
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRiicchhttlliijjnneenn  vvoooorr  ddee  bbeewweeggwwiijjzzeerriinngg  

vvaann  ttooeerriissttiisscchh--rreeccrreeaattiieevvee  

wwaannddeelllluusssseenn,,  wwaannddeellnneettwweerrkkeenn  eenn  

ttooeerriissttiisscchhee  vvooeettggaannggeerrssbbeewweeggwwiijjzzeerriinngg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



1 

 

INHOUD 

INLEIDING ......................................................................................................................3 

1 WANDELEN EN WANDELPRODUCTEN .............................................................4 

1.1 DE TERM ‘WANDELEN’ ......................................................................................4 
1.2 WANDELPRODUCTEN .......................................................................................4 
1.2.1 Wandelnetwerken .................................................................................4 
1.2.2 Wandellussen .......................................................................................7 
1.2.3 Langeafstandsroutes ............................................................................7 

2 RICHTLIJNEN VOOR BEWEGWIJZERING .........................................................9 

2.1 GEMEENSCHAPPELIJKE RICHTLIJNEN VOOR WANDELNETWERKEN EN -LUSSEN......9 
2.1.1 Algemene conceptuele principes..........................................................9 
2.1.2 Start- en rustpunten ............................................................................11 
2.1.3 Criteria voor de wegkeuze ..................................................................11 
2.1.4 Normen voor bewegwijzering .............................................................13 
2.1.5 Kenmerken van de overzichtsborden .................................................14 
2.1.6 Voorschriften voor de weergave van de trajecten op kaart ................16 

2.2 WANDELNETWERKEN .....................................................................................17 
2.2.1 Algemene conceptuele principes........................................................17 
2.2.2 Kenmerken van de bewegwijzering ....................................................18 
2.2.3 Kenmerken van de dragers ................................................................19 

2.3 WANDELLUSSEN ............................................................................................21 
2.3.1 Normen voor bewegwijzering .............................................................21 
2.3.2 Kenmerken van de bewegwijzering ....................................................21 
2.3.3 Kenmerken van de dragers ................................................................24 

2.4 LANGEAFSTANDSROUTES ...............................................................................25 
2.4.1 Normen voor bewegwijzering .............................................................25 
2.4.2 Kenmerken van de bewegwijzering ....................................................25 
2.4.3 Kenmerken van de drager ..................................................................26 

3 TOERISTISCHE VOETGANGERSBEWEGWIJZERING IN STEDEN................28 

3.1 INLEIDING ......................................................................................................28 
3.2 RICHTLIJNEN .................................................................................................28 
3.2.1 Algemene conceptuele principes........................................................28 
3.2.2 Te bewegwijzeren items .....................................................................29 
3.2.3 Facultatieve uitbreiding van het concept ............................................30 
3.2.4 Bewegwijzeringsplan ..........................................................................31 
3.2.5 Communicatie.....................................................................................31 
3.2.6 Kenmerken van de bewegwijzering ....................................................32 



2 

 

3.2.7 Normen voor bewegwijzering .............................................................32 
3.2.8 Kenmerken van de overzichtsborden .................................................33 

4 BETOELAGING VAN PROJECTEN ...................................................................34 



3 

 

INLEIDING 
Toerisme Vlaanderen heeft niet alleen als taak om Vlaanderen als vakantiebestemming 
te promoten, maar helpt ook graag mee om waardevolle toeristisch-recreatieve 
projecten op te starten. ‘Meehelpen’ betekent inhoudelijk en financieel ondersteunen 
van nieuwe initiatieven, zoals de uitbouw van toeristisch-recreatieve lussen en 
netwerken voor fietsers, wandelaars en ruiters. 
 
Toeristisch-recreatieve lussen en netwerken vormen het product bij uitstek om een 
regio te verkennen, de couleur locale op te snuiven of natuur en cultuur te ontdekken. 
Fietsen, wandelen en ruiteren zijn laagdrempelig en vormen een ideale activiteit voor 
ontspanning en onthaasting. De ontwikkeling van lussen en netwerken neemt dan ook 
toe, maar vaak is er een gebrek aan planmatige aanpak en coördinatie. Dit leidt tot: 
� een veelheid van initiatiefnemers, al dan niet met toerisme en recreatie als 

hoofdactiviteit, en een gebrek aan overleg tussen deze initiatiefnemers; 
� onveilige trajecten; 
� verschillende types van lussen en netwerken en van bewegwijzeringstechnieken; 
� ongecoördineerde promotie van lussen en netwerken. 
 
Omdat iedereen belang heeft bij een kwalitatief toeristisch-recreatief product, stelde 
Toerisme Vlaanderen samen met haar partners richtlijnen op voor de ontwikkeling en 
bewegwijzering van toeristisch-recreatieve lussen en netwerken. Deze hebben tot doel: 
� de ontwikkeling van kwalitatieve toeristisch-recreatieve lussen en netwerken in 

Vlaanderen, rekening houdend met de toeristische troeven van de regio; 
� de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve lussen en netwerken die passen in en 

gedragen worden door het strategisch toeristisch beleidsplan van de regio of stad; 
� de bestendiging van uniforme bewegwijzering; 
� de ontwikkeling van minder kwalitatieve lussen en netwerken tegengaan; 
� de ontwikkeling van lussen en netwerken afstemmen ten einde een eenduidige 

communicatie en promotie te voeren naar de toerist en recreant. 
 
Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de 
toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen ondersteunt Toerisme 
Vlaanderen onder meer de ontwikkeling van deze lussen en netwerken, op voorwaarde 
dat ze aan deze richtlijnen voldoen. Betoelaagde lussen en netwerken worden 
automatisch erkend. Ook lussen en netwerken waarvoor geen betoelaging wordt 
gevraagd, maar die voldoen aan de richtlijnen, kunnen erkend worden. 
 
In deze infobrochure vind je alle richtlijnen voor de bewegwijzering van toeristisch-
recreatieve wandellussen en -netwerken en voor toeristische voetgangers-
bewegwijzering in steden. Deze herziene richtlijnen vervangen alle voorgaande. De 
richtlijnen voor de bewegwijzering van toeristisch-recreatieve fietslussen en 
-netwerken en voor ruiter- en menlussen en -netwerken vind je in aparte brochures. 
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1 WANDELEN EN WANDELPRODUCTEN 

1.1 De term ‘wandelen’ 

Met de term wandelen bedoelen we de doelgerichte verplaatsingen als recreatie-
activiteit. De toerist-recreant wandelt naar bepaalde punten die hij kiest op basis van 
belevingswaarde, toeristische bezienswaardigheden, horeca… of gewoon omwille van 
het aangename, afwisselende traject. Het traject dat afgelegd wordt, loopt niet per 
definitie over de kortste weg. 
 
Met wandelen bedoelen we dus niet de weg die toerist-recreant aflegt om een 
bepaalde bezienswaardigheid te bekijken. Dit aspect valt onder de noemer ‘toeristische 
voetgangersbewegwijzering in steden’ (zie deel 3). 
 

1.2 Wandelproducten 

We onderscheiden drie types van wandelproducten: 
� wandelnetwerken; 
� wandellussen; 
� langeafstandsroutes. 
 

1.2.1 Wandelnetwerken 

Van zodra een gebied van voldoende omvang ontsloten wordt door een 
aaneenschakeling van routes die bewegwijzerd worden door middel van 
knooppuntenbewegwijzering, spreken we van een wandelnetwerk. 

 
Het gaat dus om een geheel van wandelpaden die in beide richtingen worden 
bewegwijzerd. Waar de wandelpaden elkaar kruisen, ontstaat een knooppunt. Zo 
ontstaat een netwerk van routes en knooppunten Een wandelnetwerk stelt de 
wandelaar in staat om à la carte zijn wandelprogramma samen te stellen en wordt 
vooral ontwikkeld met het oog op verblijfstoerisme. De richtgrootte van een 
wandelnetwerk is 4.000 ha. Uitgangspunt is dat een wandelaar drie dagen 
wandelplezier heeft zonder dat hij op dezelfde paden moet terugvallen. 
 
