
Begrippenlijst
 



Autosnelweg
Minimum snelheid 60 km/u & maximum 100 km/u 

 Tussen 06:00 en 19:00
Minimum snelheid 60 km/u & maximum 130 km/u

 Tussen 19:00 en 06:00

Einde Autosnelweg
Na het passeren van deze

bord is de maximum snelheid
80 km/u

Autoweg 
Minimum snelheid 50 km/u & maximum

snelheid 100 km/u

Einde autoweg
Maximumsnelheid 100 km/u &

minimumsnelheid 50 km/u 

Woonerf
Maximumsnelheid 15 km/u (Stapvoets)

Einde woonerf
Uitrit en elke weggebruiker heeft

voorrang



Voetpad
Stoep (Trottoir)

Einde voetpad
Einde Stoep (Trrottoir)

Voetgangerszone

Fietspad
Voor fietsers en snorfietsers

Einde verplicht fietspad
Verplicht fietspad

(Bromfietspad)

Einde verplicht
fietspad (Bromfietspad)

Einde bebouwde kom
Maximumsnelheid van 80 km/u

Start van Bebouwde kom
Maximumsnelheid 50 km/u

Verboden te Keren
Je mag wel links- en rechtsaf

slaan

Stoppen / Halthouden Verbod voor vrachtwagens om 
motorvoertuigen in te halen



Verbod voor motorvoertuigen 
om elkaar onderling in te halen

Einde inhaalverbod voertuigen Einde van alle door
 verkeersborden aangegeven 

verboden

Tegenligger heeft voorrang
 (Rijbaan versmalling)

Jij hebt voorrang van de tegenligger 
(Rijbaan versmalling)

Deze richting is gesloten
 (Eenrichtingsweg)

Gesloten voor beide richtingen Gesloten voor ruiters, vee, wagens en motorvoertuigen die
niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u.

Brommobielen, alsmede fietsers, bromfietsers en
gehandicaptenvoertuigen!

Gesloten voor voertuigen 
die breder zijn dan 2,3 meter

Gesloten voor voertuigen 
die hoger zijn dan 3,1 meter



Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen
waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen waarvan de aslast hoger is
dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen op meer dan twee wielen (Motors mogen dus wel deze straat
inrijden)

Gesloten voor vrachtauto (Wij als bestuurders van een personenauto mogen deze straat
wel in)



Gesloten voor vrachtauto’s en bussen Eenrichtingsweg / Verplichte rijrichting

Inrijden toegestaan Eenrichtingsweg (Jij kunt geen tegenliggers verwachten en als het
mogelijk is mag je links of rechtsaf gaan)

Verboden stil te staan (Heeft dezelfde betekenis als een gele doorgetrokken streep op de stoep)

Parkeerverbod (Heeft dezelfde betekenis als een onderbroken gele streep op de stoep)



Parkeerverbod (Brom-)fietsen 
Het is verboden om fietsen, bromfietsen, snorfietsen, gehandicapten voertuigen te plaatsen!

Verplichte rijrichting linksaf
De O van overal! Dus je kan verkeer van

overal verwachten.

Verplichte rijrichting rechtdoor 
De O van overal! Dus je kan verkeer

van overal verwachten.

Verplichte rijrichting rechtsaf
De O van overal! Dus je kan verkeer van

overal verwachten.

Verplicht te keren
De O van overal! Dus je kan verkeer van

overal verwachten.



Voorrangsweg
Sla je af naar rechts of naar links zit je niet meer op de voorrangsweg. Dus alleen geldig op het

moment dat je rechtdoor rijd.

Einde voorrangsweg Maximum snelheid van 30 km/u. 
Als er andere cijfers erin staan dan is dat de toegestane

maximumsnelheid. 

Einde zone maximum snelheid
Na deze bord mag je maximaal 50 km/u Einde adviessnelheid 30 km/u 

Als er andere cijfers erin staan dan is dat de
adviessnelheid.

Voorrangskruising (HAAIENTANDEN)
Verleen voorrang aan bestuurders op kruisende weg!



Voorrangskruispunt (Dikke streep gaat altijd voor kleine streep)
U heeft voorrang van het verkeer dat van links en rechts nadert.

Doodlopende weg
Je kan verkeer vanuit deze straat verwachten en je mag hier ook keren!

Voorrangskruispunt met een zijweg van Rechts (Dikke streep gaat altijd voor kleine streep)

Voorrangskruispunt met een zijweg van Links (Dikke streep gaat altijd voor kleine streep)

STOP bord
Voorrang verlenen aan bestuurders en ALTIJD 2 seconden stoppen voor de stopstreep!



Fietsstraat (Auto te gast)
Je mag deze straat inrijden maar je mag niet harder dan stapvoets dus 15 km/u. Als je de fietsers

wilt inhalen minimaal een afstand van 1,5 meter!

Maximale doorrijhoogte is 4,2 meter

Hectometerbord 
Afstand tussen elke hectometerbord op

autosnelweg is 100 meter

Oversteekplaats (Brom-)
fietsers

Beweegbare brug

Bocht naar links
 (ALTIJD EXTRA OPLETTEN VOOR TEGENLIGGERS)

Bocht naar rechts 

Vooraanduiding gevaar
Staat eronder meestal wat voor gevaar je kan verwachten, denk aan drempels.



Losliggende stenen 
(Opspattend grind)

Gevaarlijk kruispunt Kade of rivieroever

Vooraanduiding ongeval Overstekende kinderen Rijbaan versmalling rechts

Rijbaan versmalling links Rijbaan versmalling aan 2 zijden Overweg ZONDER slagbomen

Overweg MET slagbomen Rotonde

Slipgevaar (gladwegdek)
Hoeft niet perse geldig te zijn alleen als de weg nat is! Kan ook in andere gevallen zoals nieuw

asfalt.

S-bocht eerst naar links 



Slecht wegdek
Kan je ook op autosnelweg en autoweg tegenkomen!

Verkeersdrempel
Deze bord kan je nooit op autosnelweg of autoweg vinden!

Verkeerslichten Voetgangersoversteekplaats Voetgangers oversteekplaats met 
Zebra pad

Uitschuifbare paal (Verkeerspaal)

S-bocht eerst naar rechts

Tegenliggers


