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stadsroute (s-route). Dit sluit aan op de beleidsnota Nijmegen 
Duurzaam Bereikbaar. 

Ter besluitvorming door het college 
1. De autobewegwijzering in de stad uit te breiden met een 

verwijzing naar de stadsroute (s-route), de Groene Route uit de 
nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar. 

2. Binnen de gemeente de belangrijke lokale doelen zoals 
vermeld in de bijlage “lokale objecten” op te nemen in het 
bewegwijzeringssysteem. 

3. De historisch gegroeide bestaande bewegwijzering te toetsen 
aan de hedendaagse richtlijnen en daar waar nodig te saneren 
of aan te vullen. 

4. De kosten van bovengenoemde aanpassingen van € 72.400 te 
dekken uit het budget van het programma Openbare Ruimte  

5. Bijgevoegde brief aan de Gemeenteraad vast te stellen 
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Collegevoorstel 
 
 

1 Probleemstelling 

1.1 Ingrijpende wijziging verkeersinfrastructuur 
Nu de verkeersstructuur in Nijmegen wordt aangevuld met De Oversteek, en daarmee de 
routekeuzes van het verkeer van en naar en door de stad gaan veranderen, is het ook nodig 
om de aanwezige bewegwijzering aan te passen. In de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar 
is uitgesproken dat de Groene Route die om de stad ontstaat optimaal benut moet worden 
voor de (auto-)bereikbaarheid van de stad. Aanleiding om de bestaande autobewegwijzering 
onder de loep te nemen en zo nodig aan te passen aan de nieuwe infrastructuur. 

1.2 Check-up historisch geroeide bewegwijzering 
Van oudsher staat er bewegwijzering in Nijmegen. Begin 20e eeuw heeft de ANWB initiatief 
genomen om de weggebruikers te ondersteunen bij het zoeken van de juiste route door 
borden op de belangrijke kruispunten te plaatsen. Sindsdien heeft de mobiliteit een vlucht 
genomen, en daarmee is ook de bewegwijzering een professionele tak van sport geworden. 
Bij het plaatsen van nieuwe bewegwijzering in Nijmegen is steeds gekeken wat er al wordt 
verwezen en wat daaraan ontbreekt. Daardoor is een verzameling van wegwijzers in de stad 
ontstaan, die niet op alle fronten consistent is.  

1.3 Professionele aanpak op basis van landelijke richtlijnen 
Veel kennis op het gebied van bewegwijzering is in 2005 door het CROW gebundeld in een 
publicatie 222: Richtlijnen bewegwijzering. Wij gebruiken deze publicatie als handvat om de 
aanwezige bewegwijzering in Nijmegen te toetsen en, daar waar nodig, aan te vullen of aan 
te passen. 
 

2 Juridische aspecten 
De gemeente is als wegbeheerder niet vrij bewegwijzering te plaatsen, maar dient te 
handelen binnen een wettelijk kader. Dit wettelijk kader wordt begrensd door de WVW 1994, 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het BABW. 
Het RVV 1990 en het BABW zijn ook van toepassing op bewegwijzeringborden.  
 

3 Doelstelling 
Het doel van dit kader is om te komen tot een logische, consequente en doeltreffende  
objectenbewegwijzering. Voor verkeersdeelnemers betekent dit een verbetering van de 
vindbaarheid van bestemmingen, zonder wildgroei van borden. 
 
De hoeveelheid informatie die de verkeersdeelnemer onderweg kan verwerken is beperkt. 
Daarbij is het de kunst om met een beperkte hoeveelheid informatie zoveel mogelijk 
zoekende verkeersdeelnemers te helpen.  De informatie moet aansluiten op de systemen die 
vooraf en in-car beschikbaar zijn (routeplanners, navigatiesystemen) 
 

4 Argumenten 
Voor het opzetten van een logische bewegwijzering maken wij  gebruik van de landelijke 
richtlijnen van het CROW. In de publicatie 222 wordt een gedetailleerde beschrijving 
gegeven voor het opzetten en toetsen van een goed bewegwijzeringsysteem. Het 
stappenplan dat daarbij wordt aanbevolen bestaat uit: 
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• Stap 1. Stel de punten vast waar het verkeer de bebouwde kom binnen rijdt en weer 

verlaat: de Entreepunten 
• Stap 2. Stel vast welke lokale doelen worden aangeduid: de objecten 
• Stap 3. Kies de te bewegwijzeren routes 
• Stap 4. zorg voor een gesloten en consistent systeem 