Toerisme Vlaanderen erkent en betoelaagt enkel de uitbouw van wandelnetwerken in 
de door haar aangeduide gebieden. De selectiecriteria voor en selectie van de 
zoekgebieden voor wandelnetwerken zijn gebaseerd op de ‘Landschappelijke en 
toeristisch-recreatieve studie met betrekking tot wandelen’, uitgevoerd door het WES in 
opdracht van Toerisme Vlaanderen (september 2006). In een tweede fase werd aan 
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Grontmij (oktober 2007) de opdracht gegeven om een verdere detaillering in de 
toetsing en selectie van potentiële wandelgebieden aan te brengen. Deze resultaten 
werden verder afgetoetst met de provinciale toeristische organisaties. 
 
De gebieden werden geselecteerd op basis van volgende criteria omtrent 
landschappelijke waardering: 
� een minimum oppervlakte van 7.500 ha en ruimtelijk samenhangend. Dit wil 

zeggen dat de landschapskenmerken van de gebieden relatief homogeen moeten 
zijn en dat ze relatief weinig versnipperd zijn door infrastructuren of verstedelijkte 
gebieden; 

� landschappelijke aantrekkelijkheid: reliëf, afwisseling, gaafheid, natuurlijkheid en 
ruigheid van het landschap. 

 
Aangezien de toeristische attractiviteit en ondersteunende infrastructuur (bijvoorbeeld 
ontsluiting van bezienswaardigheden, wandeldomeinen, stiltegebieden, toeristische 
profilering, verblijfsaccommodatie en arrangementen in Vlaanderen Vakantieland) tot 
op een zekere hoogte stuurbaar zijn door de initiatiefnemers en partners van een 
wandelnetwerk, werden deze niet als selectiecriterium weerhouden. Een gebied dat 
landschappelijk hoog scoort, maar waar de toeristische mogelijkheden nog niet 
voldoende zijn uitgebouwd, kan in aanmerking komen voor de ontwikkeling van een 
wandelnetwerk. Bijkomende voorwaarden zijn dan inspanningen ter verhoging van de 
toeristische attractiviteit en de ontwikkeling van de toeristische infrastructuur. 
 
De op deze manier geselecteerde gebieden worden beschouwd als zoekzones. Het is 
NIET de bedoeling dat: 
� een wandelnetwerk wordt ontwikkeld over de hele oppervlakte van de zoekzone; 

de richtgrootte is 4.000 ha; 
� in elke zoekzone een wandelnetwerk opgelegd wordt; 
� er geen enkele wandellus ontwikkeld kan worden in de zoekzone; kwalitatieve 

wandellussen die expliciet een thema van de regio belichten, kunnen in beperkte 
mate. 

 
De kaart met de potentiële gebieden of zoekzones voor wandelnetwerken vind je op de 
volgende pagina. De aangeduide zoekzones worden verder verfijnd bij de uitwerking 
van concrete projecten. De plannen voor de uitbouw van een wandelnetwerk moeten 
afgetoetst worden met de provinciale toeristische dienst. Het is dan ook aangeraden 
om hen in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het project. 
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De ontwikkeling van wandelnetwerken in deze gebieden is geen verplichting vanuit 
Toerisme Vlaanderen. Het initiatief gaat telkens uit van de regio en alle betrokken 
partners. Bij de beoordeling van de projecten zal niet alleen de kwaliteit van het 
netwerk bekeken worden, maar ook de samenwerking en consensus tussen de diverse 
partners (provinciale en regionale toeristische diensten, regionale landschappen, 
gemeenten, ANB, VLM, Natuurpunt…) en de bovenlokale promotie. Toerisme 
Vlaanderen beschouwt de wandelnetwerken als topgebieden voor wandelaars. 
 

1.2.2 Wandellussen 

Een wandellus is een wandelroute over een afstand van minimum 2 en maximum 
20 km, waarvan het begin- en eindpunt samenvallen (met uitzondering van eventuele 
aanlooproutes). 

 
Wandellussen fungeren als smaakmaker van de regio en zijn gericht op dagrecreatie. 
Ze kunnen genoemd zijn naar een thema dat tijdens de wandeling duidelijk aan bod 
komt. Wandellussen worden bewegwijzerd met zeshoekige borden, klinknagels of 
wegwijzers die geïntegreerd zijn in een concept van toeristische voetgangers-
bewegwijzering (zie verder). 
 
Wandellussen die voorkomen in een gebied waar een wandelnetwerk bestaat of 
ontwikkeld wordt, worden bij voorkeur opgenomen in het wandelnetwerk OF gesaneerd 
indien de kwaliteit van het traject onvoldoende is. Uitzonderingen hierop moeten 
voldoende gemotiveerd zijn. 
 
Meerdere wandellussen in hetzelfde gebied kunnen aaneengeschakeld worden tot een 
wandelgebied als er een kruising of gedeeltelijke overlapping van de trajecten is. Op 
die manier kan van de ene op de andere lus overgeschakeld worden en dus een 
variatie in lengte, moeilijkheidsgraad of landschap bekomen worden. Opgelet, dit mag 
niet leiden tot de ontwikkeling van een wandelnetwerk. 
 

1.2.3 Langeafstandsroutes 

Langeafstandsroutes zijn vele kilometers lang en maken de verbinding tussen diverse 
landsstreken. Ze richten zich tot een specifieke doelgroep van geoefende wandelaars, 
die het traject voor meerdere dagen na elkaar volgen. 

 
Voorbeelden hiervan zijn de GR-paden. Deze routes maken geen deel uit van deze 
richtlijnen. De ontwikkeling van dergelijke langeafstandsroutes dient steeds te 
gebeuren in samenwerking met de vzw Grote Routepaden volgens het door hen 
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gedeponeerde systeem (geschilderde markering). Toerisme Vlaanderen komt wel 
tussen bij de plaatsing van ‘wandelbomen’ (zie verder). 
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2 RICHTLIJNEN VOOR BEWEGWIJZERING 

2.1 Gemeenschappelijke richtlijnen voor 
wandelnetwerken en -lussen 

2.1.1 Algemene conceptuele principes 

Wandelnetwerken en wandellussen moeten beantwoorden aan een toeristische nood 
en afgestemd zijn op de toerist-recreant. Dit dient aangetoond te worden aan de hand 
van volgende criteria: 
 
� Strategisch plan van de regio of stad 

Het is belangrijk dat de ontwikkeling van een wandelnetwerk of wandellussen 
kadert in het strategisch plan van de regio of stad. 

 
� Toeristische meerwaarde 

Een wandelnetwerk moet voldoende verbindingen aanbieden om de verschillende 
interessante toeristisch-recreatieve punten op het netwerk te bereiken. Ook de 
trajecten van wandellussen lopen bij voorkeur langs de interessante toeristisch-
recreatieve punten van het gebied en / of aansluitend op het thema van de 
wandellus. 
Het gebied moet bovendien over een basisaanbod van toeristische infrastructuur 
beschikken. Daarmee wordt bedoeld dat de wandelaar die voor een dag, weekend 
of voor een korte vakantie naar het gebied komt, over een voldoende aanbod van 
infokantoren, horeca, logies… beschikt. Het wandelnetwerk of de wandellus(sen) 
moet(en) ook de mogelijkheid bieden om arrangementen te ontwikkelen. Waar dit 
aanbod onvoldoende aanwezig is, moeten bijkomende inspanningen geleverd 
worden voor de ontwikkeling van deze infrastructuur. 

 
� Imagoversterking 

Het wandelnetwerk of de wandellus(sen) moet(en) het imago van de streek 
uitstralen, een sfeerbeeld van de regio of stad scheppen en een ideaal middel 
vormen om kennis te maken met de regio of stad. 

