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De stad Utrecht heeft anno 2017 345.000 inwoners. 
Verwacht wordt dat de stad binnen enkele jaren groeit 
naar 430.00 inwoners. Ook de regio groeit gestaag door.
De regio Utrecht, het aaneengesloten bebouwde gebied 
dat 10 gemeenten omvat, heeft ruim 700.000 inwoners. 
In een gebied van Woerden tot Driebergen en van 
Maarssen tot Vianen. 
Behalve wonen en werken, moeten al deze mensen ook 
recreëren.  

Vrije tijd besteding en recreatie zijn  belangrijke 
veroorzakers van mobiliteit. Een kwart van alle 
verplaatsingen heeft dit als motief. Gemiddeld legt 
de Nederlander per jaar 4.600 km hiervoor af. Het 
merendeel per auto.

Recreëren in en rond 
Utrecht
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Recreatie mogelijkheden dicht bij huis zijn van groot 
belang voor een gezonde en leefbare woonomgeving. 
Als men te voet of per fiets vanuit huis de 
recreatiegebieden kan bereiken is dat niet alleen 
prettig en gezond, maar voorkomt ook nog eens 
onnodige automobiliteit.

In en rond Utrecht zijn tal van recreatiemogelijkheden. 
Van de grote recreatieterreinen zoals Landgoed 
Haarzuilens, Gagelbos, Maarsseveense Plassen, 
Laagravense Plas, Amelisweerd en Nieuw Wulven 
tot de verschillende fiets- en wandelroutes die in en 
rondom de stad te vinden zijn.
Het promoten en bewegwijzeren van al deze 
recreatie mogelijkheden is van belang om deze bij 
de gebruikers bekend te maken. Onbekend maakt 
immers onbemind. Dit kan zowel op papier, digitaal 
als ‘in het veld’. Vaak wordt een combinatie van deze 
drie mogelijkheden toegepast.

Recreatiekaart provincie utrecht
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Recreatieve fietsplattegronden uitgegeven door 
de gemeente Utrecht.
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Geschiedenis 
bewegwijzering
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Verschillende maten en grafische uitingen zijn van alle tijd.

De paal bestond uit een H-profiel, onderste gedeelte zwart, midden ge-
deelte blauw-wit diagonaal gestreept en de top wit. 

Op de top het ‘gevleugelde 
wiel’.  Kenmerkende beeld van 
de A.N.W.B. bewijzering.

Historische wegwijzer op de 
hoek van de Kronerweg en de 
toegang naar de Koeheuvels in 
Maarn. Herplaatst in 2016

Ontwikkeling van bewegwijzering in de tijd

Wegwijzers, moeten we dat nou wel doen? De ANWB-top was 
hierover in 1894 verdeeld. Het plaatsen van borden zou de 
verkoop van ANWB-kaarten in de weg zitten. Er klinkt ook een 
educatief bezwaar: toeristen moesten vooral goed leren kaartle-
zen. Wegwijzers zou ze lui maken. Een oproep in De Kampioen 
van 1892 geeft de doorslag: leden reageren positief. Twee jaar 
later plaatst de ANWB de eerste wegwijzer aan de rijksweg van 
Rotterdam naar Utrecht.

Niet veel later is de bewegwijzering vernield; ‘de paal is van haar 
drie armen beroofd.’ Daar bleef het niet bij. Op diverse plaatsen 
worden de palen omgehakt om ze als brandhout te verstoken in 
de kachel. De ANWB neemt maatregelen en gaat in 1896 over op 
ijzeren exemplaren. Steeds meer gemeenten omarmen de weg-
wijzers; in 1904 ziet het duizendste exemplaar het licht. 
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De ‘paddenstoel’ is een icoon geworden en 

functioneert vandaag de dag nog steeds, het 

bleek een meesterzet.
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In het landschap verschijnen in 1919 de eerste paddenstoelen.  
De toen nog betonnen wegwijzer voor fietsers werd ontworpen 
door de Baarnse ingenieur J.W.H. Leliman. Hij bedacht een pad-
denstoel die mooi paste in het landschap. 
Het is een icoon geworden en functioneert vandaag de dag nog 
steeds, het bleek een meesterzet. 
De rood-witte paaltjes hebben het recreatieve landschap voor-
goed veranderd.

