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Basiselementen

Logo
Het logo is een samenstelling van een beeld- 
en een woordmerk. Het beeldmerk bestaat 
uit een lint met een illustratie geïnspireerd op 
het rijkswapen. Naast het lint staat de naam 
van het departement (dochter) met eventueel 
daarboven de naam van de uitvoeringsorganisatie 
(kleindochter) vermeld.

Er zijn twee kleuren blauw voor het 
beeldmerk. In bewegwijzering wordt standaard 
PMS 2965 C toegepast. Bij gevelsigning en borden 
waarbij Rijkswaterstaat medegebruiker is, wordt 
PMS 7462 C toegepast voor het beeldmerk.

De kleur van het woordmerk is zwart en het 
lettertype Rijksoverheid Serif. Het logo wordt altijd 
boven in het midden van een middel geplaatst.

In de bewegwijzering staan het beeld- en 
woordmerk los van elkaar, maar zijn wel in 
een visuele lijn aan elkaar gekoppeld.

Het beeldmerk is opgebouwd uit vierkanten. 
Op staande dragers is het beeldmerk 3 vierkanten 
en op liggende dragers 2 vierkanten hoog. Aan de 
onderzijde heeft het beeldmerk altijd 1 vierkant 
marge.

Rijkshuisstijl

Rijkswaterstaat maakt gebruik van de 
rijkshuisstijl voor zowel de gevelsigning als de 
binnen- en buitenbewegwijzering. In de richtlijnen 
van de rijkshuisstijl is vastgelegd hoe 
de bewegwijzering eruit moet zien. 

Dit document is speciaal voor Rijkswaterstaat 
geschreven en is een aanvulling op de rijksbrede 
huisstijlrichtlijnen voor bewegwijzering die te 
vinden zijn op rijkshuisstijl.nl.

Pantone: 7462 C 
Folie Avery: 912
Sikkens lak: 479-B5 of FLN5205 
RAL kleur: 5005 Signal Blue

Pantone: 2965 C 
Folie Avery: 932
Sikkens lak: 475-F3
RAL kleur: 5026 
Pearl Night Blue 
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Figuur 1a: alleen kleindochter Figuur 1b: Rijkswaterstaat-objecten 
met publieksfunctie

Figuur 1c: Rijkswaterstaat-object 
met publieksfunctie

 

Afzendersysteem
Het afzendersysteem bij de bewegwijzering 
wijkt af van de standaard opbouw van het logo. 
Beeld- en woordmerk worden losgekoppeld en 
bij vermelding van een uitvoeringsorganisatie 
(kleindochter) wordt het departement (dochter) 
niet vermeld (figuur 1a). Dus bij vermelding van 
Rijkswaterstaat wordt het ministerie niet vermeld.

Naamstelling 
Voor de naamstelling op entreezuilen en belborden 
zijn twee niveaus gedefinieerd. Het eerste niveau 
is Rijkswaterstaat. Het tweede niveau betreft de 
Rijkswaterstaat-objecten met een publieksfunctie, 
zoals verkeerscentrales en sluizen. 

Andere organisatieonderdelen, afdelingen of 
projectnamen worden niet vermeld.

Het tweede niveau wordt altijd in combinatie 
met het eerste niveau gebruikt. Dus boven de 
naam van het object staat altijd het woordmerk 
Rijkswaterstaat (figuur 1b en 1c). Het korps van 
de naamstelling van het tweede niveau is 74% 
van het korps van het eerste niveau.

Papendorpse-
weg

101

Rijkswaterstaat

Verkeerscentrum Nederland

Verkeerscentrale
Midden-Nederland

Nudestraat

11-15

Rijkswaterstaat

Oostvaardersdijk

101

Rijkswaterstaat

Houtribsluizen

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 2

Het korps is 
74% van 
niveau 1

Het korps is 
74% van niveau 1
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Kleuren
Kleuren
Het kleurpalet voor de bewegwijzering bestaat 
uit 6 kleuren: donkerblauw, blauw, zwart, 
wit, donkergrijs en zilvergrijs. De basiskleur 
in bewegwijzering is donkerblauw. Alleen bij 
gevelsigning en bij borden waarbij Rijkswaterstaat 
medegebruiker is, wordt blauw voor het 
beeldmerk gebruikt.

Bij voorkeur wordt voor de ondergrond mat 
aluminium gebruikt. Wanneer dit niet haalbaar 
is, wordt een afgeleide van aluminium toegepast. 
Hierdoor behoudt het bord wel zijn aluminium 
uitstraling. Dit is de zilvergrijs met referentie RAL 
9006. Voor de donkergrijze stroken die worden 
gebruikt in de bewegwijzering binnen zoals op 
verwijs- en overzichtsborden wordt Etched glass 
folie met referentie RAL 9007 toegepast.

Donker blauw   
Pantone: 2965 C    
Folie Avery: 932  
RAL kleur: 5026 
Pearl Night Blue   

Lettertypes
Voor de bewegwijzeringsborden worden twee 
lettertypes gebruikt: de Rijksoverheid Serif en 
de Rijksoverheid Heading Sans.

De Rijksoverheid Serif wordt alleen gebruikt voor 
de afzender in het afzenderveld. Dus voor het 
woordmerk Rijkswaterstaat en de objecten.

De Rijksoverheid Sans Heading wordt gebruikt 
voor informatieve teksten, zoals adressering, 
mededelingen en verwijzingen op de 
bewegwijzering.

Typografie
De huisstijlrichtlijnen beschrijven welke 
lettertypes, lettergroottes, spatiëring, witruimtes 
en marges gebruikt worden. De vier lettergroottes 
die zijn vastgelegd in typogrammen vormen 
de basis voor de verwijzingen op zuilen en 
verwijsborden. Welke grootte gebruikt wordt, 
hangt af van de afstand waarop de informatie 
leesbaar moet zijn. Wanneer specifieke 
toepassingen om afwijkende lettergroottes 
vragen, is dit mogelijk. Optimale leesbaarheid 
is altijd het doel.

Figuur 2: huisstijlkleuren

C:  100%
M:  38%
Y:  00%
K:  64%

C:  100%
M:  50%
Y:  00%
K:  10%

Zwart glanzend
Pantone: -
Folie Avery: 777-001 
RAL kleur: 9005

Wit 
Pantone: -
Folie Avery: 777-000 
RAL kleur: 9016

Zilvergrijs 
Aluminium

Donkergrijs 
Pantone: -
Folie Avery: Etched glass
RAL kleur: 9007

Blauw
Pantone: 7462 C
Folie Avery: 912
Sikkens lak: 479-B5 of FLN5205 
RAL kleur: 5005 Signal Blue
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Figuur 5a: richtlijnen verwijzing voor bijv. op zuil 850 mm breed

Figuur 5b: richtlijnen verwijzing voor bijv. op zuil 1000 mm breed

Iconen
Er is een set iconen beschikbaar op de site 
rijkshuisstijl.nl die regelmatig wordt aangevuld. 
Bij bewegwijzering worden de onderstaande 
iconen veel gebruikt. De iconen zijn 
verkrijgbaar als eps. 

Figuur 3: iconen

De volgorde waarin de pijlen staan afgebeeld, 
is gelijk aan de volgorde waarop de pijlen een 
plaats krijgen op een bord.

Ook verwijzingen worden in een bepaalde 
volgorde op de bewegwijzering toegepast:
eerst de pijl, dan de beschrijving en daarna 
een of meerdere iconen (met bounding box). 