 
� Themagerichtheid van wandellussen 

Wandellussen handelen bij voorkeur over een thema dat kenmerkend is voor de 
regio of stad. De naam van de Geuzenwandelroute bijvoorbeeld verwijst naar de 
godsdienstperikelen tussen de Geuzen en de Rooms-katholieken in Nieuwkerke. 
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� Promotie 
Het netwerk of de wandellus(sen) moet(en) voorzien zijn van een kaart die een 
overzicht van het gebied en de trajecten bevat en alle relevante praktische en 
toeristische informatie. Deze kaart wordt verspreid via verkooppunten zoals 
toeristische infokantoren, boekhandels… 

 
� Belevingswaarde 

Het netwerk of de wandellus(sen) moet(en) belevingsverhogende elementen 
bevatten. Dit kunnen zijn: 
- Cultuurhistorische elementen: historische of architecturale gebouwen, 

mijnerfgoed, oorlogsrelicten… 
- Natuur- en landschapselementen: afwisselend landschap, natuur-

elementen typisch voor de regio zoals bos, water, panorama’s, bosranden, 
oeverstroken, heide, holle wegen… 

 
� Overige recreatie in het gebied 

Er moet een garantie zijn dat de realisatie van een wandelnetwerk of 
wandellus(sen) geen aanleiding geeft tot overrecreatie in het gebied. Minder 
kwalitatieve routes en niet-erkende routes moeten gesaneerd worden. Dit 
betekent dat het geplande wandelnetwerk / de geplande wandellus(sen) (op kaart) 
gesitueerd moet(en) worden tussen alle bestaande recreatieve routes en 
vergezeld zijn van een saneringsplan waarbij alle betrokkenen er zich toe 
engageren minder waardevolle en overbodige routes te saneren. 
Bovendien is de ontdubbeling van verschillende recreatievormen aangewezen 
(in conflictzones), met name verschillende trajecten (bijvoorbeeld een wandel- en 
fietslus) moeten zoveel mogelijk gescheiden zijn of voorzien zijn van zonering 
(pad opdelen in zones in functie van de recreant). 

 
� Onderhoud 

Er moeten voldoende garanties zijn wat betreft de nazorg van het wandelnetwerk 
of de wandellus(sen), zowel van de bewegwijzering als van de randinfrastructuur 
(herstel, onderhoud, nazicht minimaal 2 maal per jaar). 

 
� Kwaliteit 

Het wandelnetwerk of de wandellus(sen) moet(en) zich onderscheiden door 
voldoende kwaliteit, zowel naar aantrekkelijkheid als naar infrastructuur 
(bewegwijzering e.d.) en informatie. 

 
� (Taal)grensoverschrijdende projecten 

In het kader van (taal)grensoverschrijdende projecten kan een afwijking op de 
richtlijnen voor bewegwijzering toegestaan worden. De afwijking dient gemotiveerd 
te worden aan Toerisme Vlaanderen en moet een compromis vormen tussen de 
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bewegwijzering van de (taal)grensoverschrijdende gebieden. Er is bij voorkeur 
maar één type bewegwijzering per grensgebied. 

 

2.1.2 Start- en rustpunten 

� Startpunten 
Een wandelnetwerk heeft voldoende startpunten, die strategisch gelegen zijn ten 
opzichte van het netwerk. 
Elke wandellus heeft minstens één startpunt. Het startpunt van meerdere 
wandellussen kan samenvallen. 
Een startpunt beschikt over voldoende parkeerruimte voor wagens en fietsen, ligt 
in de nabijheid van een station, tram- of bushalte (eventueel belbus) en is 
uitgerust met de nodige infrastructuur (bijv. overzichtsbord, picknicktafels, 
zitbanken, vuilnisbakken, sanitair, schuilhut…). 

 
� Rustpunten 

Het is belangrijk dat op de trajecten zelf voldoende rustpunten, met de nodige 
infrastructuur, voorzien zijn (bijv. picknicktafels, zitbanken, vuilnisbakken, sanitair, 
schuilhut…). 

 

2.1.3 Criteria voor de wegkeuze 

� Verkeersveiligheid 
Bij de keuze van wandelpaden moet prioritair rekening gehouden worden met de 
verkeersveiligheid. Er moet gestreefd worden om zoveel mogelijk verkeersluwe en 
indien mogelijk verkeersvrije paden op te nemen. Drukke wegen en gevaarlijke 
oversteekplaatsen dienen vermeden te worden.  
Minder veilige punten en oversteekplaatsen moeten op de wandelkaart 
weergegeven worden aan de hand van een gevarendriehoeksymbool. 
Ook de andere vormen van recreatief verkeer die gebruik maken van dezelfde 
trajecten, moeten in kaart gebracht worden en meespelen bij het bepalen van de 
keuze van de wandelpaden. 

 
� Fysieke toestand van het wandelpad 

- Wandelnetwerken en -lussen in landelijke gebieden: 
De fysieke toestand van de weg, bijvoorbeeld de keuze tussen verharde en 
onverharde paden, hangt af van de beoogde doelgroep en het soort 
wandelen. Er moeten zoveel mogelijk ‘trage wegen’ opgenomen worden in de 
wandelnetwerken en -lussen. Soorten trage wegen zijn: officiële buurtwegen, 
(voorzien in de wet van 10 april 1841 en aangeduid op de “Atlassen der 
Buurtwegen”); wandelwegen in bossen (bosdecreet), in natuurgebieden 
(natuurdecreet), vroegere trein- of trambeddingen (juridisch statuut meestal 
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afhankelijk van de bestemming op het gewestplan), dijkpaden in beheer van 
polders en wateringen,… ; spontaan gegroeide trage wegen door het gebruik 
(geen juridisch statuut).1 
Voor wandelnetwerken wordt gestreefd naar het gebruik van 50 % 
onverharde wegen, zodat de kans op andere weggebruikers zoals fietsers, 
motorrijders en automobilisten verkleint.  
De aantrekkelijkheid van een wandelpad heeft ook te maken met de 
afwisseling in de types paden. Bij de realisatie van wandellussen en –
netwerken dient er zoveel mogelijk afwisseling te zijn in de types onverharde 
paden.  
Verharde wegen kunnen deel uitmaken van de wandellussen, maar mogen 
niet de bovenhand hebben. Ze kunnen deel uitmaken van de wandellussen in 
het kader van toegankelijkheid bij het uitstippelen van wandellussen geschikt 
voor ouderen, personen met een handicap, gezinswandelingen met 
kinderen… Verharde wegen die opgenomen kunnen worden, zijn 
bijvoorbeeld kleine verbindingswegen, ruilverkavelingswegen… Belangrijkste 
afweging die hierbij moet gemaakt worden is de verkeersveiligheid 
 

- Wandellussen in steden: 
Deze lopen hoofdzakelijk over trottoirs, parklanen… en bij voorkeur in 
verkeersvrije zones. 
 

� Overzetten van waterlopen 
Overzetten van waterlopen kunnen enkel in een traject opgenomen worden voor 
zover de verbinding dagelijks en gedurende het ganse jaar voorzien is of voor 
zover er een alternatief mogelijk is in de periode dat de overzet niet voorzien is. 
De overzettijden dienen vermeld te worden op de wandelkaart en ter plaatse. Het 
is ook aan te raden om een algemeen telefoonnummer te vermelden waar de 
overzettijden opgevraagd kunnen worden. 

 
� Toestemming terrein- en wegbeheerder 

Voor het plaatsen van bewegwijzering en voor het verkrijgen van juridische 
rechten op doorgang is steeds voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van 
de weg- en terreinbeheerder (voor openbare wegen) of van de eigenaar (voor 
privé-wegen). 