 
Toelichting op de gevolgde stappen. 
Stap 1. Bij het bepalen van de entreepunten is onderscheid gemaakt tussen de entreepunten 
die aansluiten op de auto(snel)wegen (ASW) en de entreepunten die aansluiten op het 
onderliggende wegennet (OWN). Bij de ASW-entreepunten hoort een wegnummer en 
hoofddoel, eventueel aangevuld met een woonkern of object. Bij de OWN-entreepunten 
wordt verwezen naar de gemeente(n) die via de die route worden bereikt. 

 
 
 
Stap 2. Een lokaal doel komt in aanmerking voor bewegwijzering als het veel onbekend 
verkeer aantrekt. In de bijlage van de CROW-publicatie is een lijst opgenomen voor de 
selectie van lokale doelen. De objecten die in Nijmegen al worden aangegeven zijn getoetst 
aan deze lijst, wat leidt tot een aantal belangrijke lokale objecten en een lijst met objecten die 
niet aan de randvoorwaarden voldoen (bijlage 1). Voor deze laatste lijst wordt voorgesteld 
om deze op de bewegwijzering te handhaven zolang deze niet conflicteren met de 
uitgangspunten voor goede bewegwijzering. De belangrijke objecten zullen volledig in het 
bewegwijzeringsysteem worden opgenomen. 
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Stap 3. Vanaf de ASW-entreepunten worden alle belangrijke lokale objecten bewegwijzerd. 
Evenzogoed wordt ook het verkeer komende van de belangrijke lokale objecten 
bewegwijzerd naar de autosnelwegen. De OWN-entreepunten worden via aan logische –
korte- route aangehaakt op dit bewegwijzeringsysteem. Bij de routekeuze wordt het verkeer 
gebundeld op de Groene Route. Deze route zal daarvoor herkenbaar worden gemaakt met 
de aanduiding “s-route”. Deze aanduiding wordt door meerdere gemeentes gebruikt voor het 
aanduiden van een stedelijke route. Aanvullend zullen de kruisingen op de s-route worden 
aangeduid met een volgnummer. Daarmee wordt de bewegwijzering aangevuld met 
eenvoudig te onthouden aanduidingen, die een ondersteuning kunnen bieden bij het volgen 
van een route. 
 
Waarom een stadsroute? 
Een stadsroute is goed herkenbaar voor de zoekende automobilist. Deze heeft een houvast 
aan de stadsroute en is gemakkelijker te herkennen dan wijk- of objectnamen. Via de 
stadsroute kunnen alle belangrijke bestemmingen worden gevonden en bereikt. 
Daarnaast biedt een stadroute-aanduiding de mogelijkheid om verschillende objecten samen 
te voegen en daarmee het aantal aanduidingen te beperken. 
 
Stap 4.  
De bestaande bewegwijzering in de stad is geïnventariseerd en getoetst aan de beschreven 
werkwijze. Daarbij is per ASW-entreepunt en per lokaal object gecontroleerd of er sprake is 
van een consistente bewegwijzering via de gewenst routes. Dit leidt in een aantal gevallen 
tot een aanpassingen van de routering. Daarnaast blijkt dat de bewegwijzering naar de 
ASW-entreepunten lang niet overal compleet en consistent is. Met name de wegnummers 
zijn onvoldoende aanwezig.  
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Tevens blijkt er in sommige gevallen sprake te zijn van een –van oudsher- uitgebreide 
bewegwijzering naar OWN-entreepunten, bijvoorbeeld Grave of Mook. In de voorgestelde 
systematiek kan deze bewegwijzering grotendeels vervallen. 