Figuur 4: pijlen
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A Gevelsigning

Een hoofdlocatie van Rijkswaterstaat kan 
worden voorzien van gevelsigning mits het 
niet een monumentaal gebouw betreft en 
de architectuur van het gebouw het toelaat.

De gevelsigning bestaat uit het beeldmerk 
van de rijksoverheid en het woordmerk 
Rijkswaterstaat. Beeld- en woordmerk staan 
bij gevelsigning los van elkaar, maar zijn wel 
in een visuele lijn aan elkaar gekoppeld en 
worden in een logisch midden ten opzichte 
van het gebouw geplaatst.

Gevelsigning wordt op plintniveau geplaatst. 
Plintniveau betekent tot maximaal 9 meter 
hoog óf tot en met de 3de verdieping van 
een gebouw. Alleen als de architectuur het 
niet mogelijk maakt gebruik te maken van 
signing op plintniveau kan - als er sprake 
is van een vrijstaand, monolithisch gebouw 
met een lange zichtlijn - gebruik worden
gemaakt van signing op gevelniveau.

Ledverlichting

Voor gevelsigning wordt gebruik gemaakt van 
een schaduwletter, (led)letters profiel 3. Deze 
is indirect verlicht met een uitstraling naar 
achteren. De letter kan in wit, zwart en metallic 
worden toegepast en de keuze hangt af van de 
architectuur van het gebouw. De zijkant van de 
letter moet overeenkomen met het materiaal 
waar deze op wordt bevestigd. 

Beeld- en woordmerk in Arnhem

9 meter

Specificaties

Het beeldmerk is 2 of 3 vierkanten hoog. 
De hoogte-breedteverhouding van het gebouw 
bepaalt de hoogte van het beeldmerk.

Het beeldmerk is een lichtbak die is opgebouwd 
uit een aluminiumprofiel en witte ledverlichting. 
De lichtbak wordt blauw gelakt in Sikkens lak 479-
B5 (of FLN5205) of in RAL kleur 5005 Signal Blue 
en de voorzijde krijgt een witte opaalplaat met 
daarop een full colour belettering. 

Het woordmerk wordt gemaakt van zwart acrylaat 
en de achterzijde voorzien van ledverlichting. De 
letters worden met afstandhouders op een witte 
aluminium reflectieplaat gemonteerd die rondom 
20 mm groter is dan de zwarte freestekst.

Het beeld- en het woordmerk worden op twee 
aparte achterconstructies geplaatst en geklemd 
op de gevel waarbij de achterconstructies de kleur 
van de gevel krijgen.

Figuur 6: constructie beeld- en woordmerk

Figuur 7: ledverlichting Figuur 8: plintniveau
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Woordmerk in Delft

Achterconstructie

Detailfoto van letters en verlichting Detailfoto van verlichting in lichtbak (beeldmerk)

Beeldmerk in Delft

Detailfoto verlichting
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1.1 Entreezuil 1000 x 3000 mm

Op deze zuilen, bestemd voor de
hoofdkantoren, komt alleen de naamgeving 
van niveau 1. 

B Bewegwijzering buiten

1 Entreezuilen

Entreezuilen worden alleen toegepast bij 
hoofd- en districtskantoren en verkeerscentrales.  

Functie: de zuil markeert de ingang van 
het terrein.
Formaat: 
- 1000 x 3000 mm (bxh) 
- 850 x 2550 mm (bxh)
Informatie op de zuil: 
- het beeldmerk van de rijksoverheid 
-  het woordmerk Rijkswaterstaat (niveau 1).
 - Rijkswaterstaat-objecten met een  

publieksfunctie (niveau 2).
 - namen of logo’s van de  

niet-rijksoverheidsinstanties  
die er gehuisvest zijn.

 - het adres en huisnummer en/of verwijzingen.
Plaats: de zuilen staan op een logische plaats ten 
opzichte van de ingang of oprijlaan. Ze zijn
vrijstaand en goed zichtbaar vanaf de 
openbare weg. 

Figuur 9: entreezuil 1000 x 3000 mm
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Specificaties

Het bovenste deel (1/3) is het afzenderveld, het 
is zilverkleurig en bevat het beeldmerk en de 
afzender. Het onderste deel (2/3) is het 
informatieveld, het is donkerblauw en heeft 
ruimte voor adressering en verwijzing.

Afzenderveld
Het beeldmerk heeft een breedte/hoogte 
verhouding van 1:3. Alle teksten (afzenders) op 
het afzenderveld staan in de Rijksoverheid Serif 
Regular. 

Informatieveld
Alle teksten op het informatieveld staan in de 
Rijksoverheid Sans Heading Regular. Het korps
van de straatnaam is 2x zo groot als het korps 
van de verwijzing. Tussen dubbele huisnummers 
plaatsen we geen spaties maar een streepje.

Tussen een huisnummer en een
huisnummertoevoeging staat een spatie.

Wanneer de vermelding van de straatnaam niet 
op één regel past, wordt deze afgebroken op een 
logische plek en gaat deze op de tweede regel 
verder. Aan de onderkant van een zuil is altijd een 
vrije ruimte van 500 mm vanaf de grond.

Productie en montage
Aluminium basisframe met 700 mm 
doorlopende staanders voor montage in de grond. 
Basisframe wordt voorzien van aluminium
sandwich panelen, butler finish (merk Skybond),
3 mm dik. Hierop staan het logo en de
afzendergegevens. Het onderste deel is 
donkerblauw (Avery 932), hierop staan 
adresgegevens en eventuele verwijzingen. 
De teksten (enkelzijdig) worden door middel 
van 2 kleuren folie op de zuil aangebracht, 
Avery 777-000 (wit) en Avery 777-001 (zwart). 
Het lint wordt geprint in full colour. 

1.2 Entreezuil 850 x 2550 mm

Deze zuilen komen op het terrein van de 
districtskantoren en bij de verkeerscentrales 
en posten. Op deze zuilen komt de naamgeving 
van niveau 1 en niveau 2. 

Figuur 10: entreezuil 850 x 2550 mm
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1.3 Entreezuilen met externe afzenders

Wanneer Rijkswaterstaat of een ander onderdeel 
van de rijksoverheid hoofdbewoner is en derden 
een deel van het gebouw gebruiken, wordt het 
afzenderveld met de helft verhoogd. 

Let op! Het afzenderveld mag niet meer dan de 
helft van de totale hoogte van het bord in beslag 
nemen. Tussen de hoofdgebruiker (Rijkswater-
staat) en medegebruikers wordt een blauwe lijn 
(3,5 mm dik) geplaatst. Deze lijn wordt geplaatst 
op de originele grens tussen afzenderveld en
informatieveld (figuur 11a). 
 
De typografie vermelding voor een 
niet-rijksoverheidsorganisatie wordt gezet 
in de Rijksoverheid Sans Heading Regular. 

Een niet-rijksoverheidsorganisatie kan ook
getoond worden met een logo (figuur 11b).

Specificaties
Zie 1.1 Entreezuil 1000 x 3000 mm en 
1.2 Entreezuil 850 x 2550 mm.

Figuur 11a: entreezuil met externe afzenders Figuur 11b: entreezuil met externe afzenders
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Figuur 12a: voorbeeld onjuiste opmaak

Figuur 12b: voorbeeld onjuiste opmaak

Figuur 12b

Te groot korps toegepast voor het 

woordmerk Rijkswaterstaat. Deze 

heeft een vastgestelde lettergrootte 

(zie hoofdstuk 1).

