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Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland

Postbus 726,

4330 AS Middelburg
www.rovz.nl

Provincie Noord-Brabant
Team Verkeersveiligheid

Postbus 90151,

5200 MC's-Hertogenbosch
www.brabant.nl (verkeersveiligheid)

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
Postbus 5700,

6202 MA Maastricht
www.rovl.nl

Vervoerberaad Flevoland

Werkgroep Verkeersveiligheid en lnírastructttut
Postbus 55,

8200 AB Lelystad

www.flevoland.nl
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Adviessnelheid

Biilase I

Verkeersborden
Noot
lngeval de in deze bijlage opgenomen borden op een

electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan

het ryarte symbool in wit worden uitgevoerd en het
witte veld in zwart.

50
Maximumsnelheid Einde maximumsnelheid

A3

Maximumsnelheid op een clektronisch

signaleringsbord

A4
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Einde adviessnelheid

Voorrangsweg

Voorrangskruispunt

Zijweg rechts

Vêrleen voorrang aan bestuurders

op de kruisende weg

B7

Elnde voorrangsweg Stop;verleen voorrang aan bostuurders op de kruisende weg

Gesloten in beide richtingen voor voertuigen,

ruiters en geleiders van rii- of rekdieren oÍ vee

Eenrichtingsweg, in deze richdng gesloten voor

voertuigen, ruiters en gelêiders van rii- of trek-
dieren oí vee

B4B3

Voorrangskruispunt

Ziiweg links

Voorrangskruispunt
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Eenrichtingsweg Eenrichtingsweg
Gesloten voor autobussen cn vrachoutol Gesloten voor motorvoertuigen die niet

kunnen of mogen riiden dan 25 km/u

c5

lnrijden toegestaan

có

Gesloten voor motorvoertuiSen oP meer dan

twee wielen

ct0c9

Gesloten voor ruitcrs, vcc, watcns, motorvoer-

tuigen die niet sneller kunnon of mogen rijden dan

25 km/u en brommoblclon alsmodo Íletsen, brom-

fi etsen en gehandicaptenvoortulgen

Gesloten voor motorvoertuigen met aanhang-

wagen

c7 C7a ct2

Gesloten voor alle motorvoertuigen
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Gesloten voor vrachtauto's Gesloten voor autobussen Gesloten voor motorÍietsen
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c13

Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehan-

dicaptenvoertuigen met in werking ziinde motor

ct4

Gesloten voor fietsen en

vocrtuigen zonder motor
voor gehandicapten-

ct5

Gesloten voor fietsen, bromfietsen en geharrdi-

captenvoertuigen

ctó

Gesloten voor voetgangers

ct7

Gesloten voor voertuigen en samenstellen van

voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer

ziln dan op het bord is aangegeven

ctB

Gesloten voor voertuigen die, met ínbegrip van de

lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
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c19

Gesloten voor voertuigen dic, nrct inbcgrip van de

lading, hoger zijn dan op hct borcl is aangegeven

c20

Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast

hoger is dan op het bord is aangegeven

c2l

Gesloten voor voertuigcrr t'rr slrnclrstellen van

voertuigen, waarvan dc totrrlrrr;rssl lrogcr is dan

op het bord is aangegcvcrr

C22a

Gesloten voor vrachtauto! dic nict voldocn aan

de eisen,genoemd in artikcl 86d

c22

Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaar-

lijke stoffen

c 22b

Einde geslotenverklaring voor vrachtauto's die

nietvoldoen aan de eisen,genocrnd in artikel 86d
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c 23-0t

Spitsstrook open

c 23-02

Spitsstrook vrijmaken

c 23-03

Einde spitsstrook Rotonde; verplichte rijrichting

D3

Gebod voor alle bestuurders het bord voorbii te

gaan aan de zilde die de pijl aangeeft

Bord mag aan beide zijden worden voorbiigegaan
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D4