De typische Nederlandse paddenstoel verschijnt steeds vaker in het buitenland.
Type in gebruik vanaf 2003

Dit type is gebruikt tot 1997Het oorspronkelijk model uit 1919
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Typen verwijs 
vormen



De route volgen aan de 
hand van de basisvorm 
van de borden

1. De zijde waaraan het bord 
bevestigd is geeft de richting 
aan.

2. Bord met een wijzende vorm.
3. Bord met een wijzende vorm 

afgeleid van een wijzende 
hand.

4. Lichte ronding geeft de rich-
ting aan. Een veel gebruikte 
vorm.

5. Bord 1 met pijl als extra ver-
wijzing.

6. Bord 4 binnen een rechthoeki-
ge bord met extra verwijzings 
pijl.

7. Een bord met een verwijzende 
vorm met daarbinnen een 
extra pijl. 

8. Een bord op een paal. Bin-
nen het bord zijn meerdere 
richtingen aangegeven. Veel 
gebruikt bij een knooppunten 
route.

9. Kleine sticker op een paal die 
verwijst naar een richting. 

een

tien elf

twaalf

dertien

viertien

10. Klein vaak vierkant 
paaltje met daarop 
verschillende verwij-
zende bordjes.

11. De ‘paddenstoel’ 
waarop meerdere 
verwijzingen staan.

12. Gelijkvormige paaltjes 
die de route marke-
ren.

13. Symbolen op het 
maaiveld die gevolgd 
kunnen worden.

14. Een kenmerkende 
type verharding die de 
route zichtbaar maakt.

twee

drie

vier

vijf

zes

zeven

acht

negen
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Paardrijder
≈ 7 km/u

Kinderroute
≈ 3 km/u

Skeeler
≈ 12 km/u

Wandelaar
≈ 5 km/u

Hardloper
≈ 10 km/u

Fietser
≈ 15 km/u

Mountainbiker
≈ 20 km/u

Doelgroepen en de verschillende type 
verwijzingen

Wielrenner
≈ 30 km/u22 23



Bewegwijzering binnen stads/dorpscentrum. Omdat hierbij de landelijke uni-
formiteit minder belangrijk is, kunnen verschillende kleursystemen voorkomen.

Bewegwijzering omvat twee systemen:
objectbewegwijzering en routebewegwijzering.

Bewegwijzering binnen stads/dorpscentrum
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Welkom in de Metropoolregio Amsterdam
Onze regio heeft een rijk aanbod aan interessante bestemmingen, die allemaal op korte afstand te 
bezoeken zijn. Deze bestemmingen vind u vast ook interessant: 

- The Big Lake 50 minuten per auto
- Flower Strip 20 minuten per openbaar vervoer
- Bubbling Boulevard 50 minuten per auto
 
Welcom in the Amsterdam Metropolitan Area
For the visitors who’ve already seen the beautiful canals, visited the highlights, pioneered the Jordaan 
and got the hang of our never-ending nightlife… Here’s news for you: Amsterdam is bigger than you 
think! There is plenty more to experience. The Amsterdam Metropolitan Area o�ers a great variety of 
products.  It is a stunning area that surrounds our city! Worth to explore the variety of landscapes. The 
beach to relax, shopping, a dive into our history, or a breath of air in our beautiful countryside. We 
introduce you to 17 special characteristic areas. All of these destinations are within reach of an hour 
using public transportation. Nice to visit:

- The Big Lake 50 minutes by car
- Old Haarlem 20 minutes by public transport
- Sun Kissed beach 50 minutes by car

Welkom op het 

Almeerderstrand

U bevindt zich hier

Welkom

Metropoolregio Amsterdam
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Object bewegwijzering fietsers (rood) en voetgangers (zwart)
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Recreatieve fietsroute in landelijk netwerk met doorgaande routes
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Recreatieve rondgaande fietsroute op lokaal en regionaal