Het huisnummer is verkeerd uitgelijnd 

en staat te hoog. De x-hoogte (gelijk 

aan cijfer 1) moet lijnen met de

stippellijn.

Figuur 12a

Te klein korps toegepast voor

het woordmerk Rijkswaterstaat.

Deze heeft een vastgestelde

lettergrootte (zie hoofdstuk 1).

De uitlijning van het huisnummer 

is nu juist maar er hoort geen

spatie tussen de huisnummers en 

het liggende streepje te staan.

1.4 Voorbeelden onjuiste opmaak

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van 
entreezuilen voor de hoofdkantoren die niet 
volgens de richtlijnen zijn vormgegeven.

11-15

11 - 15

Nudestraat

Nudestraat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat
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Figuur 13a: voorbeeld onjuiste opmaak

Figuur 13b: voorbeeld onjuiste opmaak

Figuur 13b 

We vermelden alleen

Rijkswaterstaat-objecten 

met een publieksfunctie en 

geen organisatieonderdelen.

Die schrijven we voluit en

niet met een opsomming.

De lettertoevoeging bij het

huisnummer moet altijd op dezelfde 

lijn staan als het huisnummer zelf; 

niet als superieur (zoals hier

weergegeven). En tussen cijfer 

en toevoeging komt een spatie.

Het korps van het adres mag niet 

verkleind worden zodat het op 1 regel 

past. Het corps is 2x de grootte van 

de standaard verwijzing/typogram. 

Alleen wanneer een adres over 

meer dan twee regels moet 

worden geschreven mag het 

verkleind worden.

Figuur 13a

Na Rijkswaterstaat is een toevoeging 

geplaatst. Dat klopt niet. Hier staat 

altijd alleen Rijkswaterstaat.

Het huisnummer is hier verkeerd 

uitgelijnd; de onderzijde van het cijfer 

8 moet lijnen met de stippellijn.

Het adres is over 3 regels 

geschreven; dit had makkelijk over 2 

regels geschreven kunnen worden.

Van Nieuwenhuijzenweg

100a
Burgemeester Stramanweg

Van
Nieuwen-
huijzenweg

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Limburg

- Zuid-Holland

- Sluis Amsterdam

- Verkeerscentrale

8
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2 Entreeframes

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat 
entreezuilen alleen worden toegepast bij 
hoofd- en districtskantoren en verkeerscentrales.
Dit betekent dat andere complexen alleen een 
belbord krijgen. Het komt voor dat een belbord
niet toereikend is bij grote terreinen, zoals 
bijvoorbeeld sluizen of andere complexen. Om 
deze terreinen toch van duidelijke signalering te 
kunnen voorzien gebruiken we entreeframes.

Functie: het entreeframe markeert de ingang 
van een gebouw of terrein; welke geen verkeers-
centrale, hoofd- of districtskantoor is. 
Formaat: de breedte van het paneel is 1000 mm. 
De hoogte van het paneel is afhankelijk van de 
tekst die op het bord staat.
Informatie: 
-  het beeldmerk van de rijksoverheid.
 - het woordmerk Rijkswaterstaat (niveau 1).
 - Rijkswaterstaat-objecten met een  

publieksfunctie (niveau 2).
 - aanvullende teksten van toepassing op de 

situatie.
 - eventuele iconen.

Plaats: de frames staan op een logische plaats ten 
opzichte van de ingang of oprijlaan. Ze zijn 
vrijstaand en goed zichtbaar vanaf de openbare weg.

Specificaties

De entreeframes zijn verdeeld in twee delen. Het 
bovenste deel is zilverkleurig en bevat het 
beeldmerk en de afzender. Het onderste deel is 
donkerblauw (Avery 932) en bevat ruimte voor 
teksten, verwijzingen, iconen en standaard 
verkeersborden.

Afzenderveld
Het beeldmerk heeft een breedte/hoogte 
verhouding van 1:3. Alle teksten (afzenders) op 
het afzenderveld staan in de Rijksoverheid Serif 
Regular, zie specificaties Entreezuil 1000 x 3000. 

Informatieveld
Alle teksten op het informatieveld staan in de 
Rijksoverheid Sans Regular. Eventueel kunnen 
iconen worden toegevoegd.

Productie en montage
Het frame bestaat uit twee aluminium 
staanders van Ø 90 mm (blank geanodiseerd). 

Het bord wordt gemaakt van aluminium sandwich 
paneel, butler finish (merk Skybond) met daarop 
teksten en iconen in folie plotteksten.

Het onderste deel is donkerblauw (Avery 932).  
De teksten (enkelzijdig) worden door middel van 
2 kleuren folie op de zuil aangebracht, Avery 777-
000 (wit) en Avery 777-001 (zwart). De verkeers-
borden en het beeldmerk wordt geprint in full 
colour.
C:  100%
M:  38%
Y:  00%
K:  64%

De onderzijde van het onderste paneel is altijd 
800 mm boven het maaiveld. Het frame staat op 
een logische plek en belemmert het verkeer niet.

Figuur 14a: entreeframe met verkeerborden Figuur 14b: entreeframe met iconen
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Productie en montage aluminium
Bij alle locaties zijn de borden geanodiseerde
aluminium panelen van 3 mm dik. Het paneel 
wordt bevestigd op een brut aluminium
achterconstructie, afmeting 380 x 780 x 10 mm, 
welke geschikt is voor wand- en hekmontage.
Het onderste deel is donkerblauw (Avery 932). 
De teksten (enkelzijdig) worden door middel van 
2 kleuren folie op het belbord aangebracht, Avery 
777-000 (wit) en Avery 777-001 (zwart). Het lint 
wordt geprint in full colour. 
C:  100%
M:  38%
Y:  00%
K:  64%

Uitvoering 1: Het belbord wordt aangebracht aan 
de buitenzijde van het raam. De basis (400 x 800) 
bestaat uit Avery 835 silver-metallic folie.
Het onderste deel is donkerblauw (Avery 932).
De teksten worden door middel van 2 kleuren folie 
op het raam aangebracht, Avery 777-000 (wit) en 
Avery 777-001 (zwart). Het lint wordt geprint in 
full colour.

Uitvoering 2: Het belbord wordt aangebracht aan 
de binnenzijde van het raam. Het gehele belbord 
wordt geprint in full colour, Avery 2040
transparant en gelamineerd met MPI2000 wit.

3 Belborden

Belborden zijn in 2 formaten beschikbaar. Het 
standaard formaat is 400 x 800 mm. Een belbord 
waarop medebewoners worden vermeld is 
400 x 1000 mm. De naamstelling op de belborden 
is voor alle regio’s uniform. Voor sluizen, bruggen, 
gemalen, etc. geldt dezelfde wijze van 
naamstelling.

Functie: het belbord markeert een ingang.
Formaat: 
- 400 x 800 mm
- 400 x 1000 mm
Informatie:
- het beeldmerk van de rijksoverheid.
 - het woordmerk Rijkswaterstaat (niveau 1).
 - Rijkswaterstaat-objecten met een  

publieksfunctie (niveau 2).
 - het adres en huisnummer en/of verwijzingen.

Plaats: een belbord wordt vlak tegen een gevel, 
hek of op een kolom aangebracht op een hoogte 
van 2000 mm (bovenzijde belbord). Het belbord 
wordt gemonteerd aan de zijde waar de bel zit. 
Er moet een duidelijke relatie bestaan tussen de 
ingang waarbij het bord is geplaatst en de 
informatie die het verstrekt.

