
Heel Nederland 
vlot en veilig 
van A naar B



De NBd

De Nationale Bewegwijzeringsdienst is, namens de minister 

van Infrastructuur en Waterstaat, verantwoordelijk voor 

uniforme bewegwijzering, met een continue plaatsaanduiding, 

langs alle openbare wegen in Nederland. Of je nu op een 

rijksweg, provinciale weg of in een gemeente rijdt, alle borden 

zien er hetzelfde uit en volgen elkaar logisch op. Dat maakt 

het voor alle weggebruikers duidelijk en overzichtelijk. 

 Uniforme en consistente bewegwijzering bevordert de door

stroom van het verkeer en draagt bij aan de verkeersveiligheid 

en vergroot de leefbaarheid in de fysieke leefomgeving. 

 Goede beweg wijzering leidt het verkeer over de daarvoor 

meest geschikte wegen. Zo gaat er bijvoorbeeld minder 

verkeer langs scholen, door woonwijken en stadcentra.  

Van én voor alle wegbeheerders

De NBd is een alliantieorganisatie van én voor alle circa 400 

wegbeheerders in Nederland: Rijkswaterstaat, provincies, 

waterschappen en gemeenten. Wegbeheerders zijn naast 

alliantiepartner en opdrachtgever ook een belangrijke kennis

partner voor de NBd. Zij kennen de lokale verkeerssituatie 

door en door. Daarom maakt de NBd altijd in nauwe samen

werking met wegbeheerders routeringsplannen, doelen

plannen en bewegwijzeringsplannen voor heel Nederland.

Wettelijke taken 

Volgens de Wegenverkeerswet is de NBd in Nederland 

verantwoordelijk voor: 

•  het opstellen en vaststellen namens de minister van 

 Infrastructuur en Waterstaat van bewegwijzerings plannen 

voor utilitaire bewegwijzering;

•  landelijke regie op de totstandkoming van de beweg

wijzering, over de grenzen van de wegbeheerders heen;

•  het opbouwen, onderhouden en beschikbaar stellen 

van bewegwijzeringsdata.

 

Heel Nederland 
vlot en veilig  
van  A naar B 

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 circa 400 

 wegbeheerders in Nederland, nog niet zo 

 vanzelfsprekend. De Nationale Bewegwijzerings

dienst (NBd) heeft een landelijke regietaak op 

het gebied van bewegwijzering. De experts 

van de NBd werken nauw samen met álle 

 wegbeheerders in Nederland.  



Welke borden?  

De NBd heeft een wettelijke taak op het gebied van utilitaire 

 bewegwijzering. Dat zijn alle borden die verwijzen naar geografische 

bestemmingen en behoren tot het regionale en/of landelijke 

systeem van verwijzingen (dus geen recreatieve of object

bewegwijzering). Het gaat dus om de blauwe borden met witte 

letters (autoverkeer) en de rode borden met wit veld en rode  letters 

(fietsverkeer). Paddenstoelen horen ook tot de fietsbeweg

wijzering. We noemen dit ook wel de wettelijke scope.

Nationaal Wegwijzerbestand 

De NBd beheert alle data met betrekking tot utilitaire beweg

wijzering in Nederland in het Nationaal Wegwijzerbestand. 

 Hierin staan de gegevens van zo’n 100.000 weg wijzers. Het 

 bestand bevat de geografische locaties van alle, door de NBd 

ontwikkelde bewegwijzering, inclusief foto’s en tekeningen. Deze 

data zijn voor wegbeheerders zeer nuttig. Sinds mei 2016 is een 

deel van deze data als ‘open data’ beschikbaar via de applicatie 

SignWeb. Op de website van de NBd is Signweb te vinden in het 

besloten deel, dat via een login toegankelijk is voor wegbeheerders.

Diensten 

De uitvoering van bewegwijzeringsplannen valt niet onder 

de wettelijke taak van de NBd. Wegbeheerders kunnen de 

 uit voering wel via een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 

bij de NBd laten uitvoeren.

Wegbeheerders zonder DVO dienen de asbuilt gegevens aan 

de NBd aan te leveren. Dit ten behoeve van de wettelijke taak 

van de NBd, het opbouwen, onderhouden en beschikbaar 

 stellen van bewegwijzeringsdata.

De aanvullende diensten van de NBd bestaan onder meer uit:  

•  advies met betrekking tot de uitvoering van 

 bewegwijzeringsplannen;

• inkoop van borden en dragers ten behoeve van bewegwijzering;

• plaatsing van de borden;

• afstemming, regie en coördinatie;

•   beheer en onderhoud in samenspraak met de wegbeheerders, 

inclusief schadeherstel. Let op, bij 1 op 1 vervanging geldt 

in veel gevallen de wettelijke taak. Voor meer informatie 

 raadpleeg de website.



Meer informatie 
bewegwijzeringsdienst.nl

Organisatie 

De NBd is een alliantie van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van 

Waterschappen (UvW) en Rijkswaterstaat (RWS). Deze koepels zijn 

vertegenwoordigd in de stuurgroep van de NBd en nemen besluiten 

over onder andere de begroting, de organisatie en de werkwijze van 

de NBd. Daarnaast adviseert de stuurgroep de minister over issues 

aangaande de wettelijke taakuitoefening.