 

Recreatieve fietsroute in landelijk netwerk met doorgaande routes
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Knooppunten 



Knooppuntenroute

Het fietsen van knooppunten is ondertussen wel een begrip 
onder de recreatieve fietsers. Maar weet je eigenlijk wel waar de 
fietsknooppunten vandaan komen? Het begon in de jaren ‘80 
van de vorige eeuw in Belgisch-Limburg. Ingenieur Hugo Bollen 
wilde een nieuwe manier van het bewegwijzeren van fietsroutes 
ontwikkelen.

Nederland heeft deze manier van het markeren van routes over-
genomen. Inmiddels zijn er ongeveer 8900 verschillende fiets-
knooppunten.

Ook wandelpaden worden steeds vaker op deze wijze van mar-
keren aan elkaar geknoopt. Dit kunnen themaroutes of een zelf 
uitgestippelde route zijn.

0 km 1.9 km 2.3 km 2.8 km 3.7 km 3.8 km 5.8 km 5.8 km 8 km 9.9 km

10 km 10.6 km 11.4 km 11.8 km 13.5 km 13.6 km 13.6 km 14.1 km 15.1 km 15.9 km

15.9 km

regio's: Hof van Delfland (www.hofvandelfland.nl)

adres startplaats: Monsterseweg 73V, 2553 RH Den Haag, Nederland

Onderweg komt u de volgende knoop-/keuzepunten tegen (15.9 km):

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Kaartgegevens ©2017 GoogleEen kaartfout rapporteren

Website ‘Knooppuntenplanner’ van het Wandelnet 
www.wandelnet.nl/knooppuntenplanner

Fietsrouteplanner van de Fietsersbond.  www.routeplanner.fietsersbond.nl

van

naar

Afstand

Routetype

Dorpsstraat in Harmelen (Woerden, Utrecht)

Domtoren Doorgang in Utrecht

12.62 km

Makkelijk doorfietsen

Deze route wordt u aangeboden door de Fietsersbond

en Europeesche verzekeringen.

https://routeplanner.fietsersbond.nl

Fietsroute

Volledige route

1 km Leaflet | Base Layer data © Kadaster, Road Layer data © Fietsersbond
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Knooppunten over het 
water zijn blauw.

Knooppunten voor wandelaars met verschil-
lenden stijlkenmerken.

Knooppunt. Groen voor fiet-
sers en paars voor skaters.

In België worden dezelfde stijl-
kenmerken voor knooppunten 
gebruikt. Hier is de kleur van 
de opdruk bordeaux rood. 

Uniforme vormgeving

De knooppuntenborden voor de fiets 
hebben een groene opdruk op een witte 
achtergrond. Het nummer staat in een 
cirkel. Deze eenduidige stijlkenmerken 
maakt knooppuntborden herkenbaar.  
Dezelfde stijlkenmerken zijn gebruikt 
voor routes voor vaartuigen (blauw) en 
skaters (paars).  Onderaan de borden 
is nog ruimte voor een eventuele tekst. 
Hier kan onder andere het thema ver-
meld worden. 
Bij de knooppunten voor het wandelnet-
werk is de aanduiding minder uniform. 
Er worden verschillende vormen en kleu-
ren gebruikt. 
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Toeristische Overstappunten

Toeristische Overstappunten (TOP’s) zijn startpunt voor een 
fiets- of wandeltocht. 
TOP’s zijn speciaal ingerichte plekken van waaruit je heerlijk 
kunt fietsen of wandelen. Voor de bewegwijzering wordt gebruik 
gemaakt van het knooppunten netwerk voor fietsers en wande-
laars. De Toeristische Overstappunten (TOP’s) zijn eenvoudig 
met de auto te bereiken, een aantal ook met het openbaar ver-
voer. 
Als je iets verder van huis wilt fietsen en bijvoorbeeld de fiets 
achterop de auto neemt, dan zijn Toeristische Overstappunten 
(TOP’s) een prima startpunt van je fietstocht.