3.1 Belbord 400 x 800 mm

Specificaties

Een belbord van 400 x 800 mm is verdeeld in 
twee delen. Het bovenste deel is zilverkleurig en 
bevat het beeldmerk en afzendergegevens. Het 
onderste deel is donkerblauw en bevat ruimte voor 
adressering en/of verwijzingen.

Afzenderveld
Het beeldmerk heeft een breedte/hoogte 
verhouding van 1:3. Alle teksten op het 
afzenderveld staan in de Rijksoverheid Serif 
Regular. 

Informatieveld
Alle teksten op het informatieveld staan in de 
Rijksoverheid Sans Heading Regular. De bounding 
box van de pijlen en iconen is 40 mm.

Figuur 15: belbord 400 x 800 mm
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3.2 Belborden 400 x 1000 mm

Is Rijkswaterstaat hoofdbewoner en maken derden 
gebruik van het gebouw? Gebruik dan het
belbord van 400 x 1000 mm om medebewoners 
te vermelden. Net als bij entreezuilen met externe 
afzenders (paragraaf 1.3) wordt er extra ruimte 
gecreëerd voor het afzenderschap van de
medegebruiker (figuur 16a).

Specificaties

Het belbord is 400 x 1000 mm (bxh). 
De 200 mm extra ruimte wordt gebruikt voor de 
externe afzender. Het bord is net als de andere 
uitvoeringen van entreeborden zilverkleurig en 

voorzien van het beeldmerk, de afzendergegevens 
(intern en extern) en overige informatie, zoals 
adressering en/of verwijzingen. Tussen de
hoofdgebruiker en medegebruikers wordt een 
blauwe lijn geplaatst. Deze lijn wordt geplaatst
op de originele grens tussen afzenderveld en
informatieveld. Een niet-rijksoverheidsorganisatie 
kan getoond worden met een logo (figuur 16b) 
of in typografie (figuur 13a). De typografie 
vermelding wordt gezet in de 
Rijksoverheid Sans Regular.

Figuur 16a: belbord vermelding medebewoners Figuur 16b: belbord vermelding medebewoners
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4 Terreinverwijszuilen

Functie: de verwijszuilen geven aanwijzingen en 
instructies die nodig zijn voor een adequate 
doorstroming van personen en goederen om 
het gebouw. De verwijszuilen zijn vrijstaand en 
kunnen aan twee zijden gebruikt worden. 
Een verwijszuil mag maximaal naar zes richtingen 
verwijzen. De zuilen worden alleen gebruikt als er 
ookeen entreezuil is geplaatst. 
Formaat: 
-  1000 x 2050  mm  (bxh)
-  1000 x 1550  mm  (bxh)
-  850 x 2050  mm  (bxh)
-  850 x 1550  mm  (bxh)
Informatie: 
- bestemmingen op het terrein
 - verwijzingen naar het gebouw

Plaats: de verwijszuilen worden haaks op de 
rijrichting en vrijstaand geplaatst. Er moet een 
duidelijke relatie bestaan tussen de op het bord 
aangegeven richtingen en de feitelijke 
verkeerssituatie.

Let op! Voor pijlen en iconen is een basisset 
beschikbaar op de site rijkshuisstijl.nl. Plaats 
op terreinverwijszuilen geen afbeeldingen van 
verkeersborden. Verkeersborden worden los 
geplaatst op een flespaal.

4.1 Terreinverwijszuil 1000 mm 

Deze zuilen worden gebruikt voor verwijzingen 
voor automobilisten.

Specificaties

Extra element
Aan de bovenzijde wordt een zilverkleurige lijn als 
extra element op de zuil toegepast. Deze heeft 
een hoogte van 50 mm op alle verwijszuilen. 

Informatieveld
Alle teksten op het informatieveld staan
in de Rijksoverheid Sans Heading Regular, volgens 
de passende typogrammen. Op de verwijszuilen 
worden pijlen en verwijzende teksten geplaatst. 
De verwijzingen hebben een startpunt afhankelijk 
van de te gebruiken typogram. Deze richtlijnen 
gelden voor alle type zuilen en borden. 

Let op! Er geldt een protocol voor de volgorde van 
de verwijzingen (pijlen).

Productie en montage
Aluminium basisframe met 700 mm doorlopende 
staanders t.b.v. montage in de grond. Het 
basisframe wordt voorzien van aluminium 
sandwich paneel, butler finish (merk Skybond), 
3 mm dik. Het blauwe vlak (Avery 932) en de 
teksten (dubbelzijdig) worden door middel van 1 
kleur folie (Avery 777-000 wit) op de zuil 
aangebracht.

Figuur 18: terreinverwijszuil 1000 x 1550 mmFiguur 17: terreinverwijszuil 1000 x 2050 mm
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4.2  Terreinverwijszuil 850 mm

Deze zuilen worden gebruikt voor voetgangers.

Specificaties
Zie 4.1 Terreinverwijszuil 1000 mm.

Figuur 19: terreinverwijszuil 850 x 2050 mm Figuur 20: terreinverwijszuil 850 x 1550 mm
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5 Terreinverwijsborden

Functie: verwijsborden geven aanwijzingen en 
instructies die nodig zijn voor een adequate 
doorstroming van personen en goederen om het 
gebouw.
Formaat: 

Informatie:
- bestemmingen op het terrein
 - verwijzingen naar het gebouw

Plaats: de borden worden vlak tegen de gevel of 
op een hek gemonteerd; met de bovenkant van het 
bord op een denkbeeldige hanglijn van 200 cm.

5.1 Terreinverwijsbord 400 mm breed

Specificaties

Extra element
Aan de bovenzijde van elk verwijsbord wordt een 
zilverkleurige lijn als extra element toegepast. 
Deze heeft een hoogte van 25 mm.
 
Informatieveld
Alle teksten op het informatieveld staan in 
de Rijksoverheid Sans Heading Regular, volgens 
de passende typogrammen. Op de verwijsborden 
worden pijlen en verwijzende teksten geplaatst, 
hiervoor gelden dezelfde regels als genoemd bij
de verwijszuilen. De kapitaalletters worden 
horizontaal gecentreerd op de bounding box. 

Productie en montage
De verwijsborden bestaan uit aluminum sandwich 
paneel, butler finish (merk Skybond), 3 mm.
De achterzijde bestaat uit pvc geschuimd zwart, 
8 mm. Het achterpaneel is rondom 20 mm kleiner 
dan het voorpaneel. Het blauwe vlak (Avery 932) 
en de teksten (enkelzijdig) worden door middel 
van 1 kleur folie (Avery 777-000 wit) op het bord 
aangebracht.De borden worden blind bevestigd 
met 2 bevestigingsstrips.

Figuur 21: terreinverwijsborden 400 mm breed
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Specificaties
Zie 5.1 Terreinverwijsbord 400 mm breed.

Specificaties
Zie 5.1 Terreinverwijsbord 400 mm breed.

5.2 Terreinverwijsbord 550 mm breed 5.3 Terreinverwijsbord 700 mm breed

Figuur 23: terreinverwijsborden 700 mm breedFiguur 22: terreinverwijsborden 550 mm breed
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Specificaties

Extra element
Aan de bovenzijde van elk parkeerbord wordt een 
zilverkleurige lijn als extra element toegepast. 
Deze heeft een hoogte van 25 mm. 

Informatieveld
Alle teksten op het informatieveld staan in de 
Rijksoverheid Sans Heading Regular, volgens de 
passende typogrammen. Het beeldmerk wordt 
op de bordjes niet gebruikt. Slechts in bijzondere 
gevallen is het toegestaan om een kenteken te 
vermelden. 