 
� Toegankelijkheid voor personen met een beperking 

Toerisme Vlaanderen hecht veel belang aan toegankelijkheid voor personen met 
een beperking. We streven er dan ook naar om iedereen, ook rolstoelgebruikers, 
ouders met een kinderwagen, mensen die slecht te been zijn, personen met 

                                                                 
1 Zie www.tragewegen.be voor meer informatie 
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gezichts- of gehoorproblemen, met astma, allergieën, verminderd uithoudings-
vermogen, hartproblemen…, te laten genieten van de wandelnetwerken en 
-lussen die met onze steun ontwikkeld worden. Dit kan door een gedeelte van het 
wandelnetwerk of één of meer wandellussen in een bepaald gebied toegankelijk 
te maken volgens de normen van toegankelijkheid voor personen met een 
beperking en door deze trajecten als dusdanig bekend te maken en te promoten. 
Er zijn toegankelijkheidsnormen voor alle aspecten van een wandeling: 
wandelpaden, rustpunten, onderhoud, informatie en bewegwijzering, parking en 
bereikbaarheid. De normen werden samengebracht op overzichtelijke infofiches, 
die je kan opvragen bij de dienst Toeristisch-Recreatieve Projecten 
(TRP@toerismevlaanderen.be) of downloaden via www.toerismevlaanderen.be. 
Ook het ‘Vademecum Integrale toegankelijkheid van parken’ van het Agentschap 
voor Natuur en Bos is een handige leidraad. Je kan het vademecum aanvragen bij 
het Agentschap voor Natuur en Bos (caroline.parys@lne.vlaanderen.be) of 
downloaden via www.natuurenbos.be. 

 

2.1.4 Normen voor bewegwijzering 

De bebording wordt aangebracht minstens bij elke richtingsverandering van het traject, 
op een goed zichtbare hoogte, vrij van begroeiing en op een voldoende grote afstand 
voor het kruispunt. Het is aangewezen om bij lange rechte stukken met veel zijwegen 
herinneringsborden te plaatsen. 
 

Aangezien er reeds heel wat bewegwijzering 
aanwezig is, moet de bewegwijzering op een 
consequente manier geplaatst worden, maar steeds 
met respect voor de omgeving. Waar trajecten van 
andere erkende recreatieve routes samenlopen, 
dient de bewegwijzering geïntegreerd te worden op 
één drager (zie afbeelding). De dragers en borden 
van knooppuntenbewegwijzering hebben hierbij 
voorrang op die van lussen. Hou hierbij de 
bewegwijzering  voor wandelaars gescheiden van 
andere recreatieve bewegwijzering. 
 
Wat betreft de plaatsing van informatieborden en 
bewegwijzering, dienen die, in het kader van 
toegankelijkheid, geplaatst te worden op een 
gemakkelijk bereikbare en logische locatie. Let er 
wel op om ze buiten de circulatiestroom te plaatsen, 
zodat ze geen obstakel vormen. 
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2.1.5 Kenmerken van de overzichtsborden 

Bij elk startpunt dient een 
overzichtsbord aangebracht te worden. 
Het uitzicht van het overzichtsbord 
dient te passen in de volledige 
marketing of huisstijl van het 
wandelnetwerk, de wandellus(sen) of 
het wandelgebied (de lay-out dient 
afgestemd te worden op de 
wandelkaart) en te passen in de 
omgeving. Het ontwerp van het 
overzichtsbord wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan Toerisme Vlaanderen. 
 
� Materiaal 

Esthetisch en duurzaam materiaal waarbij voldoende waarborgen worden 
geboden voor stevigheid, levensduur, kleurechtheid en milieuvriendelijkheid. 

 
� Afmetingen 

- Richthoogte: tussen 75 en 125 cm. 
- Richtbreedte: tussen 100 en 150 cm. 
- Onderweg (niet op de startpunten) is het plaatsen van kleinere varianten op 

strategische locaties toegelaten. 
- Afwijkingen zijn mogelijk mits goedkeuring van Toerisme Vlaanderen 

 
� Plaatsing 

- Infoborden staan buiten de looproute en zijn drempelloos. 
- De plaatsingshoogte is afhankelijk van de leesafstand. Voor grote 

informatieborden op kleine leesafstand staat het middelpunt op een hoogte 
van circa 125 cm. 

- Er is een vlakke circulatieruimte van minimum 150 cm op 150 cm nodig voor 
het informatiebord. 

 
� Kleur 

- Men dient gebruik te maken van een achtergrondkleur die in harmonie is met 
de omgeving en waarbij de opdruk duidelijk leesbaar is. Hou de achtergrond 
eenvoudig, vermijd het gebruik van tekst over een afbeelding. 

- Een goed contrast tussen tekst en achtergrond verhoogt de leesbaarheid. 
Vermijd daarbij de combinatie rood / groen (kleurblindheid) of zwart / wit (te 
groot contrast). 
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� Gegevens en symbolen 
- Naam van het wandelnetwerk / de wandellus(sen) / het wandelgebied: 

bovenaan het bord, met een afbeelding van het gebruikte 
bewegwijzeringstype (bv. bordje of klinknagel).  

- Plattegrond, met aanduiding van (minimum): 

• de trajecten, met een onderscheid tussen verharde en onverharde 
trajecten en vermelding van trajecten met een hoge hellingsgraad; 

• voor wandelnetwerken: de knooppuntnummers en eventueel de afstand 
tussen de knooppunten (in km); 

• voor wandellussen: naam en lengte (in km) 

• een plaatsaanduiding (‘U bevindt zich hier’); 

• gevaarlijke oversteekplaatsen, door middel van een gevarendriehoek-
symbool; 

• schaal en noordpijl; 

• startpunten; 

• parkings, bushaltes, stations…; 

• sanitair 

• bezienswaardigheden en uitzichtpunten langsheen het netwerk of de 
lus(sen); 

• door Toerisme Vlaanderen erkende toeristische informatiekantoren door 
middel van het symbool i; 

• legende van de plattegrond. 
Gebruik zoveel mogelijk gestandaardiseerde symbolen, bijvoorbeeld voor 
toilet en parking. Is dit niet mogelijk, gebruik dan eenvoudige, voor zichzelf 
sprekende tekens. 

- Logo: van initiatiefnemers en van subsidiërende partners. 
- Verplichte informatie: 

• informatie over toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en 
kinderwagens; 

• adres, telefoonnummer en openingsuren van de door Toerisme 
Vlaanderen erkende infokantoren; 

• contactgegevens (adres, e-mailadres, website of telefoonnummer) voor 
het melden van klachten. 

- Facultatieve informatie: aanbevelingen voor een ecologisch verantwoord 
gedrag, tips voor personen met een handicap… 

 
� Tekst 

- Koptekst: de koptekst dient voldoende groot te zijn (minimum 70 mm). 
- Basistekst: de eerste letter van een zin is een hoofdletter of kapitaal van 

minimum 8 mm, gevolgd door een kleine letter of onderkast in verhouding 
aangebracht. 
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- Lettertype: gebruik een duidelijk leesbaar lettertype met schreefloze letters 
(= letters zonder dwarsstreepje aan de uiteinden). Goede lettertypes zijn 
Verdana en Arial. Gebruik ook best geen cursief. 

- Letterhoogte: minimum 1 / 100 van de leesafstand. Voor belangrijke 
informatie wordt dit gereduceerd tot 1 / 25. De regelhoogte is minimum 1 / 30 
van de regellengte. 

 

2.1.6 Voorschriften voor de weergave van de trajecten op kaart 

Bij een wandelnetwerk of wandellus(sen) hoort een wandelkaart die de trajecten 
grafisch weergeeft en een beschrijving bevat. Het ontwerp van de wandelkaart wordt 
ter goedkeuring voorgelegd aan Toerisme Vlaanderen. 
 

a Grafische weergave van de trajecten en legende 

� Deze omvatten minimum volgende elementen: 
- afbeelding van het op terrein gebruikte bewegwijzeringstype; 
- de trajecten, met een onderscheid tussen verharde en onverharde trajecten 

en vermelding van trajecten met een hoge hellingsgraad; 
- voor wandelnetwerken: de knooppuntnummers en de afstand tussen de 

knooppunten (in km); 
- voor wandellussen: naam en lengte (in km); 
- gevaarlijke oversteekplaatsen, door middel van een gevarendriehoek-

symbool; 
- schaal en noordpijl  (best lijnschaal); 
- startpunten; 
- parkings, bushaltes, stations…; 
- kwalitatieve selectie van horeca, picknicktafels, zitbanken, sanitair; 
- bezienswaardigheden en uitzichtpunten langsheen het netwerk of de 

lus(sen); 
- door Toerisme Vlaanderen erkende toeristische informatiekantoren, door 

middel van het symbool i. 
� Voor wandelnetwerken en wandellussen in landelijke gebieden is de kaart 

standaard een topografische kaart (of afgeleiden hiervan) met een afgeronde 
schaal van 1 / 20.000 of groter.  (bijvoorbeeld 1 / 10.000). 

