
 

 

 
 
T.a.v.  : Hr. I. van der Velden – Gemeente Heusden 

Onderwerp  : Memo zwerfafvalmeting september 2020 
Datum  : 9 september 2020 

Deze memo beschrijft de resultaten van de zwerfafvalmeting die in september 2020 is 

uitgevoerd. Het doel van deze meting is tweeledig. Enerzijds voldoen aan de verplichting 

van Nederland Schoon om in aanmerking te komen voor de zwerfafvalsubsidie en 

anderzijds om een representatief beeld te krijgen van het zwerfafval in de gehele gemeente 

Heusden. Met de meetresultaten kunnen de eigendienst, het bestuur en de bewoners 

geïnformeerd worden.  

Deze memo geeft antwoord op de volgende vragen: 

• Wat is beeldsystematiek? 

• Wat is de huidige beheerkwaliteit van de openbare ruimte met betrekking tot 

zwerfafval?   

• Waar zijn eventuele verbeteracties mogelijk om de kwaliteit te verbeteren?  

Op https://Heusden.apptimizeplatform.nl/ zijn alle resultaten op detailniveau te 

raadplegen. 

 

  

https://heusden.apptimizeplatform.nl/


 

Beeldsystematiek  

Bij beeldgericht werken krijgt het sturen op beeldkwaliteit met behulp van beelden/foto’s 

de voorkeur boven het sturen op budgetten en frequenties. Met andere worden 

‘Resultaatgericht sturen gaat boven maatregelgericht sturen’. Met behulp van herkenbare 

foto’s en eisen zijn belanghebbenden binnen en buiten de organisatie beter te informeren 

over de doelstellingen en de resultaten van de verschillende beheermaatregelen. 

 

Het CROW heeft samen met diverse werkgroepen een kwaliteitscatalogus opgesteld met 

daarin ruim 200 schaalbalken. De schaalbalken zijn verdeeld in vijf kwaliteitsniveaus, 

variërend van zeer hoog (A+) tot zeer laag (D).  
 

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.17 

Verharding-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. 

 

grof zwerfafval (> 10 
cm) 
0 stuks per 100 m² 

 

grof zwerfafval (> 10 
cm) 
≤ 3 stuks per 100 m² 

 

grof zwerfafval (> 10 
cm) 
≤ 10 stuks per 100 m² 

 

grof zwerfafval (> 10 
cm) 
≤ 25 stuks per 100 m² 

 

grof zwerfafval (> 10 
cm) 
> 25 stuks per 100 m² 

     

Meetinstructie: 
Zwerfafval grof 

    

Alle vijf de onderhoudsniveaus zijn in de praktijk aan te treffen. Om het ambitieniveau te 

formuleren en eventueel voor te schrijven in een opdracht, worden alleen de niveaus A, B 

en C gebruikt. Niveau D kan geen ambitie/onderhoudseis zijn, dit niveau is enkel bedoelt 

om aan te geven dat niveau C niet behaald is. Bij A+ spreken we vooral over 

opleveringskwaliteit, die lastig voor langere tijd vast te houden is.   

 

Per schaalbalk kan de gewenste kwaliteit (de ambitie) per gebied worden gekozen. De 

kwaliteitseisen kunnen worden opgenomen in beeldbestekken en beleidstukken.  

  

Figuur 1 Vb. Beeldmeetlat/schaalbalk 

Figuur 2 Vijf onderhoudsniveaus 



 

Meetmethode 

De zwerfafvalmeting is door schouwers van Cyber Adviseurs/iFocus uitgevoerd op basis 

van de CROW systematiek. Hierbij is gebruik gemaakt van het Apptimize platform. In dit 

platform staan alle scores in tabellen met foto’s visueel, per locatie, weergegeven. 

De meting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

• Binnen de meetlocatie is per beeldmeetlat de laagste kwaliteit bepalend voor de 

score, conform de CROW-meetmethode. 