Productie en montage
Het parkeerbord op paal wordt opgebouwd uit 
aluminum sandwich paneel, butler finish (merk 
Skybond), 3 mm. De achterzijde bestaat uit pvc 
geschuimd zwart, 8 mm. Het achterpaneel is 
rondom 20 mm kleiner dan het voorpaneel. Dit 
wordt bevestigd op een gepoedercoate aluminium 
paal (RAL 9006). De paal is 1000 mm hoog. Het 
blauwe vlak (Avery 932) en de teksten (enkelzij-
dig) worden door middel van 1 kleur folie (Avery 
777-000 wit) op het bord aangebracht. 

6.2 Parkeerbord 150 x 200 mm

Dit bord wordt alleen toegepast als het standaard 
formaat parkeerbord niet kan worden geplaatst.

Specificaties
Zie 6.1 Parkeerbord 225 x 550 mm.

6 Parkeerborden

Functie: deze borden geven de reservering van 
een parkeerplaats aan of desgewenst andere 
informatie.
Formaat: 
- 225 x 550 mm
- 150 x 200 mm
Informatie: op dit bord staat vermeld op welke 
plaats je kunt parkeren of voor wie de 
parkeerplaats is bedoeld.
Plaats: de borden worden zo geplaatst dat ze 
optimaal zichtbaar zijn voor de gebruikers van de 
parkeerplaats. Dit kan op een gevel, hek of paal. 
Het parkeerbord mag de doorgang niet 
belemmeren en dient zo gemonteerd te zijn dat 
het niet kan worden beschadigd bij het in- of 
uitrijden.  

6.1 Parkeerbord 225 x 550 mm

Figuur 24b: parkeerbord 150 x 200 mmFiguur 24a: parkeerbord 225 x 550 mm
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7 Cameraborden

Functie: weergeven van beveiligingsniveau op het 
terrein van Rijkswaterstaat, cameratoezicht.
Formaat: 225 x 400 mm (hxb).
Informatie: op dit bord staat dat er 
cameratoezicht plaatsvindt op het terrein of pand.
Plaats: de borden worden zo geplaatst dat ze 
optimaal zichtbaar zijn voor de gebruikers van het 
terrein of pand. Dit kan op een gevel, hek of paal.  

Specificaties

Extra element
Aan de bovenzijde van elk bord cameratoezicht 
wordt een zilverkleurige lijn als extra element 
toegepast. Deze heeft een hoogte van 25 mm. 

Informatieveld
Alle teksten op het informatieveld staan in de 
Rijksoverheid Sans Heading Regular.  

Productie en montage
Het cameratoezicht bord bestaat uit aluminum 
sandwich paneel, butler finish (merk Skybond),
3 mm. De achterzijde bestaat uit pvc geschuimd 
zwart, 8 mm. Het achterpaneel is rondom 20 
mm kleiner dan het voorpaneel. Het blauwe vlak 
(Avery 932) en de teksten (enkelzijdig) worden 
door middel van 1 kleur folie (Avery 777-000 wit) 
op het bord aangebracht. Het bord wordt blind
gemonteerd op een hek of paal, of tegen de gevel.

Figuur 25: bord cameratoezicht



Huisstijlrichtlijnen Rijkswaterstaat voor bewegwijzering  |  Versie 3.0  |  januari 2023 22 van 38

8 Verwijsframes terrein

Functie: verwijsframes geven aanwijzingen en 
instructies die nodig zijn voor een adequate 
doorstroming van voertuigen op een terrein. De 
verwijsframes staan op eigen terrein van 
Rijkswaterstaat, bijvoorbeeld bij sluizen en 
andere complexen.
Formaat: het topbord is 46 mm hoog en 1350 mm 
breed. De overige panelen in het verwijsframe 
zijn 100 x 1350 mm (hxb), het aantal panelen is 
afhankelijk van het aantal verwijzingen.
Informatie: de panelen geven informatie over de 
bestemmingen op het terrein.
Plaats: de verwijsframes worden haaks op de 
rijrichting en vrijstaand geplaatst.  

Specificaties

Topbord grijze lijn
Het topbord is een smal paneel in de kleur zilver-
grijs; dit stelt de grijze lijn voor die in de huisstijl 
is vastgelegd. Op dit paneel staan geen teksten.

Verwijspanelen
Alle teksten op de panelen staan in de 
Rijksoverheid Sans Heading Regular.

Productie en montage
Het frame bestaat uit twee aluminium staanders 
van Ø 90 mm (blank geanodiseerd). De 
tekstpanelen worden gemaakt van aluminium 
blank geanodiseerd. De panelen worden volvlak 
voorzien van Avery 932. Teksten worden 
uitgevoerd in Avery 777-000 wit. De onderzijde 
van het onderste paneel is altijd 800 mm boven 
het maaiveld. Het frame staat op een logische 
plek en belemmert het verkeer niet.

Figuur 26: verwijsframes terrein
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9 Verwijsframes omgeving

Functie: verwijsframes geven aanwijzingen en 
instructies die nodig zijn voor een adequate 
doorstroming van voertuigen naar een terrein of 
gebouw. De verwijsframes staan buiten het eigen 
terrein, bijvoorbeeld bij een openbare 
toegangsweg.
Formaat: het bovenste paneel is 
250 x 1350 mm (hxb), de overige panelen zijn 
200 x 1350 mm (hxb), het aantal is 
afhankelijk van het aantal verwijzingen.
Informatie: de panelen geven informatie over de 
diverse bestemmingen op het terrein.
Plaats: de verwijsframes worden haaks op de 
rijrichting en vrijstaand geplaatst. Er moet een 
duidelijke relatie bestaan tussen de aangegeven 
richtingen en de feitelijke verkeerssituatie. 

Figuur 27: verwijsframes omgeving
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Figuur 28: verwijsframes omgeving

Specificaties

Topbord met Rijkswaterstaat
De hoofdletter ‘R’ van het woordmerk 
Rijkswaterstaat hoort net zo hoog als de 
hoofdletter van de teksten op de panelen 
daaronder te zijn. De achtergrond van het 
paneel is wit.

Verwijspanelen
Alle teksten op de panelen staan in de 
Rijksoverheid Sans Heading Regular. In het geval 
van meerdere verwijzingen staan de pijlen altijd 
links. Wanneer een bord alleen bestaat uit verwij-
zingen naar rechts, dan mogen de pijlen rechts 
geplaatst worden. 

Productie en montage 
Het frame bestaat uit twee aluminium staanders 
van Ø 90 mm (blank geanodiseerd). 
De tekstpanelen worden gemaakt van aluminium 
blank geanodiseerd. De panelen worden volvlak 
voorzien van Avery 777-000 wit. Teksten worden 
uitgevoerd in Avery 777-001 zwart. De panelen 
worden enkelzijdig beletterd. De onderzijde van 
het onderste paneel is altijd 800 mm boven het 
maaiveld. Het frame staat op een logische 
plek en belemmert het verkeer niet.
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Figuur 30: toepassing beeld- en woordmerk

Figuur 29: Rijkswaterstaat als medegebruiker

10  Rijkswaterstaat als 

  medegebruiker

Bewegwijzeringsborden bij gebouwen van de 
rijksoverheid worden in de rijkshuisstijl 
uitgevoerd. Als Rijkswaterstaat is gehuisvest in 
een gebouw dat niet van de rijksoverheid is, 
wordt in overleg met de gebouwbeheerder de 
bewegwijzering bepaald.