� Voor wandellussen in steden is een stadsplan met straatnamen aangewezen. 
� Gebruik zoveel mogelijk gestandaardiseerde symbolen, bijvoorbeeld voor toilet en 

parking. Is dit niet mogelijk, gebruik dan eenvoudige, voor zichzelf sprekende 
tekens. 
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b Beschrijving 

� Deze omvat minimum volgende elementen: 
- informatie over het wandelnetwerk / de wandellus(sen) en 

wetenswaardigheden langsheen de trajecten; 
- informatie over de aansluiting op het openbaar vervoer door middel van de 

vermelding ‘In dorp X, Y lopen buslijnen 1, 3, 4’ en / of het adres van de 
stations. Daarnaast wordt telkens het telefoonnummer van het NMBS-station 
en het provinciale nummer van De Lijn vermeld; 

- informatie over toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en kinderwagens; 
- adres, telefoonnummer en openingsuren van de door Toerisme Vlaanderen 

erkende infokantoren; 
- adres en telefoonnummer van een kwalitatieve selectie van horeca; 
- contactgegevens (adres, e-mailadres, website of telefoonnummer) voor het 

melden van klachten; 
- logo’s van initiatiefnemers en van subsidiërende partners; 
- routebeschrijving: een schematisch duidelijk kaartje te staan dat de 

startplaats aangeeft van op de grootste toegangswegenwegen; 
- adressen van startplaatsen. 

� Facultatieve informatie: aanbevelingen voor een ecologisch verantwoord 
gedrag, tips voor personen met een handicap… 

 
De kaart wordt verspreid via de infokantoren erkend door Toerisme Vlaanderen, 
provinciale en regionale toeristische diensten en / of boekhandels en andere 
verkooppunten. 
 

2.2 Wandelnetwerken 

2.2.1 Algemene conceptuele principes 

� Grootte van het wandelnetwerk 
De richtgrootte voor een wandelnetwerk is 4.000 ha. 

� Dichtheid van het wandelnetwerk 
Bij het bepalen van de dichtheid van het wandelnetwerk dienen de beschikbare 
wandelwegen geïnventariseerd te worden: bestaande wandellussen, Atlas der 
Buurtwegen, inventarisatie van wandelwegen die door de lokale bevolking goed 
gekend zijn… De streefnorm van de maasomtrek is 3 à 5 km. 
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2.2.2 Kenmerken van de bewegwijzering 

De bewegwijzering dient gesloten te zijn en het volledige netwerk dient bewegwijzerd 
te zijn in twee richtingen. Dit gebeurt aan de hand van knooppuntennummers. De 
materiaalkeuze voor de bewegwijzeringsborden is pvc, aluminium, polyester of 
recyclagemateriaal. 
 
Toerisme Vlaanderen geeft haar goedkeuring op de lay-out en het materiaal van de 
borden vooraleer de initiatiefnemer de bestelling plaatst. 
 

a Algemene kenmerken 

� Rechthoekig bord, smalle zijde naar boven. 
� Kleuren: 

- achtergrond: wit RAL 9016 (CMYK 
3,0,0,0); 

- opdruk: wijnrood RAL 3003 (CMYK 
0,100,100,40). 

� Symbool: wandelaar: 30 mm. 
� Doorsnede cirkel met knooppuntnummer: 45 

mm. 
� Knooppuntnummer: 22 mm. 
� Pijl: 25 mm x 25 mm. 
� Lettertype: Helvetica, Verdana of Arial. 
� Contourlijn: 10 mm van de rand, 6 mm dik. 
� Horizontale contourlijn onderaan: 20 mm; 
� Te vermelden: 

- naam regio of naam wandelnetwerk 
onderaan in de contourlijn: letterhoogte 8 
mm; 

- naam steunende organisatie (Toerisme 
Vlaanderen) in de onderkant van de witte 
bordrand: letterhoogte 5 mm, 
hoofdletters; 

- naam initiatiefnemers in de boven kant 
van de witte bordrand – bij groot aantal 
initiatiefnemers wordt diegene vermeld 
waar men met klachten of suggesties terecht kan ; 

- geen logo’s of tekstverwijzingen op het bord. 
 
 
 
 



19 

 

b Knooppuntenbord (knooppuntnummer + 
2 of 3 verwijzingen) 

� Afmetingen: 
- bij 2 verwijzingen: 130 mm x 217 mm; 
- bij 3 verwijzingen: 130 mm x 280 mm. 

� Pijl telkens op dezelfde hoogte als het 
nummer, aanbrengen in wijzerzin. 

� Tekst: ‘Knooppunt’: letterhoogte 8 mm voor 
de hoofdletter. 

� Symbool wandelaar staat bovenaan links, 
boven tekst ‘knooppunt’. 

� De verschillende knooppuntennummers 
worden van elkaar gescheiden door een 
horizontale lijn van 6 mm dik. 

 
 
 
 
 
 
 

c Doorverwijzingsbord 

� Afmetingen: 130 mm x 170 mm. 
� Pijl staat boven in het open vlak. 
� Knooppuntnummer staat onder de pijl. 
� Symbool wandelaar staat onderaan in het 

open vlak. 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 Kenmerken van de dragers 

a Op knooppunten 

� Afmetingen 
Een vierkante paal met: 
- hoogte: max. 225 cm; 
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- lengte en breedte: min. 14 cm en max. 14,5 cm. 
 
� Materiaal 

Vrij te bepalen, maar duurzaam materiaal2. 
 
� Plaatsing 

Bij voorkeur 75 cm in de grond, 150 cm boven de 
        grond. 
 
 
 
� Principes 

- Bewegwijzeringsborden van andere recreatieve routes 
kunnen toegevoegd worden op de drager van het 
knooppuntenbord. Het onderste bewegwijzeringsbord op 
de drager moet altijd minimum 1 meter boven het 
maaiveld bevestigd worden. 

- Op de dragers mogen GEEN extra borden met logo’s of 
tekstverwijzingen naar initiatiefnemers of sponsors 
aangebracht worden. 

- Het is wel toegelaten om op een minimalistische en 
esthetisch verantwoorde wijze de huisstijl of brand van 
het netwerk, gebied of project in de drager zelf te 
verwerken (bijv. frezen of brandmerken). Opgelet, het 
mag niet gaan om logo’s van of tekstverwijzingen naar 
de initiatiefnemende instanties. 

 

b Bij tussenbewegwijzering 

Voor de tussenbewegwijzering kan een ander type paal of bestaande drager gebruikt 
worden mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de wegbeheerder. De 
tussenbewegwijzering mag niet geplaatst worden op elektriciteitskasten, schuilhutten, 
bushokjes, bomen, … 
 

                                                                 
2 Het Agentschap Natuur & Bos vereist in alle bossen die in hun beheer zijn het gebruik van 
houten dragers. 
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2.3 Wandellussen 

2.3.1 Normen voor bewegwijzering 

De bewegwijzering van wandellussen gebeurt – afhankelijk van het type – door middel 
van zeshoekige borden, klinknagels of is geïntegreerd in de toeristische 
voetgangersbewegwijzering van een stad (zie deel 3). De bewegwijzering dient 
gesloten te zijn. Bewegwijzering in twee richtingen mag, maar is niet verplicht. Een 
wandellus heeft een lengte van minimum 2 km en maximum 20 km. 
 
