
Wegwijzer weg wijs 
Onder een wegwijzer wordt verstaan een P (ANWB-
verkeerspaddenstoel of NBd-verkeerspaddenstoel, die verwijst 
naar tenminste één plaats in Nederland) of WW (ANWB-
richtingbord of NBd-richtingbord of kennelijk door de uitzetter 
geplaatst richtingbord) dat verwijst naar tenminste één plaats in 
Nederland.  
Opmerkingen: 
- richtingbord dus geen voorrichtingbord, 
- een wegwijzer/WW is een bord, dus aan een richtingpaal 
kunnen meerdere  
  borden dus wegwijzers/WW’s zitten. 
Een plaatsnaam dient voor te komen in het NRF 
Woonplaatsenregister.  
Er is één verschil tussen een ANWB-richtingbord of NBd-
richtingbord en een kennelijk door de uitzetter geplaatst 
richtingbord. Op een ANWB-richtingbord of NBd-richtingbord 
staat tenminste naast een pijl (of in de vorm van een pijl) een 
plaatsnaam die voorkomt in het woonplaatsenregister en op een 
kennelijk door de uitzetter geplaatst richtingbord staat/staan 
uitsluitend naast een pijl (of in de vorm van een pijl) een 
woonplaats/woonplaatsen die voorkomt/voorkomen in het 
Woonplaatsenregister. 

 
1. correcte wegwijzer of WW, van de ANWB of NBd en er staat 
tenminste een woonplaats op uit het Woonplaatsenregister: 
Gouda.  

2. geen wegwijzer of WW, kennelijk door de uitzetter geplaatst 
en er staan niet uitsluitend woonplaatsen op uit het 
Woonplaatsenregister want Nieuwerkerk a/d IJssel staat er niet 
in. In het Woonplaatsenregister staat  
Nieuwerkerk aan den IJssel.  
 
Voor de A-klasse: 

 
Geen wegwijzer of WW als de uitzetter het bord geplaatst heeft, 
maar er wel een woonplaats op het bord staat. Nieuwerkerk 
(een plaats in Zeeland) staat in het Woonplaatsenregister.  
 
 
 
 
 
Wel een wegwijzer of WW als het een bord van de ANWB of 
NBd is, er staat tenminste een woonplaats uit het 
Woonplaatsenregister op: Alphen. 
 
De reglementscommissie van de NRF heeft recent nog een 
uitspraak gedaan over overlappende oriënteringspunten: 

 
Geen wegwijzer of WW, zo'n wegwijzer wordt nooit door de 
ANWB of NBd geplaatst en is dus door de uitzetter bedacht en 
dan staan er niet uitsluitend woonplaatsen uit het 
Woonplaatsenregister op, maar er staan wel 2 woonplaatsen uit 
het NRF Woonplaatsenregister op aldus de commissie:  
De Koog en Koog aan de Zaan. 