Op de TOP’s informatiezuilen staat 
een knooppuntenkaart en een kaart 
van de omgeving. Verder is er infor-
matie te vinden over onder andere de 
omgeving.
Op de TOP’s informatiezuilen zijn ook 
QR-codes te vinden. Hiermee kan je 
eenvoudig de routes in een smartpho-
ne laden. Hier zijn speciale apps voor. 
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Digitalisering van 
route verwijzing



Apple IWatch. Maakt gebruik van de gps 
van navigatie app waar er tientallen van 
zijn. Onder andere de Fietsknooppunten 
planner. Ook kan deze gebruik maken 
van waypoints (opgeslagen coördinaten 
van onder andere  bezienswaardighe-
den).

Smarthalo. Richtingen worden aangege-
ven door lampjes op de gadget. 
Het instellen van een route gaat via de 
smartphone, die via Bluetooth moet wor-
den verbonden met de gadget.

Digitalisering van routes

De noodzaak van borden neemt af. Een breed aanbod van 
navigatie toestellen wordt steeds meer gebruikt om de weg te 
kunnen vinden. Je kunt je daarom afvragen hoe noodzakelijk 
bebording nog is in de toekomst. Maar gezien de niet afne-
mende populariteit van de knooppunt plattegronden langs de 
weg, zal digitaal en anoloog voorlopig wel naast elkaar blijven 
bestaan en zal elkaar juist aanvullen.

Overzicht van navigatie hardware

Traditionele fiets- en wandel GPS.
Toont de positie op de kaart op het 
schermpje. Met software vele routes 
downloaden.

Mio Cyclo. Met Wi-Fi worden kaarten en 
gebruikersinformatie uitgewisseld met 
een PC of Mac.
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Knooppuntenroute vastleggen

Een themaroute of een zelf uitgestippelde knooppunteroute vast-
leggen op een smartphone met app, van bijvoorbeeld Wandelen 
123, of een gps-apparaat is sterk in opkomst. 
Het inlezen van deze route wordt met een QR-code zeer gemak-
kelijk. Een foto maken van deze code en de route is ingelezen.

Een QR-code waarmee je een 
route kunt binnenhalen.
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Bebordingen in 
huisstijl

Lucasbolwerk, Utrecht



Bewegwijzering wordt steeds meer een 
huisstijl 

Veel van de informatie die verschillende partijen de reiziger willen 
meegeven met ieder een eigen vormentaal, kleurgebruik en grafiek, 
beklijft daarom niet.

Een minimaal bordje van de Langeafstandswandeling route

Vredenburg, Utrecht
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Mount Buller Village Centre

ANWB voetgangers in stedelijk gebied

Een icoon op de top van de mast; 
Nijntje met een Domtoren hoed op - 
Utrecht.

Klompenpad

Maarsseveense plassen Westbroek Voetgangersbewegwijzering, Goes

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Lange afstandswandelingen Meertalige voetgangersbewegwijzering 
in Brisbane, Australië. Verbeeld de 
sterkere banden met Azië-Pacific.

City of Frankston Australië
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Bijzondere vormgeving

Centre Pompidou, Frankrijk

Helder symbool

Kristall Klettersteig, Salzburg Oosterrijk

Graffiti

Nationaal atletiek stadion, Canberra 
Australië

Museum Sztuki Polen Warschau
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Historie in het landschap
Materiaal en kleurgebruik waarmee verwezen wordt naar ver-
dedigingswerken, waterhuishouding en gebouwen.

Sport en recreatie
Materiaal en kleurgebruik waarmee mountainbike, hard-
loop en trainingroutes worden aangegeven.

Landschap
Vaak voorkomende materialen en kleurgebruik die gebruikt 
worden voor het markeren van paden en wegen.