Er zijn drie types van zeshoekige borden: 
� Type 1: bordjes met een pijl, de naam van de wandellus en een symbool van een 

wandelaar. 
� Type 2: bordjes met een pijl en een gekleurde geofiguur. 
� Type 3: bordjes met een gekleurde pijl. 
 
Daarnaast zijn er steden de klinknagels (type 4) en wandellussen die geïntegreerd zijn 
in het concept van de toeristische voetgangersbewegwijzering (type 5). 
 
De keuze tussen deze types is afhankelijk van het type wandeling en de provincie 
waarin de wandellus gesitueerd is: 
� Bordjes van type 1 zijn bedoeld voor alleenstaande wandelingen in een landelijke 

of stedelijke omgeving die gekenmerkt zijn door een specifiek thema. Dit thema is 
vervat in de naam van de wandellus, die op het bordje vermeld wordt. 

� Bordjes van type 2 en 3 zijn bedoeld voor gebieden met één of meerdere 
wandellussen, al dan niet met elkaar verbonden, in een landelijke omgeving. 

� Bewegwijzering met klinknagels (type 4) kan enkel in steden. 
� In steden met een uitgewerkt concept van toeristische voetgangers-

bewegwijzering, kunnen wandellussen opgenomen worden in dit concept (type 5). 
 

Elke aanvrager dient contact op te nemen met de betrokken provinciale 
toeristische organisatie om af te spreken welk type bewegwijzering voor de 
geplande wandellus(sen) gebruikt moet worden. 

 

2.3.2 Kenmerken van de bewegwijzering 

Toerisme Vlaanderen geeft haar goedkeuring op de lay-out en het materiaal van de 
borden vooraleer de initiatiefnemer de bestelling plaatst. 
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a Type 1: zeshoekig bordje met symbool wandelaar en naam wandellus 

� Vorm 
Zeshoekig bord, top naar boven. 

 
� Materiaal 

De materiaalkeuze voor de 
bewegwijzeringsborden is aluminium, 
pvc, polyester of recyclagemateriaal. 

 
� Afmetingen 

Van hoek tot hoek maximum 17,5 cm, 
van rib tot rib maximum 15 cm. 

 
� Illustraties en tekst 

- pijl bovenaan in het midden; 
- naam van het wandelpad centraal 

op het bord; 
- symbool wandelaar onderaan in het midden; 
- bordrand van 10 mm; 
- contourlijn: op 10 mm van de rand en gelijkmatig 6 mm dik; 
- facultatief: naam initiatiefnemer(s) en ondersteunende organisatie (Toerisme 

Vlaanderen) in de bordrand; 
- geen logo’s of tekstverwijzingen. 

 
� Kleur 

- De kleur voor elke wandellus is vrij te bepalen door de initiatiefnemer. 
- Achtergrond: wit (of zandkleur). 

 
� Lettertype 

Gebruik een duidelijk leesbaar lettertype met schreefloze letters (= letters zonder 
dwarsstreepje aan de uiteinden). Goede lettertypes zijn Verdana en Arial. Gebruik 
ook best geen cursief. 
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b Type 2 en 3: zeshoekig bordje met pijl en eventueel geofiguur 

   
� Vorm 

Zeshoekig bord, top naar boven. 
 
� Materiaal 

De materiaalkeuze voor de bewegwijzeringsborden is pvc, aluminium of 
recyclagemateriaal. 

 
� Afmetingen 

Van hoek tot hoek maximum 12 cm, van rib tot rib maximum 10,5 cm. 
 
� Illustraties en tekst 

- Type 2: 

• pijl bovenaan in het midden; 

• geofiguur onderaan in het midden (hetzelfde symbool wordt heel de lus 
aangehouden). 

- Type 3: 

• pijl in het midden (hetzelfde symbool wordt heel de lus aangehouden). 
- Facultatief: naam initiatiefnemer(s) en ondersteunende organisatie (Toerisme 

Vlaanderen) in de bordrand. 
- Geen logo’s of tekstverwijzingen. 

 
� Kleur 

- Type 2: zwarte of donkerblauwe pijl en gekleurde geofiguur. 
- Type 3: gekleurde pijl. 
- De kleur voor elke wandellus is vrij te bepalen door de initiatiefnemer. Indien 

men de kleur wil koppelen aan de afstand, dan dient men volgende indeling 
toe te passen: 



24 

 

• 1,5 – 3 km groen; 

• 2,0 – 5 km blauw; 

• 4,0 – 7 km oranje; 

• 6,0 of meer rood; 

• reserve geel; 

• verbindingen bruin. 
- Achtergrond: wit. 

 
� Lettertype (indien van toepassing) 

Gebruik een duidelijk leesbaar lettertype met schreefloze letters (= letters zonder 
dwarsstreepje aan de uiteinden). Goede lettertypes zijn Verdana en Arial. Gebruik 
ook best geen cursief. 

 

c Type 4: klinknagels 

Klinknagels worden verankerd in het wandelpad. Op 
de kop van de klinknagel kan een symbool voor het 
thema van de wandellus staan. Het symbool moet 
typerend zijn voor het thema en de gemeente. Het 
ontwerp van de klinknagel wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan Toerisme Vlaanderen. Bij voorkeur 
één route per stad of dorp. 
 

d Type 5: wandellus(sen) geïntegreerd in toeristische 
voetgangersbewegwijzering 

Voor wandellussen die geïntegreerd zijn in toeristische voetgangersbewegwijzering in 
een stad, worden geen specifieke bewegwijzeringsborden vooropgesteld. De 
bewegwijzeringsborden moeten passen in het concept en uitzicht dat voor het geheel 
van de toeristische voetgangersbewegwijzering is uitgewerkt (zie verder). Dit concept 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan Toerisme Vlaanderen. 
 

2.3.3 Kenmerken van de dragers 

Bewegwijzeringsborden worden kunnen op bestaande dragers bevestigd worden 
indien de duidelijkheid voor de recreant niet in het gedrang komt. De bordjes mogen 
echter niet geplaatst worden op elektriciteitskasten, schuilhutten, bushokjes, bomen, … 
 
� Nieuwe dragers moeten voldoen aan volgende criteria: 

- Materiaal: vrij te bepalen, maar duurzaam materiaal. 
- Plaatsing: bij voorkeur 75 cm in de grond, max. 150 cm boven de grond. 
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� Bestaande en nieuwe dragers moeten voldoen aan 
volgende criteria: 
- Bewegwijzeringsborden van andere recreatieve 

routes kunnen samengevoegd worden op één 
drager. Het onderste bewegwijzeringsbord op de 
drager moet altijd minimum 1 meter boven het 
maaiveld bevestigd worden. 

- Op de palen mogen GEEN extra borden met logo’s of 
tekstverwijzingen naar initiatiefnemers of sponsors 
aangebracht worden. 

- Het is wel toegelaten om op een minimalistische en 
esthetisch verantwoorde wijze de huisstijl of brand 
van het gebied of project in de paal zelf te verwerken 
(bijv. frezen of brandmerken). Opgelet, het mag niet 
gaan om logo’s van of tekstverwijzingen naar 
initiatiefnemende instanties. 

 
 
 

2.4 Langeafstandsroutes 

2.4.1 Normen voor bewegwijzering 

De bewegwijzering van de routes gebeurt door de vzw Grote Routepaden. Toerisme 
Vlaanderen komt hierin niet tussen. Deze bepalingen gaan enkel over de 
ondersteunende doelenbewegwijzering: namelijk de wandelbomen. Deze kunnen 
geplaatst worden op de kruising van 2 (Streek) GR-paden of op een toeristisch 
aantrekkelijke plaats langsheen de route. De aanvrager staat in voor het onderhoud 
(minstens 1 x per jaar). 
 

