Grashoogte rondom obstakels en bomen'
Onder A Instrumenten
De rei
komt te vervallen
Onder B Meetwijze
De teksten:
• ‘het vergelijken van de meting van de hoogte van het gras rondom het
obstakel of de boom met de maximaal toegestane grashoogte van de
omliggende grasvegetatie’
• ‘Bereken het verschil tussen hoogte van het gras rondom het obstakel of de
boom en de maximaal toegestane grashoogte’
worden verwijderd
Het woord ‘straks’
wijzigen in
Het woord ‘strak’
14. Meetinstructie 'Verzakking trottoirkolk'
De afbeelding 'verzakking verharding t.o.v. kolk'
wijzigen in
De afbeelding 'verzakking kolk t.o.v. verharding, zie onderstaand

15. Meetinstructie 'Waterlot'
De tekst ‘Meet het waterlot aan de boom door:’
wijzigen in
De tekst ‘Meet het waterlot (stam- en wortelopschot) aan de boom door:’
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