Beleidsregels
toeristisch-recreatieve bewegwijzering
Landerd (Reek, Schaijk en Zeeland)
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1. Inleiding
1.1. Aanleiding
In 2006 is in Landerd toeristische bewegwijzering geplaatst in de vorm van blauwe borden in
robuuste frames. Dit systeem is kwalitatief van hoog niveau maar is ook erg prijzig. Daarnaast is
dit systeem weinig flexibel waar het uitbreiding met extra borden betreft. De afgelopen jaren is er in
Landerd een aanzienlijk aantal toeristische bedrijven en objecten bij gekomen die niet of slechts
tegen hoge kosten kunnen worden toegevoegd aan de huidige bewegwijzering. Bovendien
hanteert de provincie voor toeristische objecten al enige jaren bruine strokenborden als norm, wat
ook gangbaar is elders in Nederland. In de andere Maashorstgemeenten Bernheze, Uden en Oss
zijn inmiddels dergelijke bruine strokenborden geplaatst. In 2017 wordt in Landerd ook dit systeem
met bruine toeristische borden gerealiseerd. De huidige blauwe toeristische borden komen
hiermee te vervallen. Het plaatsen van nieuwe toeristisch-recreatieve bewegwijzering is ook een
van de maatregelen die voortkomen uit het maatregelenprogramma 2016-2020 behorende bij het
beleidsplan ‘Werk maken van Vrijetijd’ wat in mei 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld.
1.2. Doel
• Een eenduidige, herkenbare en doeltreffende bewegwijzering voor toeristisch-recreatieve
locaties en voorzieningen in de gemeente Landerd.
• Een vlotte en veilige verkeersafwikkeling volgens de gewenste routing en geleiding (ter
oriëntatie en bevestiging ‘ik zit goed’).
• Betere vindbaarheid van toeristisch-recreatieve bestemmingen (voorkomen ‘zoekend
verkeer’).
• Een helder toetsingskader, zodanig dat verzoeken tot verwijzing van bedrijven en
instellingen snel en eenvoudig te toetsen is.
• Een impuls aan de uitstraling en herkenning van Landerd als toeristisch-recreatieve
gemeente (recreatie).
• Het stimuleren van het gebruik van toeristisch-recreatieve voorzieningen, met name ook
door ‘passanten’ (economie).
• Terugbrengen van het aantal autokilometers omdat bezoekers sneller op hun bestemming
of bij de gewenste voorziening zijn (duurzaamheid)
• Aansluiten bij het systeem van toeristisch-recreatieve bewegwijzering in de andere
Maashorstgemeenten Bernheze, Uden en Oss door middel van bruine strokenborden.
• Verrommeling van het buitengebied (veel verschillende en gedateerde borden) tegengaan
en uitstraling openbare ruimte verbeteren
1.3. Afbakening
Bewegwijzering heeft twee categorieën; utilitair en objectenbewegwijzering. Utilitaire
bewegwijzering is bedoeld voor verkeersgeleiding (bijvoorbeeld de ANWB borden).
Objectenbewegwijzering bevat daarnaast informatie over de bestemmingen binnen de gemeente
met een toeristisch, openbaar of commercieel karakter. De beleidsregels hebben betrekking op dat
laatste en dan specifiek naar de toeristisch-recreatieve voorzieningen. Vooralsnog worden de niettoeristische bedrijven en organisaties niet bewegwijzerd in de openbare ruimte in Landerd.
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2. De Beleidsregels
Alle aanvragen voor toeristisch-recreatieve bewegwijzering worden op basis van onderstaande
regels beoordeeld door de afdeling Ruimte (adviseur recreatie en toerisme), indien nodig samen
met de afdeling Realisatie en Beheer. Aanvragen voor andersoortige bewegwijzering worden door
de afdeling Realisatie en Beheer beoordeeld. Indien relevant op basis van onderstaande regels en
anders op basis van een eigen beoordeling danwel nader te formuleren beleidsregels.
2.1. Waar verwijzen?
• In de hele gemeente Landerd (binnen de kernen Reek, Schaijk en Zeeland en in het
buitengebied)
• In de openbare ruimte, zowel op provinciale als op gemeentelijke wegen
• Uitgangspunt voor de bewegwijzering is het autoverkeer. Er wordt geen speciale of
aanvullende bewegwijzering geplaatst voor fietsers of andere langzaam (recreatie)verkeer.
• Uitgangspunt is dat mensen de route naar de betreffende vestigingsplaats (dorpskern) wel
kunnen vinden (via de ANWB-borden) en dat pas nabij of vanaf de betreffende dorpskern
wordt bewegwijzerd met bruine strokenborden
• Uitgangspunt is 1 (meest logische of gewenste) aanrijdroute komende vanaf de
dichtstbijzijnde of meest logische afslag van de snelweg naar de betreffende
vestigingsplaats/locatie
• In het buitengebied: in principe alles bewegwijzeren (afhankelijk van de criteria hieronder)
• Binnen de bebouwde kom1 (binnen de komborden): in principe niet bewegwijzeren,
eventueel wel een bord bij de laatste afslag (afhankelijk van de vindbaarheid en aard van
de voorziening)
2.2. Wat verwijzen?
• Zie bijlage 1: “overzicht van toeristisch-recreatieve bedrijven en voorzieningen (okt. 2016)”.
• Een toeristisch-recreatief bedrijf of voorziening dat door aard, omvang en wijze van beheer
ingesteld is op het bezoek van recreanten en/of toeristen, een trekpleister is of waar
recreanten/toeristen (van buiten Landerd) speciaal voor komen.
• Alle bedrijven en instellingen die worden verwezen moeten voldoen aan de geldende weten regelgeving en moeten over de benodigde vergunningen beschikken.
• Behalve bedrijven en instellingen worden waar nodig ook ‘points of interest’ verwezen van
de publieke gemeentelijke voorzieningen indien deze een bovenlokale en/of recreatieve
functie hebben.
• Niet toeristisch-recreatieve bedrijven en voorzieningen worden niet bewegwijzerd, tenzij
deze een bovenlokale en publieke functie hebben.
• Een toeristisch-recreatief bedrijf dat buiten de gemeente Landerd is gelegen maar waarvan
de (logische) aanrijdroute door Landerd loopt en dat ook door de vestigingsgemeente wordt
bewegwijzerd.
Onderstaand een lijst van type voorzieningen die wel of niet in aanmerking komen voor verwijzing.
WEL
Verblijfsrecreatie