 
 
Om de bewegwijzering in Nijmegen aan te laten sluiten op de nieuwe infrastructuur, de 
Groene Route, en tevens een check-up van de historisch gegroeide bewegwijzering uit te 
voeren stellen we het volgende voor: 

1. We brengen nieuwe bewegwijzering aan in combinatie met de uitbreiding van de 
infrastructuur. Deze bewegwijzering vormt onderdeel van de infra-projecten en 
is/wordt getoetst aan de beschreven werkwijze 

2. we vullen de bewegwijzering aan met een stadsroutebewegwijzering. De Groene 
Route wordt aangeduid als s-route en de kruispunten op deze route worden 
opvolgend genummerd 

3. Op een (beperkt) aantal locaties in de stad passen we de bestaande bewegwijzering 
aan omdat de gewenste route via de s-route loopt 

4. Overige tekortkomingen ten aanzien van consistentie of logica in de bewegwijzering 
lossen we op in een meerjarig onderhoudsprogramma.  

5 Klimaat 
De gevolgen voor het klimaat zijn al beschreven in de Nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar.  
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6 Financiën 

 
Ad 1. De dekking van de nieuwe bewegwijzering in combinatie met de uitbreiding van de 
infrastructuur is opgenomen in deze infraprojecten: de Oversteek, Energieweg, Knoop Lent, 
Graaf Allardsingel. 
Ad 2 en 3. Het aanvullen van de bewegwijzering met de stadsrouteverwijzing en het 
aanpassen van de routering kost € 72.400. Deze kosten dekken we uit het onderhoudsbudget 
2013 van het programma Openbare Ruimte.  
Ad 4. Voor het jaarlijks onderhoud is een onderhoudsbudget voorzien (programma Openbare 
ruimte). 
 

7 Communicatie 
In het persbericht geven wij aan hoe er van de s-route verwijzing gebruik gemaakt kan 
worden door zowel de bezoekers als door de bezochte bedrijven/instellingen. 
Wij zullen een klankbordgroep installeren, samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit 
bedrijfsleven en organisaties, die het gebruik van het bewegwijzeringssysteem toetst en 
evalueert. 

8 Uitvoering en evaluatie 
De s-route-verwijzing wordt in 2013 uitgevoerd en kan worden gebruikt zodra De Oversteek in 
gebruik wordt genomen. De evaluatie gebeurt door de klankbordgroep in de loop van 2014. 
 
 

Bijlage(n): Brief aan de Gemeenteraad, lijst lokale objecten 
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Geachte leden van de Raad, 
 
Wij werken voortvarend aan de aanleg van De Oversteek en de inrichting van De Groene Route. 
Deze nieuwe infrastructuur vraagt ook om een bewegwijzering voor het autoverkeer die daarop 
aansluit. In deze brief informeren wij u hierover.  
 
Om het verkeer optimaal gebruik te laten maken van De Groene Route breiden we de 
bewegwijzering uit met verwijzing naar deze nieuwe stadsroute (s-route), zoals vastgesteld in de 
beleidsnota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar. 
Gelijktijdig toetsen we de bestaande bewegwijzering aan de hedendaagse richtlijnen. Daar waar 
nodig saneren we deze of vullen we deze aan. 
 
We hebben liever minder dan meer bewegwijzering. 
Bewegwijzering moet logisch, consequent en doeltreffend zijn, en de verkeersdeelnemer helpen 
om zijn weg te vinden naar zijn bestemming. Het is de kunst om met een beperkte hoeveelheid 
informatie zo veel mogelijk zoekende weggebruikers te bedienen. 
De moderne automobilist maakt gebruik van routeplanners en navigatiesystemen. Daarin wordt 
veelvuldig gebruik gemaakt van wegnummers, afritbenamingen en einddoelen. Met de 
aanpassingen van het bewegwijzeringssysteem ondersteunen we dit gebruik en brengen we 
structuur aan in de routeadvisering op het lokale wegennet. 
Als we hierbij met minder borden kunnen volstaan, dan sluit dat aan op uw wens om het aantal 
borden op straat te verminderen. 
 