• Schouwen van 140 schouwlocaties.  

• Een schouwlocatie is een raster van 100 x 100 meter. 

• Van elk incident (score die niet aan de ambitie voldoet) een detailfoto maken. 

Deze zijn te raadplegen via: https://Heusden.apptimizeplatform.nl.  

 

  

Beheer, gebruik en inrichting 

Verschillende factoren bepalen het beeld van de leefomgeving. Inrichting, gebruik en 

beheer zijn bepalende factoren (zie figuur). De inrichting vormt een uitgangssituatie die 

met beheer in stand wordt gehouden. In stand houden betekent, kort gezegd: schoon, 

heel en veilig houden. Deze drie facetten worden weer beïnvloed door het gebruik van de 

leefomgeving. Voor de gebruikers is de visuele kwaliteit belangrijk; in welke mate is er 

sprake van vervuiling door o.a. weersinvloeden, onkruidgroei, zwerfvuil, graffiti en 

vernieling.  

De kwaliteit van de leefomgeving komt tot uiting in het binnenste van de cirkel. Als deze 

kwaliteit niet optimaal is, is de cirkel uit balans. Hierdoor ontstaat spanning op de lijnen  

middelen, organisatie en beleid. Met andere woorden; een verstoord beeld van de 

leefomgeving is altijd (middels inrichting, beheer en/of gebruik) te herleiden tot beleid, 

organisatie en/of middelen. De verbindingsdriehoek hierboven geeft de onderlinge 

verhoudingen weer. De resultaten van deze meting zijn daarom niet alleen interessant 

voor beheer, maar ook voor andere afdelingen binnen de gemeente.   

https://heusden.apptimizeplatform.nl/


 

Resultaten per beeldmeetlat 

In het staafdiagram hieronder wordt de kwaliteit per beeldmeetlat weergegeven. Deze 

kwaliteit is bepaald met behulp van de 90%-methode, zoals bepaald door het CROW. Een 

uitleg hiervan vindt u in bijlage 1. 

 

Per beeldmeetlat zijn de scores van 2020 boven de scores van 2019 geplaatst.  

 

  
 

 

 

Alle vier de beeldmeetlatten scoren net als in 2019 een B-niveau. Ten opzichte van vorig 

jaar is de kwaliteit vrijwel gelijk gebleven. Er is een kleine verbetering zichtbaar, over het 

totaal van de meting is het aantal C & D-scores van 6% gedaald naar 5%.  

 

De beeldmeetlat ‘Verharding-zwerfafval fijn’ scoort als enige beeldmeetlat D-scores.  

 

 

 
  



 

Groen-beplanting-zwerfafval grof 
Alleen de gebieden waar incidenten zijn waargenomen staan op deze afbeelding. 

Opvallend is dat veel incidenten in en rond het centrum van Drunen en Vliedberg zijn aangetroffen. 

In het buitengebied en de dorpjes: Oudheusden, Heusden, Haarsteeg, Herpt en Heesbeen zijn geen incidenten 

aangetroffen voor deze beeldmeetlat.   

  

Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof 
Er zijn zes incidenten waargenomen, waarbij er te veel grof zwerfafval in het gras lag. Eén incident in 

Oudheusden, één in Vliedberg en vier in Drunen. 

 
 
  



 

Verharding-zwerfafval fijn 
Deze beeldmeetlat heeft het laagst gescoord tijdens de meting. De kernen Heesbeen, Hedikhuizen, De Hoeven, 

Haarsteeg, Elshout, Nieuwkuijk, Vliedberg en het rechter deel van Vlijmen zijn incidentvrij. 

 

 
Verharding-zwerfafval grof 
Er zijn twee incidenten gemeten. Beide incidenten zijn aangetroffen in het centrum van Vliedberg. 