Groepsaccommodatie, conferentieoord, hotel,
bungalowpark, camping, minicamping, B&B,
pension
Speeltuin met bovenlokale functie, museum,
manege, verhuur huifkar, evenemententerrein
of -ruimte, bezoekerscentrum, locatie

Dagrecreatie

1

Als bebouwde kom worden beschouwd de dorpen Reek, Schaijk en Zeeland (alles gelegen binnen de
komborden). Buurtschap ’t Oventje ligt buiten de bebouwde kom.
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dagarrangementen en excursies, atelier/galerie
(min. 6 maanden per jaar geopend, permanente
expositie en/of workshops), VVV/I-punt,
attracties, dierenpark met bovenlokale functie,
(midget)golfbaan
Restaurant, Partycentrum (> 500 personen),
discotheek, café, cafetaria, ijssalon, theetuin
Gedenktekens en bezienswaardigheden met
bovenlokale functie, molen (met bovenlokale
functie en regelmatige openstelling)
Openbare camperplaats, oplaadpunt
elektrische auto, natuurgebied met bovenlokale
functie, gebouw heemkunde, winkel met
groente/fruit uit de streek (huisverkoop, breed
assortiment en min. 6 maanden per jaar
geopend), begraafplaats, mortuarium,
verzorgings/verpleeg-tehuis (bovenlokale
functie), industrie/bedrijventerrein, P-plaats
t.b.v. recreatie met bovenlokale functie

Horecavoorzieningen (buiten bebouwde kom)
Points of interest

Overige voorzieningen

NIET
Horecavoorzieningen (binnen bebouwde kom)

Restaurant, partycentrum, discotheek, café,
cafetaria, ijssalon, theetuin
Sportpark, sporthal, locatie van sport- of
hobbyclub, verenigingsgebouw
Natuurgebied met lokale functie,
benzinestation, (tand)artspraktijk, apotheek,
therapeut, bibliotheek, kerk, gemeentehuis,
school, gemeentewerf, dorpshuis,
(picknick)bank
Niet-toeristisch-recreatieve bedrijven en
commerciële instellingen (winkel/detailhandel,
bank, MKB, industrie, etc)