We maken een bewegwijzering die aansluit op De Groene Route. 
Van oudsher rijdt het autoverkeer dwars door Nijmegen. De belangrijkste wegen komen samen 
op het Keizer Karelplein en van daaruit wordt de reis vervolgd. De bewegwijzering voor het 
autoverkeer sluit daarop aan: vanaf het Keizer Karelplein wordt verwezen naar Grave, Venlo, ’s 
Hertogenbosch, Groesbeek, Malden, Mook, Arnhem, Kleve, Weurt en Beuningen. 
Met de komst van De Groene Route is het gewenst om een groot deel van het autoverkeer dat nu 
–noodgedwongen- via het Keizer Karelplein rijdt, op  de mogelijkheid te wijzen om De Groene 
Route te volgen. Daarmee ontlasten we het centrum van de stad van de druk van het intensieve 
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autoverkeer, en verbeteren we gelijktijdig de bereikbaarheid door een betrouwbare en robuuste 
doorstroming. 
We realiseren ons dat de Nijmegenaar aan dit idee zal moeten wennen. Routekeuze is een 
routinegedrag en het kost moeite om dit te doorbreken. Ons doel is De Groene Route zo in te 
richten dat automobilisten de nieuwe routekeuze via De Groene Route als een verbetering 
ervaren. Het verkeer wordt bij aankomst in de stad met dynamische informatiepanelen 
geïnformeerd over de verkeersituatie en de doorstroming op De Groene Route (zoals vastgesteld 
in de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar). De statische bewegwijzering zal goed op deze 
dynamische informatie moeten aansluiten. 
 
We verwijzen De Groene Route met het symbool “s-route”. 
Er kleven praktische bezwaren aan het idee om op borden te verwijzen naar “De Groene Route”. 
Dit is geen voor zichzelf sprekend begrip. Het doel van De Groene Route sluit het meest aan op 
het begrip “stadsroute”, zoals dat in andere steden in den lande wordt gebruikt (Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Almere). In deze steden worden meerdere routes aangeduid met 
respectievelijk s100, s101, s102 etc, in een ovaal kader geplaatst. 
 
We passen  de borden aan volgens de hedendaagse richtlijnen. 
Volgens de landelijke richtlijnen hoort de bewegwijzering stad inwaarts te verwijzen naar de lokale 
doelen, die veel bezoekers trekken, en stad uitwaarts naar de belangrijkste poorten van de stad 
die aansluiten op het autosnelwegennet. 
De lokale doelen, die geheel voldoen aan de landelijke richtlijnen, zijn op een rij gezet in 
bijgevoegde lijst. We gaan ervoor zorgen dat de bewegwijzering naar deze doelen eenduidig en 
consequent verwezen worden vanaf de entreepunten van de stad, waarbij we het verkeer 
optimaal gebruik laten maken van de “s-route”. 
De doelen die niet voldoen aan bovengenoemde richtlijnen worden niet vanaf de entreepunten 
verwezen, maar zijn een aanvulling op de borden ter plaatse van het doel. Deze verwijzingen 
kunnen op termijn worden gesaneerd, of in overleg met de betrokken particuliere organisaties 
onder voorwaarden worden gedoogd.  
Voor het verkeer dat de stad uitrijdt wordt vanuit alle belangrijke lokale doelen verwezen naar de 
regionale auto(snel-)wegen: A15, A50 en A73, A325, N325. Ook bij deze verwijzing zorgen we 
voor optimaal gebruik van de s-route. Behalve de wegnummers wordt daarbij ook verwezen naar 
de bijbehorende hoofdoelen en woonkernen. Verwijzing naar entreepunten op het onderliggende 
wegennet zijn aanvullend op het bovenstaande verwijzingssysteem. 
Vanaf het Keizer Karelplein zullen we dus in ieder geval verwijzen naar Kleve (D) (N325), Arnhem 
(A325), Rotterdam (A15), ’s Hertogenbosch  (A50) en Venlo (A73). 
De bewegwijzering naar de overige woonkernen is aanvullend op de hierboven genoemde 
bewegwijzering. Ook hier kijken we of de verwijzing niet strijdig is met de plaatsingscriteria. De 
verwijzing naar Grave, Mook en Beuningen vanaf het centrum verdwijnen als gevolg daarvan. De 
verwijzing naar Malden en Weurt laten we staan mits de criteria dat toestaan. Deze keuze volgt 
uit het feit dat de gewenste route naar deze laatste woonkernen niet via de autosnelweg gaat, 
maar via het onderliggende wegennet (Malden via St Annastraat, Weurt via Industrieweg) 
 