 



 

 
 

Conclusie en aanbevelingen 
De meeste incidenten zijn aangetroffen op beeldbepalende locaties in de winkelgebieden/kernen. 
Ons advies is om de kernen te blijven monitoren en waar nodig een extra zwerfafval ronde uit te 
laten voeren.  
 

Het is van belang inzet en planning af te stemmen op de gemeten kwaliteitsniveaus. Daar waar 

onderdelen op een (te) hoog niveau liggen, kan minder of later inzet gepleegd worden, zodat tijd 

beschikbaar komt om de onderdelen die (te) laag scoren op te pakken en naar eenzelfde gemiddeld 

niveau te brengen.  

Uit de zwerfafvalmeting is naar voren gekomen dat de gemeente Heusden tijdens deze moment 

opname op B-niveau ligt. De kwaliteit is vergeleken met vorig jaar iets verbetert, het aantal C & D 

scores is afgenomen van 6% naar 5%.  

Foto’s incidenten 

Hierna laten wij, om een impressie te geven van de aandachtspunten, foto’s zien van de gemeten 
incidenten. In het platform van Apptimize zijn alle foto’s van de incidenten te raadplegen (incl. locatie 
en beeldmeetlat). 
 

 
 



 

 
 
   



 

Bijlage1: Wat houdt de 90% grens in? 
De gemeten kwaliteit die op basis van de beeldsystematiek wordt aangetroffen krijgt een score 
toegekend per beeldmeetlat per meetlocatie. Deze scores kunnen variëren van A+ (zeer goede 
kwaliteit) tot D (zeer lage kwaliteit). In de resultaten worden de scores per beeldmeetlat, 
beheergroep of gebied bij elkaar opgeteld. Elke score telt voor één, dat wil zeggen dat een schaalbalk 
die vaker wordt gescoord, zwaarder meetelt in het eindresultaat. 
Er wordt gemeten welk percentage van de scores een A+-score betreft, welk een A-score, welk een 
B-score, etc. Deze percentages worden bij elkaar opgeteld van zeer goede kwaliteit (A+) naar zeer 
lage kwaliteit (D). De score die hierbij 90% haalt of overschrijdt, geldt als de score voor de 
betreffende beeldmeetlat of beheergroep. Hieronder volgt een voorbeeld met tabel en grafiek:   

Hierboven is te zien dat 4% van de scores een A+ betreft, 65% een A, 
20% een B, 9% een C en 2% een D. Als we nu de 90% methodiek 
hanteren beginnen we met de 4% A+ scores, hierbij tellen we de 65% 
A-scores op (totaal 69%) hierna tellen we de 20% B-scores erbij op 
(totaal 89%). Als we nu het percentage C-scores (9%) hierbij optellen, 
wordt de 90% overschreden (we gaan van 89% naar 98% van het 
totaal). Dit wil zeggen dat de score voor deze bepaalde beeldmeetlat 
een C-score is.  
 
Deze score wordt vergeleken met het gewenste ambitieniveau voor de 
beeldmeetlat. Hieruit blijkt of deze beeldmeetlat de ambitie wel of niet 
haalt.  
 
De onderlinge weging tussen de schaalbalken is een directe resultante 
van de verhouding van het aantal metingen en schaalbalken. De 
methode van meten (samenstelling meetnetwerk, welke schaalbalken 
worden gemeten en met welke frequentie) bepaalt de onderliggende 
opbouw van het berekende kwaliteitsniveau. 
 
De methodiek kan worden toegepast op de volgende dimensies: 
Schaalbalken, Ambitiethema’s, Ruimtelijk (wijk, gemeente, buurt), Functiegebieden en Periodes. 
De rekenmethode sluit aan bij de meet- en verrekenmethode bij toezicht op beeldbestekken (meer 
dan 10% is afgekeurd, dat geeft een lager kwaliteitsniveau dan afgesproken). 
 

Score A+ A B C D

Totaal aantal 

metingen

Beeldmeetlat 4 65 20 9 2 100