Historie in de stad
Materiaal en kleurgebruik waarmee verwezen wordt 
naar monumentale bebouwing en historische pleinen 

materiaal  kleur

materiaal  kleur

materiaal  kleur

materiaal  kleur
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Markering op 
maaiveld



Markeringen door kleur

Een onderscheid maken met behulp van 
reliëf. Klinkers zichtbaar maken door het 
kunstmatig inwalsen van patronen

Veel gebruikt, het onderscheid van 
kleur

Tijdelijke makering van een route en haar 
bestemming.

Zebrapad in regenboogkleuren, Vredenburg Utrecht

Test, Glow-in-the-dark asfalt in 
Kralingse Bos
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Route markering door een afwijkende kleur, ontwerp fietssnelweg Ede- Wageningen
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Markeringen aanbrengen op (asfalt)-bestrating

Markering van het Lint, Maxima park Utrecht met een 2-Componenten wegenverf

Symbolen aanbrengen met een mal en 
wegenverf

Belijning met symbolen

Tekst op het asfalt als bewegwijzering Voetsporen op de straat
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Markingsobjecten met afbeeldingen

Thermoplastische markering

In semi-openbare gebouwen heel gewoon. In de buitenruimte wordt deze route 
markering nauwelijks gebruikt.

Thermoplastische markeringStraat reclame
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Markingsobjecten op maaiveld

Voorbeelden van objecten in de bestrating die een route zichtbaar maken.
Kleurcode route
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Grafische 
elementen



Symbolen kun je zien als een basistaal. 

Egyptische beschaving gebruikte rond 3100 v.Chr. een schrift van iconen voor hun com-
municatie. Deze vorm van communicatie in een abstraheren vorm zou je iconen kunnen 
noemen.

Een taal die internationaal is. Toch kunnen iconen verwarrend 
zijn.  En zijn aan stijlperioden onderhevig.

Huisstijlrichtlijnen van 
Rijkswaterstaat Symbolen van wandelen tot racefietsen

Huisstijlrichtlijnen Rijkswaterstaat voor bewegwijzering  |  Versie 2.1  |  augustus 2014

Huisstijlrichtlijnen Rijkswaterstaat voor bewegwijzering  |  Versie 2.1  |  augustus 2014

Huisstijlrichtlijnen Rijkswaterstaat voor bewegwijzering  |  Versie 2.1  |  augustus 2014

Huisstijlrichtlijnen Rijkswaterstaat voor bewegwijzering  |  Versie 2.1  |  augustus 2014

Huisstijlrichtlijnen Rijkswaterstaat voor bewegwijzering  |  Versie 2.1  |  augustus 2014

Huisstijlrichtlijnen Rijkswaterstaat voor bewegwijzering  |  Versie 2.1  |  augustus 2014

Pizza eten

?

Struikelgevaar

Zonnen

Picknick

maximale 
snelheid
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Non-verbale communicatie is cultuurgebonden. Kleur en vormen  kun-
nen anders geïnterpreteerd worden.

Vraag het een kind wat dit betekent. Je zult antwoorden krijgen als; 
pas op het komt van boven, er zit iets in je neus, ik weet het of wees 
stil, ik wil er één.
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Symbolen moeten met de tijd meegaan om herkenbaar te blijven.



Verrommeling of 
samenwerking



Iedereen zijn eigen bordje en vaak ook 
zijn eigen paal

Hardlooproutes in IJsselsteinEilandspolder Wandelroutes Kahler Asten 
Duitsland

Een mooie vorm van samenwerking. Spreek één breedte af voor de bordjes en stickers en  
gebruik zoveel mogelijk één paal.

Iedereen zijn eigen bord, dat leidt tot verrommeling

70 71



Gemeenschappelijk gebruik van één paal

Binnen een vormgeving toch je signatuur uiten. Het voorkomt verrommeling 
van verschillende vormen. Leeuwarden

Alle borden op één ANWB paal. 

72 73



Bij de interface op een iPhone gebruiken alle app’s dezelfde vorm. 
Binnen deze vorm kunnen de verschillende app’s hun eigen huisstijl 
projecteren.  Dit geeft een rustig en overzichtelijk beeld.

Hetzelfde zie je bij aanbiedende partijen.