 

 
www.nijmegen.nl  bijlage 1 brief aan Gemeenteraad over bewegwijzering.docx 
   



Gemeente Nijmegen 
Mobiliteit 
Productmanagement en Beleid 

Vervolgvel 
2 

 
We doen dit binnen de begroting, in overleg en snel. 
Voor het onderhoud aan de bewegwijzering reserveren we ieder jaar circa € 80.000 in het 
programma Openbare Ruimte. Voor 2013 gebruiken we 72.400 euro van dat budget voor het 
aanbrengen van de “s-route” borden en het aanpassen van enkele verwijzingen via  De Groene 
Route. In de daarop volgende jaren stellen we jaarlijks een onderhoudsplan op waarbij we de 
bestaande borden saneren dan wel aanvullen. Het jaarlijkse onderhoudsbudget is daarbij 
taakstellend. 
 
We doen dit in overleg met de bedrijven en belanghebbenden. 
We gaan dit plan uitwerken in overleg met een klankbordgroep, samengesteld uit 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en organisaties, die het gebruik van het 
bewegwijzeringssysteem toetst en evalueert. 
 
We brengen de “s-route”-verwijzing in 2013 aan. De evaluatie gebeurt door de klankbordgroep in 
de loop van 2014. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, 
 
 
 
 
drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg 
 

 