De afzenders staan bij voorkeur in alfabetische 
volgorde, worden gecentreerd op het bord en 
staan links uitgelijnd tov de andere afzenders.

Voor borden waarbij niet de rijkshuisstijl wordt 
gebruikt, is vastgelegd hoe het beeld- en 
woordmerk t.o.v. elkaar worden geplaatst. 
De kleur van het beeldmerk op deze borden 
is PMS 7462 C.

Is er te weinig ruimte voor het 
beeld- en woordmerk? Plaats dan 
alleen het woordmerk Rijkswaterstaat.

Zijn er naast Rijkswaterstaat nog andere 
rijksorganisaties medegebruiker van het gebouw? 
Gebruik dan het woordmerk Rijksoverheid.
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12  Vergunningen

Entreezuilen en verwijsframes
Voor de gevelsigning, entreezuilen, entree- en 
verwijsframes in de omgeving dient officieel een 
vergunning te worden aangevraagd, aangezien 
deze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Voor 
de verwijsframes geldt bovendien dat, wanneer 
deze op gemeentegrond komen te staan, hiervoor 
nog extra toestemming gegeven moet worden 
door de gemeente.

Verwijszuilen
Wij gaan er vanuit dat de verwijszuilen en 
verwijsframes op het eigen terrein zelf staan 
en niet direct zichtbaar zijn vanaf de openbare 
weg. Wanneer dit wel het geval is, dient men 
ook hiervoor een vergunning aan te vragen.

Voor de overige bebording hoeft men geen 
vergunning aan te vragen.

11  Tweetalige

  bewegwijzering

Bij tweetalige bewegwijzering staat het 
Nederlands altijd bovenaan met de vertaling 
eronder. Wanneer dit qua formaat niet mogelijk 
is, kan de vertaling ook achter de basistekst 
worden geplaatst met een / ertussen. Voorkom 
bij het plaatsen van vertalingen dubbel gebruik 
van iconen.

Figuur 31: tweetalige bewegwijzeringsborden
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13  Montagehoogte 

  bewegwijzering buiten
Onderstaand een overzicht van de montagehoogte per bord. 
De montagehoogtes van de verschillende soorten borden zijn 
ook verwerkt in de betreffende hoofdstukken onder het kopje 
Plaats.

Figuur 32: montagehoogte bewegwijzering buiten
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C Bewegwijzering binnen

14  Reglementen- en 
  instructieborden

Functie: het vermelden van reglementen die 
gelden op een locatie of het vermelden van 
handelingen in bepaalde situaties, zoals: nood-
instructies in liften, gebruik kopieermachines etc.
Formaat: 
- 625 x 400 mm
- 225 x 200 mm
Informatie: naar eigen invulling.
Plaats: de borden hangen vlak tegen de muur, 
met als uitgangspunt een hoogte van 160 cm of 
200 cm (bovenzijde van het bord).
  
14.1  Bord 625 x 400 mm

Specificaties

Extra element
Aan de bovenzijde van deze borden wordt een 
donkergrijze lijn als extra element toegepast. 
Deze heeft een hoogte van 25 mm.

Informatieveld
Alle teksten in het informatieveld staan in de 
Rijksoverheid Sans Heading Regular, volgens de 
passende typogrammen. Wanneer toepassingen 
afwijkende korpsen vragen, is dit toegestaan. 
Optimale leesbaarheid is hierin altijd het doel. 
De richtlijnen voor het gebruik van 
iconen staan in het hoofdstuk Basiselementen. 

Figuur 33: reglementenbord 625 x 400 mm

Productie en montage
De borden (Abstract) zijn uitgevoerd in aluminium 
geanodiseerd profiel voorzien van aluminium 
sandwichpaneel, butler finish (merk Skybond),
3 mm en hebben een donkergrijze lijn als extra 
element (Avery Etched glass). De teksten op het 
bord zijn zwart (Avery 777-001).

14.2  Bord 225 x 200 mm

Specificaties
Zie 14.1 Bord 625 x 400 mm.

Figuur 34: instructiebord 200 x 225 mm
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15  Bestemmingsborden

  publieke ruimte

Bestemmingsborden zijn het eindpunt van de 
bewegwijzering. Onder de bestemmingsborden 
vallen locatieaanduidingen, zoals etages, 
vergaderzalen en receptie. De afmeting is 
afhankelijk van de toepassing.

Functie: deze borden worden vooral gebruikt voor 
ruimten met een belangrijke publieke functie, 
zoals een auditorium of een restaurant.
Formaat:
-  100 x 800 mm
- 175 x 800 mm
- 100 x 600 mm
- 175 x 600 mm
Informatie: de borden bevatten de naam of de 
functie van de ruimte.
Plaats: de borden worden vlak op de muur 
gemonteerd, met als uitgangspunt een hoogte van 
160 cm (bovenzijde bord). Bij voorkeur naast de 
deur aan de deurkrukzijde.

15.1  Bestemmingsbord 100 x 800 mm

Specificaties

Informatieveld
Alle teksten op het informatieveld staan in de 
Rijksoverheid Sans Heading Regular, volgens 
de passende typogrammen. De teksten staan 
verticaal gecentreerd op het bord. De richtlijnen 
voor het gebruik van iconen staan in het 
hoofdstuk Basiselementen. 

Productie en montage
De borden (Abstract) zijn uitgevoerd in aluminium 
geanodiseerd profiel voorzien van aluminium 
sandwichpaneel, butler finish (merk Skybond),
3 mm. De teksten op het bord zijn zwart (Avery 
777-001). 

Figuur 35: bestemmingsbord 100 x 800 mm

15.2  Bestemmingsbord 175 x 800 mm

Specificaties
Zie 15.1 Bestemmingsbord.

15.3  Bestemmingsbord 100 x 600 mm

Figuur 36: bestemmingsbord 175 x 800 mm

Specificaties
Zie 15.1 Bestemmingsbord.

15.4  Bestemmingsbord 175 x 600 mm

Figuur 37: bestemmingsbord 100 x 600 mm

Specificaties
Zie 15.1 Bestemmingsbord.

Figuur 38: bestemmingsbord 175 x 600 mm
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16  Bestemmingsborden 
  niet-publieke ruimte

Functie: de borden worden gebruikt voor ruimten 
met een niet-publieke functie, zoals een magazijn 
of kopieerruimte.
Formaat:
-  50 x 300 mm
- 100 x 300 mm
Informatie: de borden bevatten de naam of de 
functie van de ruimte.
Plaats: de borden worden vlak op de muur 
gemonteerd, met als uitgangspunt een hoogte van 
160 cm (bovenzijde bord). Bij voorkeur naast de 
deur aan de deurkrukzijde.

16.1  Bestemmingsbord 50 x 300 mm

Specificaties

Informatieveld
Alle teksten op het informatieveld in de 
Rijksoverheid Sans Heading Regular, volgens 
de passende typogrammen. De richtlijnen 
voor het gebruik van de iconen staan in 
het hoofdstuk Bouwstenen. 

Productie en montage
De borden (Abstract) zijn uitgevoerd in aluminium 
geanodiseerd profiel voorzien van aluminium 
sandwichpaneel, butler finish (merk Skybond),
3 mm. De teksten op het bord zijn zwart (Avery 
777-001). 

16.2  Bestemmingsbord 100 x 300 mm

Specificaties Zie 16.1 
Bestemmingsbord 50 x 300 mm.