Sport/vrijetijd-voorzieningen
Overige voorzieningen

Overige bedrijven

2.3. Hoe verwijzen?
• Buiten de bebouwde kom: objectbewegwijzering, conform landelijke CROW-richtlijn
(publicatie 262). Langwerpig, groot model strokenborden, die gestapeld geplaatst worden,
zoveel mogelijk aan bestaande flespalen of masten. Borden met bruine ondergrond en
witte retro-reflecterende letters van de naam van het bedrijf of voorziening, pijl en maximaal
2 pictogrammen volgens CROW (geen bedrijfslogo’s). Zie bijlage: overzicht pictogrammen.
Zie afbeelding van voorbeeld borden hieronder
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•
•
•
•

Binnen de bebouwde kom: idem als buiten de bebouwde kom alleen worden de borden een
stuk kleiner (CROW-richtlijn).
Plaatsing volgens de geldende wet- en regelgeving.
Niet-toeristisch-recreatieve (maatschappelijke) voorzieningen die wel voor bewegwijzering
in aanmerking komen worden met blauwe strokenborden aangeduid (CROW-richtlijn).
Alle aanvragen voor verwijzing van bedrijven/instellingen lopen via de gemeente. Zo houdt
de gemeente de regie over de ontwikkelingen in het buitengebied en de openbare ruimte.

2.4. Vervanging huidige bewegwijzering
De huidige blauwe toeristisch-recreatieve bewegwijzering wordt verwijderd. Alle andere bestaande
verwijzingsborden die al dan niet illegaal in de openbare ruimte zijn geplaatst en die niet aan
bovenstaande eisen voldoen worden verwijderd.
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3. Praktische uitwerking
3.1. Plaatsing
De gemeente Landerd kiest een leverancier die zorgt voor het gehele traject van voorbereiding,
levering en plaatsing. Deze leverancier neemt contact op met de bedrijven en instellingen over
deelname, de gewenste locatie en invulling van de borden. De leverancier stemt af met de
provincie en eventuele andere partijen en regelt de benodigde vergunningen. De leverancier stemt
alles af met de gemeente, die akkoord moet geven op zowel het bordenplan als de layout van de
borden. De gemeente Landerd (buitendienst) zorgt voor het verwijderen van de bestaande borden.
3.2. Controle, beheer en onderhoud
Elk deelnemend bedrijf of instelling is verplicht een contract af te sluiten voor onderhoud en beheer
van de borden met een looptijd van 10 jaar. Hiermee wordt de kwaliteit en actualiteit van de
toeristisch-recreatieve bewegwijzering geborgd. De leverancier verzorgt jaarlijks de controle,
onderhoud en beheer van alle borden.
3.3. Financiering
Een belangrijk deel van de initiële kosten voor het opzetten en plaatsen van het nieuwe systeem
kan worden betaald vanuit een reservering die het Platform Toerisme Landerd (PTL) hiervoor heeft
getroffen. Deze reservering bedraagt €40.000,-. Hieruit worden de voorbereidingskosten betaald
en kunnen ook de publieke, niet-organisatie gebonden borden worden bekostigd. Met het restant
kan de kostprijs voor de deelnemende bedrijven omlaag worden gebracht.
De deelnemende bedrijven en (commerciële) instellingen betalen daarnaast een eigen bijdrage
voor plaatsing van de borden en het (verplichte) jaarlijkse onderhoud en beheer. Hoe hoog deze
eigen bijdrage is en of dit een eenmalig of jaarlijks bedrag is zal duidelijk worden wanneer een en
ander verder wordt uitgewerkt.
Wanneer er op een later moment nieuwe of extra van bedrijven (moeten) worden toegevoegd zijn
de kosten hiervan in principe voor rekening van de aanvrager cq. de direct belanghebbende.

3.4. Overzicht
De leverancier zorgt voor een continu actueel (bij voorkeur digitaal) databestand van alle locaties
en borden/materialen en stelt dit beschikbaar aan de gemeente. Door middel van regelmatig
overleg met de leverancier houdt de gemeente het overzicht en de regie op de lokale toeristischrecreatieve bewegwijzering. Eventuele tussentijdse mutaties worden verzorgd door de leverancier
in overleg met de gemeente en door de leverancier verwerkt in het databestand.

6