 
www.nijmegen.nl  bijlage 1 brief aan Gemeenteraad over bewegwijzering.docx 
   



bijlage 2: lokale objecten

belangrijke objecten

stadsdeel wijk objecttype object

01 Nijmegen-Centrum 01 Stadscentrum station [S] Nijmegen CS

object primair [M] Het Valkhof

parkeerlokatie P-route

wijk Centrum

04 Nijmegen-Nieuw-West industrieterrein [I] Noordkanaal- haven

[I] Oostkanaal- haven

05 Nijmegen-Midden 12 Goffert ziekenhuis [H] CWZ

Kantorenpark [B] Winkelsteeg

object primair [C] Crematorium

[R] [S] De Goffert

Sanadome

wijk De Goffert

17 Heijendaal station [S] Heyendaal

ziekenhuis [H] UMC Radboud

school HAN Campus

Universiteit

wijk Heijendaal

07 Nijmegen-Dukenburg winkelcentrum [W] Dukenburg

station [S] Nijmegen Dukenburg

object primair [Y] Triavium

08 Nijmegen-Lindenholt 43 Kerkenbos Kantorenpark [B] Bedrijvenpark Lindenholt

47 Westkanaaldijk industrieterrein [I] Westkanaaldijk

49 Bijsterhuizen industrieterrein [I] Bijsterhuizen

09 Nijmegen-Noord 50 Oosterhout ziekenhuis [H] CWZ Waalsprong

industrieterrein [I] De Grift

60 Ressen parkeerlokatie P&R noord

70 Lent station [S] Nijmegen Lent



bijlage 2: lokale objecten

objecten die niet voldoen aan de randvoorwaarden

stadsdeel wijk objecttype object

01 Nijmegen-Centrum 00 Benedenstad object secundair Waalkade

01 Stadscentrum wijk Centrum

02 Nijmegen-Oost stadsdeel Nijmegen-Oost 

04 Nijmegen-Nieuw-West 24 Neerbosch-Oost wijk Neerbosch- Oost

05 Nijmegen-Midden 12 Goffert object secundair [H] CWZ Huisartsenpost

wijk De Goffert

17 Heijendaal object secundair [H] UMC Radboud- West

[S] Aula/ A-Faculteiten

Aula/A-Faculteiten

Bloedbank

EHBO

Gymnasion

Huygens

Spoedeisendehulp

Tandheelkunde

wijk Heijendaal

07 Nijmegen-Dukenburg (leeg) stadsdeel Dukenburg

Nijmegen- Dukenburg

08 Nijmegen-Lindenholt 40 't Acker wijk De Meeuwseacker

De Steekseacker

Drieskensacker

Drieskensackers

Heeskesacker

Heeskesacker lekensacker

Hillekensacker

Hillekensackers

Horstacker

lekensacker

Zellersacker

Zellersackers

41 De Kamp straat 20e + 21e straat

50e + 60e straat

e t/m 13e straat

e t/m 15e straat

e t/m 17e straat

e t/m 22e straat

e t/m 42e straat

wijk De Geerkamp

De Gildekamp

De Gildekamp 50e straat

De Gildekamp 60e straat

De Hoefkamp

De Kluijskamp

De Voorsten- kamp

De Voorstenkamp

De Wellenkamp

42 't Broek straat e t/m 24e straat

wijk Hegdambroek

Hegdambroek- e t/m 25e straat

Holtgesbroek

Leuvensbroek

Wedesteinbroek

47 Westkanaaldijk wijk [I] Westkanaaldijk

49 Bijsterhuizen straat 3000-4000

wijk [B] Bijsterhuizen

[B] Bijsterhuizen- 1000-2500

[B] Bijsterhuizen 5000-5200

stadsdeel Lindenholt

straat e t/m 18e straat

09 Nijmegen-Noord 70 Lent wijk Lent

Lent-Oost

Lent-West



Bijiage 3 : Toeliclnting op de werkwijze. 

Voor het opzetten van een logisctle bewegwijzering maken wij gebruik van de landelijke 

richtlijnen van het C R O W . In de publicatie 222 wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven 

voor het opzetten en toetsen van een goed bewegwijzeringsysteem. Het stappenplan dat daarbij 

wordt aanbevolen bestaat uit: 

Stap 1. Stel de punten vast waar het verkeer de bebouwde kom binnen rijdt en weer 

verlaat: de Entreepunten 

Stap 2 . Stel vast welke lokale doelen worden aangeduid: de objecten 

Stap 3. Kies de te bewegwijzeren routes 

Stap 4. zorg voor een gesloten en consistent systeem 

Toelichting op de gevolgde stappen. 

Stap 1. Bij het bepalen van de entreepunten is onderscheid gemaakt tussen de entreepunten die 

aansluiten op de auto(snel)wegen (ASW) en de entreepunten die aansluiten op het 

onderliggende wegennet (OWN). Bij de ASW-entreepunten hoort een wegnummer en hoofddoel, 

eventueel aangevuld met een woonkern of object. Bij de OWN-entreepunten wordt verwezen 

naar de qemeente(n) die via de die route worden bereikt. 

Stapl. de Entreepunten 
ASW-entreepunt v/egnummer hoofddoel woonkern primair woonkern secundair object 

entreepunt 1 N ieuwe Ubbergsev /eg N325 Kleve (DKN325) K r a n e n b u r g ( D } ( N 3 2 5 } 

Mil l ing en 
entreepunt 2 Pr ins Maur i tss inge l A 3 2 5 A m h e m (A325) BGmmel (A15) 

T ie l Rot terdam (A15) 

entreepunt 3 N e e r l x j s s c h e w e g A 7 3 Ro t te rdam (A15) Beun ingen Dfuten (N322) 

entreepunt 4 W e z e l p a d N326 's He r togenbosch (A50) 

entreepunt 5 A 7 3 A 7 3 VenIo (A73) 

K o l n (A77)(D} 

H e u m e n 

O W N - e n t r e e p u n t w e g n u m m e r h o o f d d o e l v / o o n k e r n p r i m a i r w o o n k e r n s e c u n d a i r o b j e c t 

entreepunt l a O u d e K l e e f s e b a a n Berg en Dal [Hj Maar tensk i in iek 

entreepunt I c Meer\" / i jkselaan [M] M u s e u m p a r k Or ienta l is 

entreepunt 2 a Zandses t raa t B e m m e l 

entreepunt 2b Griftdijk Els t 

entreepunt 2 c Stat ionstraat Oosterhout Sli jk-Ev/i jk 

entreepunt 2d R e s s e n s e s t r a a t R e s s e n 

entreepunt 3a V a n H e e m s t r a b a a n Weur t \\] D e S lu i s 

entreepunt 4a V a n Rosenburgv /eg Wi jchen G r a v e (N324) [R] Be rendonck 

entreepunt 5 c R i jksweg M a i d e n Mook(N271) 

entreepunt 5 d N i j m e e g s e b a a n G r o e s b e e k H. Landst icht ing 

Opmerkingen: 

•ASW-entreepunten sluiten aan op autosnelwegen. Hierbij hoort een wegnummer en inoofddoel. 