De bepaling van de exacte locatie van wandelbomen op het GR-netwerk en de 
tekst op de handwijzers dient steeds in overleg te gebeuren met vzw Grote 
Routepaden. 
 
Contactpersoon: Barbara Dessein, GR – wandelcoördinator 
 barbara.dessein@groteroutepaden.be - tel: 02 204 09 71 of 0484 24 88 56 

 

2.4.2 Kenmerken van de bewegwijzering 

� Materiaal handwegwijzer 
- met houtbeschermend product behandeld eikenhout 
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� Afmetingen 
 

 
 
 

- Lengte vanaf paal: 1000 mm – Breedte: 170 mm – Dikte: 40 mm – Punt: 45° 
- Afstand tussen 2 wijzers: 60 mm 
 

� Illustraties en tekst 
- Volgorde: 

• Symbool bewegwijzering: GR: wit-rood / Streek-GR: geel-rood  

• Naam (Streek-)GR 

• Referentiepunt (en) 

• Afstand: x km  
- Symbool GR (rood/wit):/ Streek-GR  

• Afmetingen: lengte: 100 mm – breedte: 35 + 35 mm 

• Volgorde kleuren: Wit bovenaan. Rood onderaan 

• Kleurcode: 
- Signaalwit: RAL 9003 
- Verkeersgeel: RAL 1023 
- Signaalrood: RAL 3001 

- Letters: 

• Kapitalen 

• Hoogte en breedte in verhouding met de beschikbare 
ruimte (afhankelijk van het aantal karakters) 

• Uitsteken (uitfrezen)  

• Met donkere beits inverven. 
- Tekst aan beide zijden van de handwijzers  

 

2.4.3 Kenmerken van de drager 

� Materiaal  
- met houtbeschermend product behandeld eikenhout 
- Betonnen sokkel 
- Staalplaten: gegalvaniseerde staalplaten. Eventueel inox 
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� Afmetingen 

- Vierkant 
- Lengte 2050 mm, waarvan 50 mm 

in betonnen sokkel 
- Diameter: 140 mm 
- Hoeken afgeschuind 
- Vermelding ‘GROTE 

ROUTEPADEN’ over de volledige 
lengte van de paal 

- Letters uitfrezen en met donkere 
beits inverven. 

- Tekst op 2 zijden van de paal 
- Op de kop van de paal : 

• Logo Toerisme Vlaanderen 

• Logo subsidiërende instantie 
- Kop 

• Hoek 30° 

• Groef: breedte 30mm - diepte 
10 mm rondom 

• Totale lengte vanaf bovenste 
handwijzer: 250 mm. Lengte 
tot groef: 80 mm. Lengte vanaf 
groef tot top: 100 mm. Hoogte 
top: 40 mm. 

 
� Plaatsing 

- Betonsokkel: Lengte: 600 mm. 
Breedte onderaan: 400mm. Breedte 
bovenaan: 300mm. 

- Staalplaten: Dikte 10 mm – lengte 
250 mm waarvan 50 mm in sokkel 

- * 2 bouten 
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3 TOERISTISCHE VOETGANGERSBEWEGWIJZERING 
IN STEDEN 

3.1 Inleiding 

Toeristische voetgangersbewegwijzering heeft tot doel om de toerist op een duidelijke 
manier doorheen de stad te leiden langsheen de toeristische bezienswaardigheden. 
Het is een concept dat in de eerste plaats geschikt is voor de kunststeden. Mits een 
grondige motivatie kan een dergelijk concept ook uitgewerkt worden in andere steden. 
 
Indien het totaalconcept meer omvat dan louter de bewegwijzering voor de toerist, dan 
zal de betoelaging in verhouding zijn tot het gedeelte toeristische bewegwijzering. 
 

3.2 Richtlijnen 

3.2.1 Algemene conceptuele principes 

De principes van de algemene 
aanpak zijn: 
� Selectie van de belangrijkste 

bezienswaardigheden. 
� Indeling van bezienswaardig-

heden in clusters (of wijken) 
indien de stad voldoende 
toeristische bezienswaardig-
heden te bieden heeft. 

� In dat geval wordt van op afstand 
bewegwijzerd naar de clusters, 
binnen de clusters naar de 
afzonderlijke 
bezienswaardigheden indien 
noodzakelijk. De clusters staan met elkaar in verbinding via toeristische assen. 

� De bewegwijzering voorziet telkens in een heen- en terugparcours vanaf de 
aankomstplaatsen: parkings, stations, afstapplaatsen toeristenbussen, 
aanlegsteigers, jachthavens… 

� Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van toeristisch aantrekkelijke 
wandelroutes, waar mogelijk verkeersvrij, bijvoorbeeld door parken en langs 
waterwegen, en verder hoofdzakelijk over trottoirs. 

� Op strategische locaties moet een overzichtsbord voorzien worden (zie verder). 
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� Het bewegwijzeringsplan wordt ondersteund door een communicatieplan 
(stadsplannen, routeplanner, brochures, wegbeschrijving…). 

� Er moeten voldoende garanties zijn wat betreft het onderhoud van de 
bewegwijzering. 

 

3.2.2 Te bewegwijzeren items 

a Toeristische 
bezienswaardigheden 

� Als te bewegwijzeren 
items worden de belang-
rijkste bezienswaardig-
heden of aantrekkings-
polen, die bovendien 
duidelijk geografisch te 
lokaliseren zijn, geselecteerd. 

� Evenementen worden niet in de lijst van te bewegwijzeren items opgenomen: 
doorgaans zijn dit tijdelijke aangelegenheden (zoals tentoonstellingen) en is een 
vaste bewegwijzering om die reden niet aan de orde. Soms komt daar nog bij dat 
zij niet eenduidig tot één bepaalde locatie beperkt zijn. 

� Volgens het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum 
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens, 
artikel 12.9.2 11° b, worden overnachtingsgelegenheden binnen bebouwde 
kommen die meer dan 30 000 inwoners tellen, niet gesignaleerd. Binnen de 
bebouwde kommen worden ook de restaurants niet gesignaleerd. Bijgevolg mag 
bewegwijzering naar logies, cafés en restaurants niet meegenomen worden in het 
concept. 

� Vermits het enkel gaat om toeristische voetgangersbewegwijzering, worden items, 
waarnaar de toerist zich doorgaans niet te voet verplaatst, niet vermeld. 

� Toeristische bewegwijzering voor automobilisten komt niet in aanmerking. 
Hiervoor kan verwezen worden naar het parkeergeleidingssysteem (zie verder). 

 

b Faciliteiten: heen- en terugparcours 

Naast de eigenlijke toeristische items worden ook een aantal faciliteiten die voor de 
toerist van belang zijn, bewegwijzerd. Het belang hiervan is van praktische aard. De 
principes die voor de plaatsing van de wegwijzers naar de eigenlijke toeristische 
attracties worden toegepast, zijn voor deze faciliteiten niet relevant. Belangrijkste 
criterium is hierbij de gebruiksvriendelijkheid. Voor faciliteiten die met mobiliteit te 
maken hebben, wordt er in het bijzonder op gelet dat de toerist vanuit voldoende 
knooppunten in de stad vlot zijn terugweg vindt. 
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Volgende faciliteiten worden bewegwijzerd: 
� Toeristisch informatiekantoor: voor de eenduidigheid wordt slechts één 

toeristisch informatiepunt bewegwijzerd. Eventuele aanvullende informatiepunten 
kunnen wel op de stadsplannen aangeduid worden. 

� Parkings: voor het autovervoer kan verwezen worden naar het parkeergeleidings-
systeem. Dit systeem voorziet parkeerroutes en parkeergelegenheden die mee in 
beschouwing moeten genomen worden in het opzet van het bewegwijzeringsplan, 
zodat de voetganger door de bewegwijzering ‘opgevangen’ wordt vanaf het 
moment dat hij zijn voertuig verlaat. M.a.w. de toeristische voetgangersbeweg-
wijzering moet geënt zijn op het parkeergeleidingssysteem. 

