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Hoewel veel auto’s tegenwoordig zijn 
uitgerust met een navigatiesysteem, 

blijft bewegwijzering een aanvullende ser-
vice aan bezoekers voor het bereiken van de 
bestemming. Naast de functie van een vast 
oriëntatiepunt is bewegwijzering vooral 
bedoeld voor die groep weggebruikers die 
incidenteel een bezoek brengt aan een 
bestemming en de weg niet kent. Bewegwij-
zering beperkt het zoekverkeer dat de door-
stroming kan belemmeren en verkeerson-
veilige situaties kan veroorzaken. Tegelijker-
tijd moet het aantal wegwijzers per locatie 
en richting zo klein mogelijk zijn. Bij een te 
groot aantal verwijzingen is het aanbod aan 
informatie voor de weggebruiker niet meer 
op te nemen, verliest de bewegwijzering zijn 
waarde en komt de verkeersveiligheid onder 
druk te staan.

Regionaal afstemmen
Volgens de Wegenverkeerswet is de Natio-
nale Bewegwijzeringsdienst (NBd), die in 
2015 in samenspraak met de wegbeheerders 
is opgericht door de minister van Infrastruc-
tuur en Milieu, naast planvorming en het 
databeheer, verantwoordelijk voor de lande-
lijke regie op de totstandkoming van de 
bewegwijzering, over de grenzen van de 
wegbeheerders heen. Daarnaast is elke weg-
beheerder verantwoordelijk voor haar assets 
en de te volgen verwijsstrategie, gebaseerd 
op lokale kennis en de lokale situatie. De 
keuze of bijvoorbeeld een begraafplaats of 
winkelcentrum als doel wordt opgenomen 
verschilt per stad of regio. De gemeente, pro-

vincie en het Rijk stellen elk afzonderlijk hun 
beleidskader vast, met als gevolg dat er geen 
eenduidigheid is in de te verwijzen doelen 
en routeringen. Dit zorgt geregeld voor een 
verwarrend verkeersbeeld voor de wegge-
bruiker.
Daarnaast blijft de stad of gemeente in ont-
wikkeling, waardoor ook de infrastructuur 
wordt aangepast. Zo komen er wegen bij of 
gaan wegen tot een andere wegcategorie 
behoren met als gevolg dat er afwijkingen 
in het bewegwijzeringssysteem kunnen ont-
staan. Bij deze reconstructies gaat in de prak-
tijk weinig aandacht uit naar de bewegwij-
zering en vindt er niet of nauwelijks regio-
naal afstemming plaats.

Den Haag
Om inconsistenties te verhelpen en deze in 
de toekomst te voorkomen heeft de gemeente 
Den Haag twee jaar geleden opdracht gege-
ven om de bestaande Haagse Richtlijn 
bewegwijzering te optimaliseren. Deze wijkt 
overigens niet af van de Richtlijn bewegwij-
zering 2014 van de CROW, maar geeft ant-
woord op keuzes die de richtlijn openhoudt 
voor interpretatie van de wegbeheerder. 
De gemeente heeft het netwerk met de hui-
dige doelen en routeringen tegen het licht 
gehouden, om te bekijken welke doelen er 
wel of niet in moeten worden opgenomen 
en of er andere routes van verwijzingen 
gewenst zijn. Deze nieuwe verwijsvisie is 
uitgewerkt in een Haags Doelenplan.
Aangezien bewegwijzering de grens van de 
gemeente overstijgt en de continuïteit in 
doelen behouden moet blijven is een verdere 
doorvertaling van de doelen in regionaal 
verband gewenst.
Op landelijk niveau heeft Rijkswaterstaat 

enkele jaren geleden voor de doelen op het 
hoofdwegennet in Nederland een doelenplan 
opgesteld, het Regionaal Doelenplan voor de 
Haagse regio is hier een aanvulling op. Het 
is de eerste keer dat meerdere wegbeheerders 
samen een doelenplan hebben gemaakt. Het 
resultaat zal in de toekomst een kostenbe-
sparing opleveren bij het opstellen van 
bewegwijzeringsplannen, omdat inhoude-
lijke discussies al grotendeels gevoerd zijn.

