
Regels lokale objectverwijzing Bernheze 
 

 
Waar verwijzen? 
- Verwijzing vindt hoofdzakelijk plaats op doorgaande/hoofdwegen. 
- Er kan ook worden verwezen vanaf recreatieve routes (in geval van specifieke 

fietsvoorzieningen wordt juist vanaf de recreatieve routes verwezen). 
- Onnodige verkeersactiviteiten in m.n. woonwijken dienen te worden voorkomen. 

Verkeersstromen worden gereguleerd in overeenstemming met de verkeersfunctie die de 
wegbeheerder aan de wegen heeft toegekend. 

- V.w.b. de hoeveelheid verwijzingen: uitgangspunt is een logische / duidelijke verwijzing (= 
voldoende borden) én een rustig straatbeeld (= niet te veel borden).  

 
Waarnaar verwijzen? 
- Zie bijgaand ‘Overzicht van objecten / voorzieningen’.  
- In z’n algemeenheid geldt dat verwijzing alleen plaatsvindt naar bedrijven / instanties / 

instellingen / objecten / voorzieningen met een algemeen maatschappelijke of recreatieve 
waarde, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat die (ook) regelmatig bezocht worden 
door mensen van buiten de eigen kern. 

- Onder een toeristisch-recreatieve voorziening wordt verstaan een voorziening die door aard, 
omvang en wijze van beheer is ingesteld op bezoek door recreanten en/of toeristen, of een 
vergelijkbare publieksfunctie heeft.  

 
Hoe verwijzen?  
- Uniformiteit en eenduidigheid versterken de herkenbaarheid. Daarom wordt, voor wat kleur en  

pictogramgebruik betreft, aangesloten bij (inter)nationale standaarden. 
- De hoeveelheid informatie op een verwijsbord moet, omwille van de leesbaarheid, zo veel 

mogelijk worden beperkt (max. circa 15 karakters, op max. 2 regels).  
- Op de verwijsborden worden geen (eigen/bedrijf) logo’s geplaatst (wel pictogrammen). 
- Plaatsing volgens geldende wet- en regelgeving.  
 
Specificaties 
- De afmetingen van de (afhankelijk van de locatie) enkel- of dubbelzijdig bedrukte borden zijn 

90 x 15 cm (eenregelige tekst) of 90 x 25 cm (tweeregelige tekst). De borden worden 
geplaatst op actiepunten (meestal kruisingen).  

- Alleen op wegen met een maximaal toegestane snelheid van minimaal 80 km/uur, dan wel in 
situaties waarin de verkeersveiligheid daar expliciet om vraagt,  worden enkelzijdig bedrukte 
borden met afmeting 113 x 17,5 cm (eenregelige tekst) of 113 x 26,5 cm (tweeregelige tekst) 
op beslispunten geplaatst (meestal een stukje voor een kruising).  

- De karakters en pictogrammen zijn retro-reflecterend.  
- Toeristisch-recreatieve bestemmingen worden aangeduid met witte letters op bruine borden, 

vergezeld van een pictogram.  
- Omwille van een duidelijk onderscheid (hogere attentiewaarde) wordt voor de overige, niet 

toeristisch recreatieve objecten (bijvoorbeeld milieustraat) een andere kleur bebording 
gebruikt. Er is gekozen voor groen (de huisstijl van Bernheze). Niet blauw om duidelijk 
onderscheidend te zijn van verkeers- en straatnaamborden. 

 
Kosten en beheer 
- Kosten van aanschaf van extra palen en borden incl. bevestigingsmateriaal zijn voor de 

aanvrager.  
- Kosten van het plaatsen van extra palen en borden zijn voor de gemeente. 
- De gemeente beheert en onderhoudt alle verwijsborden. De kosten hiervan zijn voor de 

gemeente (incl. noodzakelijke vervanging van bestaande materialen bijv. a.g.v. diefstal e/o 
beschadiging).  

 
 



Overzicht van objecten/voorzieningen 
 

 Wel verwezen (kunnen) worden 
 

Voorzieningen Opsomming Voorwaarden 

Groepsaccommodaties Conferentieoord of -centrum  

Groepsaccommodatie voor groepen > 20 personen 

Jeugdherberg  voor groepen > 20 personen 

Kampeerboerderij  

Vakantieoord  

Horecavoorzieningen Hotel  min. 8 slaapplaatsen 

Hotel-restaurant  

Partycentrum  voor groepen > 500 personen (dus niet de 
kleinere zalen bij cafés) 

Pension min. 8 slaapplaatsen 

Restaurant Buiten de bebouwde kom  

Verblijfsrecreatie Bed & Breakfast  min. 4 slaapplaatsen 

Bungalowpark  Min. 20 bungalows in bedrijfsmatige verhuur  

Camperplaatsen   

Camping of minicamping  Min. 10 standplaatsen in bedrijfsmatige 
verhuur 

Stacaravanterrein  Min. 20 stacaravans in bedrijfsmatige 
verhuur 

Recreatieve voorzieningen 
 
(mits opengesteld voor publiek, 
en met aantoonbaar recreatieve 
waarde) 