•Aanvullend kan venA^ezen worden naar eem primaire en/of secundaire gemeente of object. 

•OWN-entreepunten sluiten aan op het onderliggend wegennet. Hierbij wordt verwezen naar primaire 

of secundaire gemeente en/of naar objecten. 

Stap 2 . Een lokaal doel komt in aanmerking voor bewegwijzering ais het veel onbekend verkeer 

aantrekt. In de bijlage van de CROW-publicatie is een lijst opgenomen voor de selectie van 

lokale doelen. De objecten die in Nijmegen al worden aangegeven zijn getoetst aan deze lijst, 

wat leidt tot een aantai belangrijke lokale objecten en een lijst met objecten die niet aan de 

randvoon/vaarden voldoen (bijlage 1). Voor deze laatste lijst wordt voorgesteld om deze op de 

bewegwijzering te handhaven zolang deze niet conflicteren met de uitgangspunten voor goede 

bewegwijzering. De belangrijke objecten zullen volledig in het bewegwijzeringsysteem worden 

opgenomen. 



stap 2. De Lokale objecten 
Opmerkingen: 
•Een doel komt alleen in 
aanmerking voor 
bewegwijzering als het veel 
onbekend verkeer aantrekt. 
Interlokale bewegwijzering 
moet in Ieder geval worden 
doorgezet. Voor verwijzing 
naar wijken kan gekozen 
worden tussen wijknamen 
of 

wijknummers. In de bijlage 
van de CROW-uitgave is en 
leiraad opgenomen voor de 
selectie van te verwijzen 
objecten. Er wordt 
aanbevolen om geen 
doelen of objecten te 
verwijzen die niet in de 
CROW-l i jst zijn 
opgenomen. 
•Bovenstaande objecten 
voldoen aan de gestelde 
criteria 

Stap 3. Vanaf de ASW-entreepunten worden alle belangrijke lokale objecten bewegwijzerd. 

Evenzogoed wordt ook het verkeer komende van de belangrijke lokale objecten bewegwijzerd 

naar de autosnelwegen. De OWN-entreepunten worden via aan logische -korte- route 

aangehaakt op dit bewegwijzeringsysteem. Bij de routekeuze wordt het verkeer gebundeld op de 

Groene Route. Deze route zal daarvoor herkenbaar worden gemaakt met de aanduiding "s-

route". Deze aanduiding wordt door meerdere gemeentes gebruikt voor het aanduiden van een 

stedelijke route. Aanvullend zullen de kruisingen op de s-route worden aangeduid met een 

volgnummer. Daarmee wordt de bewegwijzering aangevuld met eenvoudig te onthouden 

aanduidingen, die een ondersteuning kunnen bieden bij het volgen van een route. 

Waarom een stadsroute? 

Een stadsroute is goed herkenbaar voor de zoekende automobilist. Deze heeft een houvast aan 

de stadsroute en is gemakkeiijker te herkennen dan wijk- of objectnamen. Via de stadsroute 

kunnen alle belangrijke bestemmingen worden gevonden en bereikt. 

Daarnaast biedt een stadroute-aanduiding de mogelijkheid om verschillende objecten samen te 

voegen en daarmee het aantai aanduidingen te beperken. 

Stap 4. 

De bestaande bewegwijzering in de stad is geiventariseerd en getoetst aan de beschreven 
werkwijze. Daarbij is per ASW-entreepunt en per lokaal object gecontroleerd of er sprake is van 
een consistente bewegwijzering via de gewenst routes. Dit leidt in een aantai gevallen tot een 
aanpassingen van de routering. Daarnaast blijkt dat de bewegwijzering naar de A S W -
entreepunten lang niet overal compieet en consistent is. Met name de wegnummers zijn 
onvoldoende aanwezig. 

