
Uitgelicht

22 juni 2016

Suspendisse non nisl sit amet

Phasellus blandit leo ut odio. Nullam vel sem. 
Phasellus accumsan cursus velit. Sed a libero. 
Maecenas malesuada.

Lees verder
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Phasellus accumsan cursus velit. Sed a libero. 
Maecenas malesuada.

Lees verder

Schade melden

Naar de kaart Wegbeheer van Rijkswaterstaat

Als u onderweg bewegwijzeringsborden tegenkomt die 
beschadigd zijn of waar iets mis mee is, dan kunt u dit 
melden bij de wegbeheerder. Wie de wegbeheerder is, is 
afhankelijk waar u zich bevindt. Weet u niet wie de 
wegbeheerder in uw situatie is? Kijk dan op de kaart 
Wegbeheer van Rijkswaterstaat

Voor wegbeheerders

Inloggen

Speciaal voor wegbeheerders is een besloten 
onderdeel op de website beschikbaar gesteld waar 
... Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt 
eget, semper nec, quam. Sed consequat.

Postadres
Postbus 2232  
3500 GE Utrecht

Persvoorlichting
06 - 21 12 43 87
(bereikbaar tijdens kantooruren) 

Bezoekadres
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
  
088 797 00 16
infonbd@rws.nl

De Nationale Bewegwijzeringsdienst is 
gevestigd in het gebouw van 
Rijkswaterstaat, locatie Westraven in 
Utrecht.

Bezoekers moeten zich melden bij de 
receptie van Rijkswaterstaat. Een geldig 
legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of 
ID-kaart) is verplicht.

De Nationale Bewegwijzeringsdienst wordt aangestuurd 
door vertegenwoordigers van:

Over de NBd Producten en diensten Voor wegbeheerdersWerkwijze

Taken van de NBd

Organisatie

Geschiedenis

Toekomst

Wettelijke taken

Richtlijnen

Diensten

Open data

Planvorming

Realisatie

Database

Beheer en onderhoud

Duidelijke bewegwijzering langs de Nederlandse wegen, zodat je snel de 
weg van A naar B kunt vinden. We vinden het de normaalste zaak van de 
wereld. Toch is dat, met ruim 400 wegbeheerders in Nederland, nog niet 
zo vanzelfsprekend. De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) heeft een 
landelijke regietaak op het gebied van bewegwijzering. De experts van de 
NBd werken nauw samen met álle wegbeheerders in Nederland. Het 
resultaat: uniformiteit en continuïteit in bewegwijzering. Zowel voor 
automobilisten als fietsers. Dit bevordert de doorstroom van het verkeer 
en draagt bij aan de sociale veiligheid. Zo kan heel Nederland vlot en 
veilig van A naar B.

Heel Nederland vlot en veilig van A naar B
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Aanmelden

Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt 
eget, semper nec, quam. Sed consequat, leo eget 
bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis 
gravida magna mi a libero. Praesent adipiscing.

Schade melden

Melden

Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt 
eget, semper nec, quam. Sed consequat, leo eget 
bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis 
gravida magna mi a libero. Praesent adipiscing.

Het Nationaal Wegwijzerbestand

Naar het wegwijzerbestand

De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) beheert een 
omvangrijke database met informatie over wegwijzers en 
kruispunten. In totaal zijn er gegevens van zo'n 100.000 
wegwijzers opgenomen. Wegbeheerders kunnen deze 
database voor het eigen beheersgebied nu on-line 
raadplegen.

Geef hieronder je e-mail adres op en schrijf je in op onze 
nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven?

Inschrijven

E-mail adres

Meer over dit evenement

Praesent metus tellus elementum eu

12 december 2016

Middelwaard, Kantine “Clementie”

Meer over dit evenement

Praesent metus tellus elementum eu

24 november 2016

Middelwaard, Kantine “Clementie”

Meer over dit evenement

Praesent metus tellus elementum eu

15 januari 2017

Middelwaard, Kantine “Clementie”

Ingelogd als Pietje PukVoor wegbeheerders
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