Gedachte van een home screen, alle app’s 
binnen één vorm

Interface van een (App 
Drawer) van een  Android 
vertaald naar verwijsborden.
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Wegverharding 
als route 
aanduiding   
 



Functies en routemarkeringen met 
materiaalgebruik

“Volg gewoon het pad....”

Een verhardingsmateriaal dat passend is bij het gebruik en de aard van de route.

Met een verhardingsmateriaal kun je naast het markeren van de route ook het 
gebruik aangeven.

Het materiaal van de bestrating en verharding van de wegen 
functioneert ook als route verwijzing. Iemand die met de fiets 
een rondje om de stad rijdt, weet dat hij geen houtsnipperpad in 
moet slaan. En iemand die een wandeling door de natuur maakt, 
weet dat hij niet het rode asfalt moet volgen. 
Een route die uiteenlopende type verharding gebruikt, werkt 
verwarrend.
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Paardrijder

Losse grond

Zand

Houtsnippers

Halfverhard

Klinkers

Asfalt

Skeeler

Wandelaar

Kind

Hardloper

Fietser

Mountainbiker

Wielrenner
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Recreatieve 
routes met een 
thema



Educatieve routes

De provincies Utrecht en Gelderland hebben door hun land-
schappen de mooiste wandelroutes over boerenland gemar-
keerd. Zo zijn er Klompenpaden. Op deze paden geniet je van 
rust, kleinschaligheid in combinatie met cultuur en natuur. 

Overzichtskaart KlompenpadenPieterpad

Themapad

Een themapad is een recreatief wandelpad die in het teken 
staat van een specifiek thema.
Er zijn themapaden met een kleine afstand zoals de educatieve 
routes die met name bedoeld zijn voor kinderen. En er zijn 
themapaden die door Nederland heen gaan. Dit zijn langeaf-
standswandelpaden (LAW). In het algemeen zijn deze wit-rood 
gemarkeerd.
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LAW

De LAW-paden vormen een netwerk van langeafstandswandel-
paden door Europa (voornamelijk Frankrijk, België, Nederland, 
Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje). In Frankrijk en Wallonië 
noemt men ze Grande Randonnée, in Vlaanderen Groteroute-
paden, in Nederland Lange-Afstand-Wandelpaden (of LAW’s),in 
het Spaans Gran Recorrido en in het Catalaans Gran Recorre-
gut.
Ondanks de verschillende namen voor deze LWA’s zijn verwijs-
borden, tickers of verfstrepen altijd wit-rood gemarkeerd.
LAW’s worden in veelgevallen ook deels gebruikt door bijvoor-
beeld de NS-wandeltochten.

Streekpaden

Streekpaden (geel-rood gemarkeerd),  een recreatief wandel-
pad van meer dan 80 km. Het verschil tussen een LAW en een 
streekpad is dat het een gesloten route is. Dat wil zeggen dat 
het begin- en eindpunt hetzelfde zijn.
Streekpaden hebben altijd een thema, zo is er het Twentepad, 
Utrechtpad en Waterliniepad. 

Basisteken LAW is wit-
rood gemarkeerd.

Basisteken Streekpad geel-
rood gemarkeerd.

LAW Gedeelte van een 
NS-wandeltocht.
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Trekkade

Langs veel rivieren en vaarten zijn nog jaagpaden te vinden. De 
trekpaarden, trekmannen en de trekschuiten zijn er niet meer. 
Deze trekpaden zij nu vaak een onderdeel geworden van een 
recreatieve route. 

Infokunst Trekschuit Lizard Point.

Kinderen op het zandpad naast de vaart trekken de 
trekschuit

Rolpalen stonden op plaatsen 
waar kanalen, vaarten en sloten 
een bocht maakten. 
Rolpaal gereconstrueerd bij 
Maarssen langs de Vecht.