Tevens blijkt er in sommige gevallen sprake te zijn van een -van oudsher- uitgebreide 
bewegwijzering naar OWN-entreepunten, bijvoorbeeld Grave of Mook. In de voorgestelde 
systematiek kan deze bewegwijzering grotendeels ven/allen. 

stadsdeel wijk objGcttypa object 
[SI NijmBgen C S 

01 Nljmegen-Centrum 01 stadscentrum station 

object 
[SI NijmBgen C S 

01 Nljmegen-Centrum 01 stadscentrum 

object primair 

parkeeriokalie 

[M] Het Valkhof 

01 Nljmegen-Centrum 01 stadscentrum 

object primair 

parkeeriokalie P-route 

01 Nljmegen-Centrum 01 stadscentrum 

wijk Centrum 

04 Nijmegen-Nieuw-West Industrleterreln [IJ Noordkanaal- haven 

(11 Ooslkanaai- haven 

0 5 Nijmegen-Midden 12Gaffeit ziekenhuis [H] CWZ 

[B] Winkelsteeg 

[C] Crematorium 

[R] [S] De Goffert 

Sanadome 

0 5 Nijmegen-Midden 12Gaffeit 

Kantorenpark 

[H] CWZ 

[B] Winkelsteeg 

[C] Crematorium 

[R] [S] De Goffert 

Sanadome 

0 5 Nijmegen-Midden 12Gaffeit 

object primair 

[H] CWZ 

[B] Winkelsteeg 

[C] Crematorium 

[R] [S] De Goffert 

Sanadome 

0 5 Nijmegen-Midden 12Gaffeit 

wijk De Gofferl 

0 5 Nijmegen-Midden 

17 Heijendaal station [S] Heyendaal 

(H) UMC Radboud 

0 5 Nijmegen-Midden 

17 Heijendaal 

ziekenhuis 

[S] Heyendaal 

(H) UMC Radboud 

0 5 Nijmegen-Midden 

17 Heijendaal 

school HAN Campus 

Universiteit 

0 5 Nijmegen-Midden 

17 Heijendaal 

wijk Heijendaal 

07 Nijmegen-Dukenburg winkelcentrum [W] Dukenburg 

[S] Nijmegen Dukenburg 

[Yl Triavium 

07 Nijmegen-Dukenburg 

station 

[W] Dukenburg 

[S] Nijmegen Dukenburg 

[Yl Triavium 

07 Nijmegen-Dukenburg 

object primair 

[W] Dukenburg 

[S] Nijmegen Dukenburg 

[Yl Triavium 

0 8 Nijmegen-Lindenholt 43 Kerkenbos 

47 Wesikanaaldijk 

49 Bijsterhuizen 

Kantorenpark [B] Bedrijvenpark Lindenholt 0 8 Nijmegen-Lindenholt 43 Kerkenbos 

47 Wesikanaaldijk 

49 Bijsterhuizen 

Induslrlelerrein [1] Wesikanaaldijk 

0 8 Nijmegen-Lindenholt 43 Kerkenbos 

47 Wesikanaaldijk 

49 Bijsterhuizen Induslrlelerrein [1] Bijsterhuizen 

0 9 Nijmegen-Noord 50 Oosterhout ziekenhuis [H] CWZ Waalsprong 0 9 Nijmegen-Noord 50 Oosterhout 

Induslrlelerrein [1] De Grift 

0 9 Nijmegen-Noord 

60 Ressen parkeeriokalie Transferium 

0 9 Nijmegen-Noord 

70 Lent station [S] Nijmegen Lent 



O m de bewegwi jzer ing in N i jmegen aan te laten slui ten op de n ieuwe infrastructuur, de G r o e n e 

Route , en tevens een checl<-up van de histor isch gegroe ide bewegwi jzer ing uit te voeren stel len 

we het vo lgende voor: 

1. W e brengen n ieuwe bewegwi jzer ing aan in combinat ie met de uitbreiding van de 

infrastructuur. D e z e bewegwi jzer ing vormt onderdee l van de infra-projecten en is/wordt 

getoetst a a n de besch reven werl<wijze 

2. w e vul len de bewegwi jzer ing a a n met een s tadsroutebewegwi jzer ing. D e G r o e n e Route 

wordt aangedu id als s-route en de l<ruispunten op d e z e route worden opvo lgend 

genummerd 

3. O p een (beperl<t) aantai locat ies in de stad p a s s e n we de bes taande bewegwi jzer ing aan 

omdat de gewens te route via de s-route loopt 

4. Over ige tel<ortl<omingen ten aanz ien van consistent ie of logica in de bewegwi jzer ing 

lossen we op in een meer jar ig onde rhoudsp rog ramma. 
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