Figuur 39: bestemmingsbord niet publiek 50 x 300 mm

Figuur 40: bestemmingsbord niet publiek 100 x 300 mm

17  Overzichtsborden 
  in lift

Functie: de borden geven per etage een overzicht 
van de afdelingen, diensten en andere belangrijke 
bestemmingen.
Formaat: er is een basisformaat gespecificeerd 
van 200 x 200 mm (8 regels). Men kan echter 
naar gelang het aantal bestemmingen het bord 
verlengen tot een maximum van 400 mm 
(16 regels).
Informatie: naar eigen invulling.
Plaats: deze overzichtsborden komen in elke lift, 
vlak aan de wand, op een hoogte van 120 cm 
(onderzijde bord). 

Figuur 41: overzichtsbord 200 x 200 mm

Specificaties

Informatieveld
Alle teksten op het informatieveld staan in 
de Rijksoverheid Sans Heading Regular, volgens 
de passende typogrammen. De richtlijnen voor 
het gebruik van de iconen staan in het 
hoofdstuk Basiselementen.

Productie en montage
De borden (Abstract) zijn uitgevoerd in aluminium 
geanodiseerd profiel voorzien van aluminium 
sandwichpaneel, butler finish (merk Skybond),
3 mm en hebben een donkergrijze lijn als extra 
element (Avery Etched glass). De teksten op het 
bord zijn zwart (Avery 777-001). 
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18  Overzichtsborden
  op etages

Functie: de borden geven per etage een overzicht 
van de afdelingen, diensten en andere belangrijke 
bestemmingen.
Formaat: voor de overzichtsborden op de etages is 
een basisformaat gespecificeerd dat iets groter is 
dan die voor de overzichtsborden in de lift, 
namelijk: 250 x 250 mm. Afhankelijk van het 
aantal te noemen bestemmingen kan het 
overzichtsbord verlengd worden in stappen van 
50 mm tot een maximum van 600 mm hoog 
(50 mm staat gelijk aan 2 regels).
Informatie: naar eigen invulling.
Plaats: deze overzichtsborden komen naast elke 
lift of trappenhuis, vlak aan de wand, op een 
hoogte van 200 cm (bovenzijde bord). 

18.1  Overzichtsbord basis

Figuur 38: overzichtsbord 250 x 250 mm

Figuur 43: overzichtsbord 300 x 250 mm

Figuur 42: overzichtsbord 250 x 250 mm

Specificaties

Informatieveld
Alle teksten op het informatieveld staan in 
de Rijksoverheid Sans Heading Regular, 
volgens de passende typogrammen. 
De richtlijnen voor het gebruik van de iconen 
staan in het hoofdstuk Bouwstenen.

Productie en montage
De borden (Abstract) zijn uitgevoerd in aluminium 
geanodiseerd profiel voorzien van aluminium 
sandwichpaneel, butler finish (merk Skybond),
3 mm en hebben een donkergrijze lijn als extra 
element (Avery Etched glass). De teksten op het 
bord zijn zwart (Avery 777-001). 

18.2 Overzichtsbord overige formaten
Overige verkrijgbare formaten overzichtsborden 
zijn:

- 300 x 250 mm  -12 bestemmingen
- 350 x 250 mm  -14 bestemmingen
- 400 x 250 mm  -16 bestemmingen
- 450 x 250 mm  -18 bestemmingen
- 500 x 250 mm  -20 bestemmingen
- 550 x 250 mm  -22 bestemmingen
- 600 x 250 mm  -24 bestemmingen

Specificaties
Zie 18.1 Overzichtsbord basis.
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19  Borden 
  deurinstructie

Functie: het geven van instructies voor de 
bediening van deuren, zoals Duwen, Trekken of 
Schuiven.
Formaat: 50 x 100 mm (hxb)
Informatie: Duwen / Trekken / Schuiven
Plaats: wanneer de instructie op de deur 
gemonteerd wordt dan 35 mm (onderzijde bord) 
boven de deurkruk. 

Figuur 44: borden deurinstructies

Specificaties

Informatieveld
Alle teksten op het deurbord staan in de 
Rijksoverheid Sans Heading Regular, 
volgens de passende typogrammen.

Productie en montage
De graveerpanelen zijn uitgevoerd in zilvergrijs 
metallic met zwarte kern. De teksten worden 
ingegraveerd en zijn zwart, horizontaal en 
verticaal gecentreerd op het bord.

20  Gebods- en  
waarschuwingsborden

Functie: deze borden bevatten aanduidingen van 
verboden en geboden, zoals Niet Roken of Geen 
Toegang.
Formaat: 100 x 200 mm (hxb)
Informatie: naar eigen invulling.
Plaats: het bord wordt vlak aan de wand 
gemonteerd, op een hoogte van 160 cm 
(bovenzijde bord). De borden dienen  
terughoudend te worden gebruikt. 
In overheidsgebouwen mag standaard niet 
gerookt worden. Het hoeft niet meer met een 
bord kenbaar gemaakt te worden. 

Specificaties

Informatieveld
Alle teksten op het bord staan in de 
Rijksoverheid Sans Heading Regular, volgens de 
passende typogrammen. De richtlijnen voor het 
gebruik van iconen staan in het hoofdstuk 
Bouwstenen. 

Productie en montage
De borden (Abstract) zijn uitgevoerd in aluminium 
geanodiseerd profiel voorzien van aluminium 
sandwichpaneel, butler finish (merk Skybond),
3 mm. De teksten op het bord zijn zwart (Avery 
777-001). 

Figuur 45: gebodsborden
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21  Icoonborden 

Functie: de borden bevatten iconen waarmee 
gelijk duidelijk wordt waarvoor deze zijn bedoeld, 
zoals Toiletten, Garderobe, Verboden te roken, 
Geen dieren toegestaan. 
Formaat: 150 x 150 mm
Informatie: één icoon (zonder tekst).
Plaats: het bord wordt vlak aan of haaks op de 
wand gemonteerd op een hoogte van 160 cm 
(bovenzijde bord). Het bord kan eventueel ook op 
de deur gemonteerd worden.

Er is een set iconen beschikbaar op de site
rijkshuisstijl.nl die regelmatig wordt aangevuld.

Specificaties

Productie en montage
De borden (Abstract) zijn uitgevoerd in aluminium 
geanodiseerd profiel voorzien van aluminium 
sandwichpaneel, butler finish (merk Skybond),
3 mm. De iconen op het bord zijn zwart (Avery 
777-001) en horizontaal en verticaal gecentreerd 
op het bord.

Figuur 46: icoonborden

22  Etageborden

Functie: het vermelden van de etage, verdieping 
of vleugel waarop men zich bevindt.
Formaat: 200 x 200 mm (hxb)
Informatie: het etagenummer en eventuele 
additionele informatie zoals welke vleugel.
Plaats: het bord wordt vlak aan de wand bij een 
lift of trappenhuis gemonteerd, op een hoogte
van 200 cm (bovenzijde bord). 

Specificaties

Extra element
Aan de bovenzijde van elk etagebord wordt een 
donkergrijze lijn (Avery Etched glass) als extra 
element toegepast. Deze heeft een hoogte van 25 
mm.

Informatieveld
Alle teksten op het bord staan in de 
Rijksoverheid Sans Heading Regular, 
volgens de passende typogrammen. 

Productie en montage
De borden (Abstract) zijn uitgevoerd in aluminium 
geanodiseerd profiel voorzien van aluminium 
sandwichpaneel, butler finish (merk Skybond),
3 mm en hebben een donkergrijze lijn als extra 
element (Avery Etched glass). De teksten op het 
bord zijn zwart (Avery 777-001). 