Ooit een jaagpad naast de Vecht waar de paarden, mannen of kinderen de schuiten voortrokken.
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Kaart Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam

Aan elkaar knopen tot een themapad

Het Waterliniepad is een themapad met een lengte van 145 
kilometer van Weesp naar Werkendam. Deze is ontwikkeld 
door Wandelnet in samenwerking met de Commissie Nieuwe 
Hollandse Waterlinie.
Dit themapad heeft geen eigen bebording. Het maakt gebruik 
van de aanwezige ‘knooppunten’. 

Utrecht

Abcoude

Leerdam

Hardinxveld-
Giessendam

Le
k

Le
k

Waal

Haarlem

Volendam

Amsterdam

Een wandelroute over de  Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Stelling 
van Amsterdam 

Knooppuntenroute Nieuwe Hollandse Waterlinie
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Rust- en 
informatiepunten

Hier zit je nooit alleen.  Een kunstobject dat ook geschikt is als zitplek.  Noordwijk



Informatiepunten

Over de geschiedenis, natuur en de toekomst is veel te vertel-
len. Je zou deze informatiepunten ook educatie-punten kunnen 
noemen.
Naast deze educatie-punten zijn er ook borden die je vertellen 
hoe je waar kunt komen en wat er te beleven is. 

Stuw Hagestein, info over de vistrap

Stadsplattegrond Utrecht binnenstad met daarop de bezienswaardigheden.94 95



Zitten op en achter de dijk met een standaard parkbank. Lekdijk Maurik

Rust en geniet

Gelegen aan een fiets- of wandelroute, treffen passerende fiet-
sers of wandelaars bijzondere plekken. Dit kunnen plekken zijn 
waar je iets opsteekt over de cultuurhistorie van het landschap 
of van de gebouwen. Op veel van deze plekken zijn ook kunst-
objecten te vinden. Buiten dat dit soort plekken de wandeling of 
fietstocht aantrekkelijk maken, zijn het ook bakens op de route. 
Bakens die je helpen bij het oriënteren. “Richting de toren links, 
bij het kunstwerk iets verderop kun je heerlijk zitten met uitzicht 
over de rivier”      

Speelbos Gagelbos Noorderpark96 97



Parkbanken en een kunstwerk met een verwijzing naar het verleden in dit gebied. 
Goilberdingerwaard Culemborg

Kunstobject als zitobject

Oosterbeek

NijeveenOpheusden

Noordwijk

Ravenswaaij

Zeewolde
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Banken speciaal gemaakt voor een route

Banken ontworpen door bureau West 8 voor het Lint in Utrecht

Holhorsterpad. Een klompenpad met banken in een passende stijl. 

100 101



Ergonomie

Leonardo da Vinci



Kapilaat hoogte

5 13 19 28 38 50 75 mm

5 10 15 20 25m

Hoe groot moet je tekst zijn?

Een tekst is goed te lezen als het voldoende groot is voor de 
kijkafstand tussen de bezoeker en het informatiebord. 
Zo moet een letter twee keer zo groot zijn als de afstand tus-
sen bezoeker en het bord ook twee keer zo groot is.
Hiernaast is dit schematisch weergegeven.

Wat is Kapitaal hoogte?

  Voorbeeld
Kapitaal hoogte Lettertype hoogte

Snelheid leesbaarheid en tekstformaten

Hoe groter de snelheid, hoe groter de tekst op de borden. Als 
fietser heb je daar grotere tekst nodig dan voetgangers die er 
rustig voorstaan. 

Met het schema hiernaast geeft een houvast. Hierin is te zien dat 
er een verschil is tussen iemand die stilstaat of iemand die op de 
fiets of racefiets zit.

Positionering van het bord zo dat men van verre de juiste kijk-
hoek heeft op het bord. Immers hoe eerder je het bord ziet langs 
bijvoorbeeld een fietspad hoe eerder je er op kunt focussen.
Borden parallel aan de weg is bijna altijd fout, het is ook nog 
gevaarlijk om zijwaarts te kijken naar het bord.        

Parallel langs de weg is 
niet goed leesbaar.
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Handvatten over leesbaarheid van de tekst

KAPITAALSCHRIFT NIET HANDIG OM TE LEZEN. Uit alle onderzoe-
ken blijkt dat mensen het trager lezen en onaangenaam vinden. 

