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Aanvraag voor aanwijzingsborden op gewestwegen 
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 
Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 
8200 Brugge 
wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be 
 
Wanneer dient u een dergelijke aanvraag in te dienen? 
Indien u aanwijzingsborden wenst te laten plaatsen naar een instelling van openbaar nut of een privé-
instelling op wegen in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer. 
 

Gegevens 
Naam aanvrager: ……………………………………………………………………………………… 

De instelling die u vertegenwoordigt: ………………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon: ………/………………………. 

Email: …………………………………………………………………………………………………… 

 
Naam van de te bewegwijzeren instelling/bestemming: …………………………………………... 

De gewenste aanduiding op het bord1: ……………………………………………………………... 

Soort instelling of hoofdactiviteit: …………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon: ………/………………………. 

Email: …………………………………………………………………………………………………… 

Bestaat er een symbool2 dat het aanwijzingsbord kan verduidelijken? ..................................... 

Gewenste reisroute 
Aanduiding van de route op de volgende kruispunten: 
Voor de duidelijkheid liefst een plannetje bijvoegen. 
Kruispunt: ‘N-weg’ - ‘zijstraat’ te ‘gemeente’ 
 
 

                                                 
1 De aanduiding op het aanwijzingsbord kan afwijken van de naam en is beperkt in lengte. 
2 De keuze is beperkt tot de symbolen vastgelegd in het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. (1 december 1975)  Zie bijlage. 

datum aanvraag 
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Bijlage: de soorten aanwijzingsborden (F33-F37) 

F33a  
(maximaal 2 reisroutes, elk tot 5 km lang) 
Luchthaven, universitair centrum, kliniek en ziekenhuis, beurs- of tentoonstellingshal, haven, wijk, ring, 
bedrijf, industriepark en commercieel centrum. 
Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van het verkeersbord F53 en met de 
volgende symbolen : 

 
   

S.1. Luchthaven S.2. Beurs- of 
tentoonstellingshal

S.3. Haven S.4. Car-Ferry S.5. Bedrijf en 
industriepark 

F33c  
(maximaal 2 reisroutes, elk tot 10 km lang) 
Sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel 
park, monument, merkwaardig landschap. 

 
 

   

Sporttak* S.31. Kasteel S.32. Ruïnes S.33. Klooster, 
abdij 

S.34. Cultureel 
park, recreatie- of 

pretpark. 

 
 

  

S.35. Monument en merkwaardig 
landschap die op specifieke wijze 

afgebeeld worden (voorbeeld). 

S.36. Natuurpark   

 
*De Minister van Verkeerswezen bepaalt de bijzondere symbolen die mogen gebruikt worden voor het aanduiden van bepaalde 
sporttakken. 

F34a  
(maximaal 2 reisroutes, elk tot 2 km lang) 
Luchthaven, bibliotheek, post- en telefoonkantoor, brandweer en civiele bescherming, cultureel 
centrum of complex, animatiecentrum, openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (O.C.M.W.), 
begraafplaats, kliniek en ziekenhuis, politiediensten, onderwijsinstelling, station van de diensten voor 
het gemeenschappelijk vervoer, televisieomroep, plaats voor eredienst, museum, gerechtsgebouw, 
parking, haven, hulppost, taxatiekantoor, schouwburg, bedrijf,  industriepark en commercieel centrum. 

   
S.10. 

Politiediensten 
S.11. Brandweer S.12. Civiele 

bescherming
S.13. 

Begraafplaats
S.14. Busstation

 
 

  
S.15. Treinstation S.16. Wegstation S.17. Stadhuis of 

gemeentehuis 
(voorbeeld)

S.18. Plaats voor 
eredienst 

S.19. 
Gerechtsgebouw 

 
 

   

S.20. Auto-
slaaptrein 

S.21. Postkantoor    

F34b1/2  
Aanbevolen reisweg voor bepaalde categorieën van weggebruikers (fietsers, paarden of 
voetgangers). 
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F34c1/2  
Aanbevolen reisweg naar een toeristische bestemming voor bepaalde categorieën van 
weggebruikers (fietsers, paarden of voetgangers). 

F35  
(maximaal 2 reisroutes, elk tot 2 km lang) 
Sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel 
park, monument, merkwaardig landschap, vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer of 
infopunt 

  
  

Sporttak* S.31. Kasteel S.32. Ruïnes S.33. Klooster, 
abdij 

S.34. Cultureel 
park, recreatie- of 

pretpark. 

   

 

S.35. Monument en merkwaardig 
landschap die op specifieke wijze 

afgebeeld worden (voorbeeld). 

S.36. Natuurpark F77. Infopunt  

 
*De Minister van Verkeerswezen bepaalt de bijzondere symbolen die mogen gebruikt worden voor het aanduiden van bepaalde 
sporttakken. 

F37  
(maximaal 2 reisroutes, elk tot 2 km lang) 
Jeugdherberg, overnachtingsgelegenheden, kampeer- en caravanterrein, restaurant en vakantiedorp. 

  
F65 Hotel of 

motel 
F67 Restaurant F71 

Kampeerterrein 
F73 

Caravanterrein 
F75 

Jeugdherberg 
 