Figuur 47: borden met etagenummer
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23  Verwijsborden 

  publieke ruimte

Functie: verwijsborden geven de richting aan naar 
belangrijke bestemmingen. Dit zijn o.a.  
gebouwdelen, vergaderzalen, liften en toiletten. 
De borden kunnen enkel- of dubbelzijdig 
uitgevoerd worden. 
Formaat: de borden hebben een basisbreedte van 
800 of 600 mm. De hoogte is afhankelijk van het 
aantal verwijzingen, met een maximum hoogte 
van 325 mm = 4 verwijzingen. De formaten zijn:
- 100 x 800 mm  - 100 x 600 mm
- 175 x 800 mm  - 175 x 600 mm
- 250 x 800 mm  - 250 x 600 mm
- 325 x 800 mm  - 325 x 600 mm
Informatie: een verwijzing (pijl), de naam van de 
bestemming waarnaar het bord verwijst en 
eventueel een icoon. 
Plaats: verwijsborden kunnen aan de muur of het 
plafond bevestigd worden. De borden worden, 
indien hangend, dwars op de looprichting 
geplaatst, op een hoogte van 220 cm (onder-
zijde van het bord). Zie voor het combineren van 
hangende verwijsborden ook paragraaf 18.9. De 
verwijsborden moeten een directe relatie hebben 
met het keuzepunt. Plaatsing van deze borden kan 
het beste gebeuren aan het begin van en/of bij 
kruisingen van gangen.

23.1  Verwijsbord 100 x 800 mm

Specificaties

Extra element
Aan de linkerzijde van elk verwijsbord wordt 
een donkergrijze lijn toegepast. Deze heeft een 
breedte van 100 mm.

Figuur 48: verwijsbord 100 x 800 mm

Informatieveld
Alle teksten op het staan in de Rijksoverheid Sans 
Heading Regular, volgens de passende 
typogrammen. 

Productie en montage
De borden (Abstract) zijn uitgevoerd in aluminium 
geanodiseerd profiel voorzien van aluminium 
sandwichpaneel, butler finish (merk Skybond),
3 mm en hebben een donkergrijze lijn als extra 
element (Avery Etched glass). De teksten op het 
bord zijn zwart (Avery 777-001). Indien het bord 
hangend is wordt het voorzien van een ophangset.

23.2  Verwijsbord 175 x 800 mm

Figuur 49: verwijsbord 175 x 800 mm

Figuur 50: verwijsbord 250 x 800 mm

Specificaties
Zie 23.1 Verwijsbord 100 x 800 mm.

23.3  Verwijsbord 250 x 800 mm

Specificaties
Zie 23.1 Verwijsbord 100 x 800 mm.
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Figuur 51: verwijsbord 325 x 800 mm

Figuur 52: verwijsbord 100 x 600 mm

23.4  Verwijsbord 325 x 800 mm

Figuur 53: verwijsbord 175 x 600 mm

Figuur 54: verwijsbord 250 x 600 mm

23.7  Verwijsbord 250 x 600 mm

Figuur 55: verwijsbord 325 x 600 mm

Specificaties
Zie 23.1 Verwijsbord 100 x 800 mm.

23.5  Verwijsbord 100 x 600 mm

Specificaties
Zie 23.1 Verwijsbord 100 x 800 mm.

23.6  Verwijsbord 175 x 600 mm

Specificaties
Zie 23.1 Verwijsbord 100 x 800 mm.

Specificaties
Zie 23.1 Verwijsbord 100 x 800 mm.

23.8  Verwijsbord 325 x 600 mm

Specificaties
Zie 23.1 Verwijsbord 100 x 800 mm.
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23.9  Combinatie van hangende 
  verwijsborden

Verwijsborden kunnen niet alleen aan de muur 
gemonteerd worden, maar ook aan het plafond. 
Wanneer in zo’n situatie meerdere verwijzingen op 
één bord gepositioneerd worden en dit niet past 
binnen de standaard formaten, kan er een extra 
bord naast gehangen worden. De verwijzingen 
worden dan per bord geclusterd. De verwijzingen 
naar links komen dan op het linkerbord en de 
verwijzingen naar rechts op het rechterbord. 
Indien de verwijzingen naar rechts verwijzen, 
worden de pijlen en de tekst rechts uitgelijnd (zie 
onderstaande figuren). De opmaak en het 
formaat van de borden wijzigen verder niet. Voor 
de volgorde van de pijlen wordt het onderstaande 
protocol gevolgd.

Figuur 59: voorbeelden hangende verwijzingen

Figuur 57: verwijzingen op rechterbord

Figuur 58: voorbeeld onjuist uitgevoerde hangende verwijzingen

Figuur 56: verwijzingen op linkerbord

Let op! Omdat de borden naast elkaar hangen, 
worden de pijlen op het rechterbord verplaatst 
naar de rechterkant. Bovenstaand voorbeeld is 
daarom niet goed; onderstaande voorbeelden zijn 
wel goed.
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24  Kamerborden

Functie: het kamerbord vermeldt het nummer van 
de kamer, deze correspondeert met de plattegrond 
van de locatie. 
Formaat: 150 x 150 mm (hxb) 
Informatie: op het kamerbord staat alleen het 
kamernummer (geen namen).
Plaats: bij voorkeur naast de deur aan de deur-
krukzijde op een hoogte van 160 cm (bovenzijde 
bord). Wanneer dit niet mogelijk is, dan op de 
deur aan de deurkrukzijde.

Figuur 60: kamerbord 150 x 150 mm

Specificaties

Extra element
Aan de bovenzijde van elk kamerbord wordt een 
donkergrijze lijn (Avery Etched glass) als extra 
element toegepast. Deze heeft een hoogte van 
25 mm.

Informatieveld
Het kamernummer staat in lettertype 
Rijksoverheid Sans Heading Regular op het bord.

Productie en montage
De borden (Abstract) zijn uitgevoerd in aluminium 
geanodiseerd profiel voorzien van aluminium 
sandwichpaneel, butler finish (merk Skybond),
3 mm en hebben een donkergrijze lijn als extra 
element (Avery Etched glass). De teksten op het 
bord zijn zwart (Avery 777-001).

25  Borden 

  technisch nummer

Functie: een technisch nummer is een nummer-
aanduiding voor niet nader te omschrijven 
ruimten, zoals bezemkasten, leidingschachten of 
zolderruimten.
Formaat: 25 x 50 mm (hxb) 
Informatie: nummer van een niet nader te 
omschrijven ruimte.  
Plaats: wanneer het op de deur gemonteerd wordt 
dan 35 mm boven de deurkruk (onderzijde bord). 
Indien dit niet mogelijk is, wordt het technische 
nummer aan de deurkrukzijde van de deur 
geplaatst op een hoogte van 160 cm (bovenzijde 
bord).

Specificaties

Informatieveld
Het technisch nummer staat in lettertype 
Rijksoverheid Sans Heading Regular op het bord.

Productie en montage
De graveerpanelen zijn uitgevoerd in zilvergrijs 
metallic met zwarte kern. De teksten worden 
ingegraveerd en zijn zwart, horizontaal en 
verticaal gecentreerd op het bord.

Figuur 61: bord met technisch nummer
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26  Montagehoogte 

  bewegwijzering binnen
Onderstaand een overzicht van de montagehoogte per bord. 
De montagehoogtes van de verschillende soorten borden 
zijn ook verwerkt in de betreffende hoofdstukken onder het 
kopje Plaats.

Figuur 62: montagehoogte bewegwijzering binnen