Een naam van een bestemming kan uit veel letters bestaan. Al 
snel is er de neiging kleinere letters te gebruiken. Dit maakt de 
leesbaarheid slecht. Het is beter om dan twee of meer regels te 
gebruiken. Wel zit je dan snel vast aan meerdere borden boven 
elkaar.

VERMIJD KAPITAALSCHRIFT

Vermijd kleiner gemaakte teksten.

Voor de kruising

Na de kruising

Plaatsingscriteria voor of na de kruising

Bij borden voor autoverkeer is het duidelijk; binnen de bebouwde 
staan deze vóór zijwegen, en buiten de bebouwde erna. 
Of de borden voor fietser en voetgangers voor of na de kruising 
moeten staan is niet duidelijk. In praktijk komen beide voor.
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Kleurgebruik

Op borden zie je wel eens een moeilijk leesbare combinatie
van lettertype kleur en achtergrondkleur. Dat is jammer en ook onno-
dig want over effectieve en ineffectieve kleurcombinaties is inmiddels 
ruimschoots voldoende bekend. Als voorbeeld zie je hieronder een 
aantal combinaties die goed en combinaties die slecht leesbaar zijn.

Ook zijn er kleuren die voor personen met een (beperkte) kleur-
blindheid slecht te onderscheiden zijn.
Hier onder dezelfde kleuren combinaties zoals die gezien worden door 
een kleurenblind persoon.

  Niet effectief   Niet effectief

  Niet effectief   Niet effectief

  Effectief   Effectief

  Effectief   Effectief

“Volgt u het oranje bordje maar”
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Bevestiging van 
de verwijzing



Het bord is ingeklemd tus-
sen delen van de paal.

Het paaltje is het bordje 
zelf.

Bord wordt in een pro-
fiel geschoven een vast 
geklemd.

Bord om de paal schuiven 
en met enkele schroeven 
vastzetten.

Het symbool is uit het paal-
tje gesneden.

Sticker op de paal plakken. Bordje in een uitsparing 
leggen en vast lijmen.

Bordje erom heen slaan, 
en vastzetten met enkele 
schroeven.

Pen-gatverbinding; bord in 
de paal steken.

Bordje in een uitsparing 
leggen en vastschroeven.

Het bevestigen 

Klem, schroef, schuif, plak. Er zijn veel ma-
nieren hoe een verwijzing aan een paal of 
op de bestrating aangebracht worden.

Ik het buitengebied gebeurd dit vaak op een 
traditionele wijzen. Terwijl in stedelijk ge-
bied meer een industriële techniek gebruikt 
wordt. 
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Met deze halve ronde klem-
men kunnen de borden ver-
schillende hoeken hebben.

Bordje met slangenklem-
men om de paal vast klem-
men.

Borden worden met twee 
halve vast geklemd, en 
staan altijd recht tegenover 
elkaar.

Bordjes blind monteren. 
Klemmen of schroeven zijn 
uit het zicht

Route verwijzing wordt op 
de bestrating vast gezet.

Route verwijzing wordt op 
de bestrating geschilderd

Een route verwijzing wordt 
in de bestrating opgeno-
men.

Route verwijzing wordt 
aangegeven met een con-
trasterende bestrating. 

Route verwijzing wordt op 
de bestrating geplakt.

Route verwijzing bestaat uit 
een reliëf.

Bord aan de flens aan de 
achterkant vast zetten. Dit 
wordt het meest gebruikt.

Bord plat tegen de paal 
schroeven.
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Colofon

Godfried de Graaff
juni 2017

Teksten: 
Ruud Ditewig, 
Godfried de Graaff

Beeldverantwoording:
Ruud Ditewig, 
Godfried de Graaff

Disclaimer
We hebben getracht alle rechthebbenden van beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u menen dat u ten 
onrechte niet bent geraadpleegd en/of vermeld, neem dan contact op met  r.ditewig@utrecht.nl.
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