Bezienswaardigheden en 
attracties  

 

Bezoekerscentrum   

Dagrecreatieterrein   

Dierenpark/kinderboerderij  

Evenementen- / 
tentoonstellingsruimte  

 

Fietscafé  Voorwaarden: 

• is van mei t/m september, tenminste 
vijf dagen in de week vanaf 11:00 
uur geopend; 

• heeft een toiletruimte die ook 
toegankelijk is voor fietsers die geen 
gebruik maken van de 
horecafaciliteiten; 

• biedt een gratis drinkwaterpunt; 

• biedt gratis de mogelijkheid voor het 
opladen van de accu’s van 
elektrische fietsen; 

• beschikt over bandenplakset, 
fietspomp en EHBO-set;  

• er zijn fietskaarten ter inzage of te 
koop; 

• alleen verwijzing vanaf 
fietsknooppuntroute; 

• Ligt binnen twee kilometer van 
fietsknooppuntroute (zie routekaart 
www.visitbrabant.com)  

Gedenkteken  

IJs- en kaasboerderij  

Kasteel  

Kerk  Mits bezienswaardigheid 

Manege  Mits overdekt, en er een paard gehuurd kan 
worden, dan wel onder begeleiding paard 
gereden kan worden door 
recreanten/toeristen 

http://www.visitbrabant.com/


Molen  Mits bezienswaardigheid  

Monument   

Museum   

Natuurgebied/natuurpark   

Oplaadpunt Voorwaarden: 

• klimaat neutraal  

• fiets oplaadpunten alleen verwijzen 
vanaf recreatieve fietsroute 

Picknickplaats Voor zover niet direct zichtbaar vanaf 
recreatieve c.q. doorgaande route 

Speeltuin  Mits met bovenlokaal karakter  

Visvijver Mits met bovenlokaal karakter 

Sportvoorzieningen  Binnensportaccommodatie  Sporthal, sportzaal, gymzaal 

Circuit  Cross, kart e.d. 

Gildeterrein  

Golfbaan   

Hondensport terrein   

Midgetgolfbaan   

Modelvliegsport terrein   

Ruitersport terrein   

Sportpark Zoveel mogelijk verwijzen naar een 
sportpark. Bij het sportpark uiteindelijk 
verwijzen naar de diverse verenigingen c.q. 
sporten (hebben meestal eigen ingang en 
parkeerterrein) 

Trimbaan  

Zweefvliegveld   

Zwembad  Mits openbaar  

Overige lokale voorzieningen Begraafplaats e/o mortuarium Mits openbaar  

Fietsenstalling   

Gemeenschapshuis   

Gemeentehuis   

Gemeentewerf   

Kringloopwinkel  

Middelbare school  

Milieustraat   

Multifunctionele accommodatie 
e/o verenigingsgebouw  

Mits met ontvangstfunctie van gasten van 
buiten de eigen kern (o.a. scouting, Eijnderic, 
KBO). 
Zoveel mogelijk verwijzen naar gebouwen 
(tenzij niet mogelijk/onduidelijk/onlogisch). Bij 
het gebouw eventueel verwijzen naar diverse 
gebruikers (wanneer sprake is van 
verschillende ingangen e/o 
parkeerterreinen).  

Parkeerterrein of -garage Verwijzing d.m.v. RVV-bebording 
(verkeersborden) via verkeersbesluit  P&R terrein 

Politiebureau   

Theater   

Verzorgingshuis en 
verpleegtehuis 

 

VVV kantoor/vestiging  

Wereldwinkel  

 



 

Niet verwezen worden 
 

 

Voorzieningen Opsomming Voorwaarden 

Horeca-/recreatieve voorzieningen Café  Met of zonder vergaderzalen e/o 

biljartcentrum  

Café-restaurant  

Cafetaria/restaria   

IJssalon   

Restaurant Binnen de bebouwde kom 

Sportvoorzieningen Beugel accommodatie  

Biljart accommodatie Incl. pool/snooker 

Bowling centrum  

Dart accommodatie  

Sportschool/fitnesscentrum  

Overige lokale voorzieningen Apotheek   

Basisschool  Tenzij regionale school  

Bedrijven / instellingen / 

instanties zonder algemeen 

maatschappelijke of recreatieve 

waarde 

 

Benzinestation  

Bibliotheek   

Bioscoop   

Brandweer   

Dierenarts   

Discotheek  

Huisarts   

Kinderdagverblijf  

Peuterspeelzaal  

Tandarts   

Therapiepraktijk (fysio e.d.)  

Kerk Tenzij bezienswaardigheid  

Molen  Tenzij bezienswaardigheid 

Winkel Commercieel & niet-commercieel. Met 

uitzondering van kringloop- en 

wereldwinkel  

 
 
 
 
 