Regionaal Doelenplan
Het uitgangspunt van het Regionaal Doelen-
plan is de bestaande situatie van bewegwij-
zering langs de doorgaande wegen. Op basis 
hiervan gaan de wegbeheerders na of routes 
nog steeds logisch zijn en of er omissies zijn 
die eventueel direct kunnen worden opge-
lost. Deze informatie is voor alle te verwijzen 
doelen in de Regio Haaglanden, die over de 
grenzen van wegbeheerders gaan, verwerkt 
in concept routekaarten. Ook informatie uit 
huidige beleidsstukken en wensen en eisen 
van de wegbeheerder zijn hierin meegeno-
men. Deze routekaarten zijn gedeeld met alle 
wegbeheerders in de regio. Met de routekaar-
ten is voor iedere wegbeheerder snel inzich-
telijk of de doelen nog via de meest veilige 
en snelle routes verwezen worden. De input 
is van alle wegbeheerders verzameld en 
besproken.

In deze overleggen kwamen enkele inhou-
delijke verschillen naar voren. Zo is het bij-
voorbeeld voor de gemeente Delft zeer wen-
selijk om een splitsing van Delftse doelen in 
te brengen bij knooppunt Ypenburg, terwijl 
er vanuit Rijkswaterstaat weinig tot geen 
ruimte is op de bewegwijzeringsborden om 
deze doelen op te nemen. In de overleggen is 
het belang van de weggebruiker blijven pre-
valeren en zijn er met inhoudelijke argumen-
tatie en creativiteit keuzes gemaakt. Deze 
uitkomst is gevisualiseerd in de routekaar-
ten.

Periodiek overleg
De NBd heeft vanuit haar regietaak het ini-
tiatief genomen om na de vaststelling van 
het Regionaal Doelenplan periodiek bijeen 
te komen met de betrokken wegbeheerders.
Bij de bijeenkomsten, die roulerend bij de 
verschillende wegbeheerders plaats zullen 
vinden, wordt het regionaal doelenplan geac-
tualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelin-
gen. Zo kunnen de beheerders tijdig veran-
deringen signaleren die invloed hebben op 
de bewegwijzering om daarmee een goed 
functionerend netwerk te behouden.

In de eerstvolgende bijeenkomst zal ook stil 
worden gestaan bij de mogelijkheden voor 
het toepassen van een vergelijkbaar systeem 
voor bijvoorbeeld bewegwijzerde fietsroutes. 
Met de komst van de elektrische fiets worden 
steeds langere afstanden afgelegd waardoor 
ook fietsroutes steeds vaker over de grenzen 
van een wegbeheerder voeren. Andere onder-
werpen die op de agenda van deze bijeen-
komsten komen zijn bijvoorbeeld ontwik-
kelingen rond toeristische en lokale doelen, 
duurzaamheid en kennis van CROW-richtlijn 
322.

Ten slotte
Het is gebleken dat het opstellen van een 
Regionaal Doelenplan bijdraagt aan het rela-
tienetwerk. Sommige wegbeheerders, die 
inhoudelijk bij bewegwijzering betrokken 
zijn, kenden elkaar nog niet, terwijl zij geza-
menlijke belangen hebben op het gebied van 
verkeer en veiligheid. Naast meer kennis, 
minder kosten en een robuust bewegwijze-
ringssysteem is dat een bijkomend voordeel 
van een Regionaal Doelenplan.

Wegbeheerders om tafel voor bewegwijzering 
Bewegwijzering is de zaak van verschillende wegbeheerders. In de regio Haaglanden 
is daarom een Regionaal Doelenplan opgesteld, met routekaarten naar relevante 
bestemmingen, en zitten wegbeheerders periodiek om de tafel om wijzigingen en 
nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Met als bijkomend voordeel een versterking 
van het relatienetwerk.

Op www.verkeerskunde.nl/Doelenplan 
leest u het integrale artikel. 

i

16 Bewegwijzering 

Regionaal Doelenplan Haaglanden

MartyN viNk , GeMeeNte deN haaG / aNNe 
WiersMa, Greetje BoezeMaN, rWs, NBd / reMCo 
BraNdeNBurG, teBodiN

17www.verkeerskunde.nl/VK5-2017Doelenplan


