
  

   
  


          
          
          
          

  
         
           
         
        
          
             
         
          
            
  




         
     
       
          
    
        
        
         
   


       
        
     
       
      
      
        
      
     
     
        


        
      
     

       
     
   
     

Opmerking: in de meeste praktijksituaties kan 
ook bij trappen worden volstaan met de pijl naar 
boven of naar beneden.
 
 
Pijl naar boven of naar beneden?
Volgens de uitleg uit de norm NEN 3011 (zie 
afbeelding) dient de pijl naar boven te worden 
gebruikt om aan te geven dat de route 
rechtdoor loopt. De afgelopen decennia hebben 
we daar allemaal de pijl naar beneden voor 
gebruikt. Nu de pictogrammen uit de norm NEN 
6088 worden uitgefaseerd is het haast niet te 
voorkomen dat in een gebouw oude en nieuwe 
pictogrammen door elkaar gebruikt zullen 
worden. Dan gaan we ook zien dat in een gang 
of boven een deur de ene keer de pijl naar 
beneden en de andere keer naar boven wijst.
In het verkeer hebben we ook enkele jaren een 
overgangssituatie gekend waarbij de 
aanduidingen boven de snelwegen waren 
voorzien van pijlen die ofwel naar boven of naar 
beneden wezen. Dit heeft niet geleid tot 
verwarring. We verwachten dan ook niet dat 
verschillende pictogrammen in gebouwen tot 
verwarring zal leiden.
 
 


      
      
 
 