� Busparkings en stations: vanaf deze plaatsen vertrekken eveneens toeristische 
parcours, heen en terug. Enkel busparkings en stations die voor de voetganger 
daadwerkelijk vanuit het centrum te bereiken zijn, worden bewegwijzerd. 
Aansluitend bij het plan voor de voetgangersbewegwijzering moeten ook stappen 
ondernomen worden om de bewegwijzering voor het toeristisch busvervoer van op 
de invalswegen te optimaliseren. 

� Aanlegsteigers en bootvervoer: in steden waar water in de binnenstad 
belangrijk is, moet de nodige aandacht gegeven worden aan trajecten langs het 
water en jachthavens. Daarnaast moeten de aanlegsteigers van het toeristisch 
bootvervoer in het bewegwijzeringsplan opgenomen worden. In sommige gevallen 
sluiten perifere aanlegsteigers aan op de busparkings en bieden ze op die manier 
een alternatieve vorm van transport naar het toeristisch centrum. 

� Sanitair. 
� Openbaar groen. 
 

3.2.3 Facultatieve uitbreiding van het 
concept 

Het concept voor de toeristische voetgangers-
bewegwijzering is een totaalconcept voor onthaal van en 
communicatie met de toerist. Vandaar dat naast de 
bewegwijzering en overzichtsborden ook andere items 
vervat kunnen zijn in het concept (facultatief!). 
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� Bij de toeristische bezienswaardigheden kunnen 
infobordjes met een korte beschrijving in vier talen aan 
de muur of op een drager voorzien worden. 

� Bij de toeristische bezienswaardigheden kunnen ook 
bordjes met een naamvermelding aan de muur voorzien 
worden. 

� Er kunnen één of meerdere wandellussen door de stad 
opgenomen worden in het concept. 

 

3.2.4 Bewegwijzeringsplan 

Alle bovenstaande principes moeten vervat zijn in een 
bewegwijzeringsplan. Dit plan geeft een overzicht van de te 
bewegwijzeren bezienswaardigheden met de cluster (indien 
van toepassing), de te volgen parkeerroute / meest 
nabijgelegen parking, infobordjes en naambordjes. Daarnaast 
zijn ook de locaties van de overzichtsborden en de trajecten 
van de wandellussen opgenomen. Het bewegwijzeringsplan 
bestaat uit een tabel en een grafische weergave op kaart. 
  

3.2.5 Communicatie 

Bewegwijzering op zich volstaat niet om de toerist op een efficiënte manier wegwijs in 
de stad te maken. Over het concept moet ook voldoende communicatie gevoerd 
worden. Concreet houdt dit in dat in brochures, wegbeschrijvingen, stadsplannen… 
consequent naar de toeristische voetgangersbewegwijzering wordt verwezen en dit 
zowel vanuit de stedelijke diensten als vanuit de toeristische sector. 
 
Elke wegbeschrijving op papier of via een website van gelijk welke instantie moet geënt 
zijn op het bewegwijzeringssysteem op terrein. 
 
Voor stadsplannen wordt gebruik gemaakt van dezelfde kaart als op de 
overzichtsborden. Eventueel kunnen op de stadsplannen nog aanvullende 
aantrekkingselementen of faciliteiten die niet in de bewegwijzering opgenomen zijn, 
aangeduid worden. Ook de eventuele wandellussen moeten op het stadsplan 
aangeduid worden. 
 
Bij de invoering van het concept voor toeristische voetgangersbewegwijzering moet 
bijgevolg ook een uitvoerig communicatieplan opgesteld worden. 
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3.2.6 Kenmerken van de bewegwijzering 

Het concept voor de toeristische voetgangersbewegwijzering moet praktisch bruikbaar 
en esthetisch verantwoord (sober, niet te prominent aanwezig) zijn. Het vormt één 
geheel met de inrichting of ‘huisstijl’ van de stad, bijvoorbeeld het straatmeubilair 
(verlichting, zitbanken, vuilbakken, paaltjes…). Op die manier wordt de identiteit van de 
stad versterkt. 
 
De bewegwijzering bestaat uit een drager met verschillende wegwijzers (armen) naar 
de toeristische aantrekkingspunten of ondersteunende faciliteiten. Het systeem moet 
flexibel zijn, zodat gemakkelijk wegwijzers toegevoegd of verwijderd kunnen worden. 
 
De overzichtsborden, eventuele infobordjes en naambordjes bij bezienswaardigheden 
en wegwijzers voor de wandellussen sluiten qua vormgeving naadloos aan op het 
concept van de wegwijzers. 
 

3.2.7 Normen voor bewegwijzering 

� Materiaal 
Esthetisch en duurzaam materiaal waarbij voldoende waarborgen worden 
geboden voor stevigheid, levensduur, kleurechtheid en milieuvriendelijkheid. 

 
� Vorm, kleur en afmetingen 

Deze worden bepaald met het oog op praktische bruikbaarheid, esthetiek en de 
‘huisstijl’ van de stad. 

 
� Letters en symbolen 

- Gebruik een duidelijk leesbaar lettertype met schreefloze letters (= letters 
zonder dwarsstreepje aan de uiteinden). Goede lettertypes zijn Verdana en 
Arial. Gebruik ook best geen cursief. 

- De letterhoogte is minimum 1 / 100 van de leesafstand. Voor belangrijke 
informatie wordt dit gereduceerd tot 1 / 25. De regelhoogte is minimum 1 / 30 
van de regellengte. 

- Zorg voor een goed contrast tussen tekst en achtergrond. Vermijd daarbij de 
combinatie rood / groen (kleurenblindheid) of zwart / wit (te groot contrast). 

- Gebruik zoveel mogelijk gestandaardiseerde symbolen, bijvoorbeeld voor 
toilet en parking. Is dit niet mogelijk, gebruik dan eenvoudige, voor zichzelf 
sprekende tekens. 

 
� Plaatsing 

- De wegwijzers moeten geplaatst worden op een makkelijk bereikbare en 
logische locatie. Overdrijf niet: te veel signalisatie leidt tot verwarring. 
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- Plaats de wegwijzers buiten de circulatiestroom zodat ze geen obstakel 
vormen. Borden mogen maximum 10 cm uitsteken uit de muur. 

- De plaatsingshoogte is afhankelijk van de leesafstand. Bij grote 
leesafstanden (bv. bewegwijzering) is de plaatsingshoogte 220 cm, voor 
kleine leesafstanden (bv. naambordjes) tussen 140 en 160 cm. 

 

3.2.8 Kenmerken van de overzichtsborden 

Op strategische locaties moet een 
overzichtsbord voorzien worden. Het 
uitzicht van het overzichtsbord dient te 
passen in de volledige marketing of huisstijl 
van het bewegwijzeringssysteem. Het 
ontwerp van het overzichtsbord wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan Toerisme 
Vlaanderen. 
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4 BETOELAGING VAN PROJECTEN 

Toerisme Vlaanderen kan projecten m.b.t. toeristisch-recreatieve wandelnetwerken, 
wandellussen en toeristische voetgangersbewegwijzering betoelagen via het besluit 
van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende de erkenning en financiële 
ondersteuning toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen. 
 
Alle informatie hierover vindt u in de infobrochure die jaarlijks wordt uitgegeven. Je kan 
deze infobrochure aanvragen via: 

TRP@toerismevlaanderen.be 
 
Of downloaden via: 

www.toerismevlaanderen.be 
 
Ook de brochures met de richtlijnen voor de bewegwijzering toeristisch-recreatieve 
fietslussen en -netwerken en voor toeristisch-recreatieve ruiter- en menlussen en 
-netwerken en de infofiches omtrent toegankelijkheid kan je op die manier verkrijgen. 
 
Voor meer informatie of vragen kan je terecht bij: 

Toerisme Vlaanderen - dienst Toeristisch-Recreatieve Projecten 
Grasmarkt 61 
1000 Brussel 
tel. 02 504 04 53 
TRP@toerismevlaanderen.be 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  