Gebod tot het volgen van de rijrichting die op

het bord is aangegeven

D5

Gebod tot het volgen van de rijrichting die op
het bord is aangegeven

D6 D7

Gebod tot het volgen van óón van de rijrichtingen die op het bord ziln aangegeven

Parkeerverbod

55

Verbod stil te staan
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Verbod fietsen en bromÍietsen te plaatsen Parkeergelegenheid

EóE5

Taxistandplaats Gehandicaptenparkeerplaats

Ê7 E8

Gelegenheid bestemd voor het

laden en lossen van goederen

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de

onmiddellijk voertuigcategorie of groep voertuigen die op het

bord is aangegeven
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Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers

57
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Parkeergelegenheid allecn bestcmd voor ver- parkeerschilf-zone

gunninghouders

Eil E t2

Einde parkeerschijf-zonc Parkeergelegenheid ten behoeve van overstap-
pers op het openbaar vervoer

Et3

max 2h
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Verbod voor motorvoertuigen om elkaar

ling in te halen

Einde verbod voor motorvoertuigen

onderling in te halen

om elkaar

F4F3

verbod voor vrachtauto's om motorvocrtuilcll

in te halen

F5

Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering

van verkeer uit tegengestelde richting

Einde verbod voor vrachtautot om motorvoer-

tuigen in te halen

Fó

Bestuurders uit tegengestelde richting moeten ver-

keer dat van deze richting nadert voor laten gaan

+t
58 59

F8F7

Keerverbod

F9

Einde van alle op een clcku'orrisch signalerings-

bord aangegeven verboricrr

af/ /
Einde van alle door verkeersborden aangegeven

verboden

Ft0

Stop. ln het bord kan worden aangegeven door wie

of waarom het bord wordt toegepast

\



Autosnelweg Einde autosnelweg

G4G3

G5 Gó

Einde autoweg

Einde erfErf
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Verplicht fietspad

6t

Einde verplicht fi etspad

Einde voetpad

Gt0

Einde ruiterpad

G12
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G l2a

Fiets/bromfietspad

G t2b

Einde fi es/bromÍietspad

Gt3

Onverplicht Íietspad

Gt4

Einde onverplicht fi etspad

Bebouwde kom
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Einde bebouwde kom S-bocht(en), eerst naar links
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Steile helling

Slecht wegdek

Bocht naar links

Bocht naar rechts

t4J3

S-bocht(en), eerst naar rechts
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Tram(kruising)
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Overweg met twee of mocr sporen

I tóI ts

Werk in uitvoeringBeweegbare brug

J t8tt7

Rijbaanversmalling rechts
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RilbaanversmallingOverweg met

64

Overweg zonder overwegbomen

-

Gevaarlijke daling Gevaarliik kruispunt^d ,r0

Overweg met overwegbomen
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enkel spoor
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Riibaanversmalling links Losliggende stenen Kade of rivieroever

t28127l2t

Voetgangersoversteekp laats Groot wild
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Laagvliegende vliegtuigenFietsers en bromÍietsers
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Verkeerslichten

t34
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Slecht zicht door sneeuw, regen of mist

68

lzel of sneeuw

69

t37
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Gevaar (de aard van het gcvaar is aangegeven op het onderbord)

Verkeersdrempel

,38
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Voorsorterenzer binnen de bebouwde kom, met

wiiknummers (in verkeersgebieden)

Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke

stoffen

Einde rijstrook

L7Ló
L2LI

Aantal doorgaande rijstroken

Hoogte onderdoorgang Voetgangersoversteekplaats
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r,."r,t Tramhalte
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Doodlopende weg

75

Vooraanduiding doodlopende weg
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Lt2

Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aan-

gegeven richting

Verkeersbord geldt alleen voor de

aangegeven rijstrook

Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven

rilstrook / rijstroken

L t3

Verkeerstunnel

Lt4 L 15

Vluchthaven
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Vluchthaven + noodtelefoon
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Noodtelefoon

Noodtelefoon + bllrrdblrrrryplralt

Brandblusapparaat
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(Nood)uitgangen


