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Taaltip: wegbewijzering / bewegwijzering 
 

  

Het woord bewegwijzering is afgeleid van bewegwijzeren, dat ‘van wegwijzers voorzien’ betekent. 
Bewegwijzeren is op dezelfde manier gevormd als bijvoorbeeld bebossen (‘van bos voorzien, met 
bomen beplanten’), bestickeren (‘van een sticker (of stickers) voorzien’) en beklemtonen (‘de 
klemtoon leggen op, accentueren’). 
  
Wegbewijzering komt ook weleens voor. Dit bestaat uit weg en bewijzering en betekent ‘bewijzering 

van/langs de weg’; het is vergelijkbaar met woorden als wegbebakening en wegbeplanting. De 
variant bewegwijzering is echter veel gebruikelijker, en ook duidelijker. Het woorddeel wegwijzer 
drukt expliciet uit dat het om richtingborden gaat. Dat geldt niet voor het woorddeel wijzer in 
wegbewijzering. 

  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

 

Opinie 
 

  >> Olivier Mertens: “Taal verbroedert. Of juist totaal niet.” (Quote) 

  

>> Enith Vlooswijk: “Het onderzoek van de Universiteit van Gent bevat geen hard bewijs dat het 
grammaticaniveau van Nederlandse vwo-scholieren is gedaald.” (de Volkskrant) 

 >> Vanja Rukavina: “Wie maar één taal leert, leeft met oogkleppen op.” (Trouw) 
  

 

 

Leuk om te weten 
 

  >> Met Duolingo kun je nu ook Latijn leren. (Duolingo) 

  

>> De merknaam van de Atoma-schriftjes komt van de ingenieurs André Thomas en André Martin. 
(De Standaard) 

  >> Hoe spreken we in ons taalgebied ‘goal’ en ‘googelen’ uit? (Isoglosse) 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/bewegwijzering-wegbewijzering/
https://www.quotenet.nl/zakelijk/a28877559/taal-verbroedert-of-juist-totaal-niet/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/grammatica-van-scholieren-sterk-verslechterd-klopt-dit-wel~bbd8ede8/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/wie-maar-een-taal-leert-leeft-met-oogkleppen-op~b444c5c8/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.duolingo.com/course/la/en/Leer-Latijn
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190901_04585970?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.isoglosse.de/2019/09/googelen/
https://onzetaal.nl/


 

 

En verder 
 

  

>> Nederlanders luisteren liever naar een vrouwenstem dan naar een mannenstem (behalve als het 

om radio-dj’s en nieuwslezers gaat). (Radio.nl) 

 

>> De dokter was bij De Taalstaat: Frans Meijman over het boek ‘Medische mensentaal’. (NPO 
Radio 1) 

  

>> Grafisch vormgever en knutselondernemer Amanda Bosman verrast Amersfoort elke maand 
met een nieuwe spreukvlag. (indebuurt) 

  

  

 

  

 

Advertentie 

Woordenboek van 

het Nederlands in 
Suriname  
  

  

Vanaf 1667 kwamen er Nederlanders in 

Suriname wonen. Ze ontwikkelden een 

eigen variant van onze taal, met veel 

woorden die in Nederland onbekend 

waren: neologismen, woorden uit lokale 

talen, nieuwe uitdrukkingen en 

betekenisveranderingen.  

 

Deze ‘exotische’ taalvariant wordt 

nauwkeurig beschreven in het 

Woordenboek van het Nederlands in 

Suriname van 1667 tot 1876 van Jan van 

Donselaar, een autoriteit op het gebied 

van het Surinaams-Nederlands. 

 

Het boek is alleen te verkrijgen via de 

webwinkel van Onze Taal. 
 

 

 

 
Naar de webwinkel 

  

 

 

  

  

http://radio.nl/819236/nederlander-luistert-het-liefst-naar-vrouwenstem
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/511846-medische-mensentaal
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/511846-medische-mensentaal
https://indebuurt.nl/amersfoort/genieten-van/mysteries/amersfoort-mysterie-wie-maakt-die-creatieve-vlaggen-op-de-zuidsingel~75902/
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/woordenboek-van-het-nederlands-in-suriname-van-1667-tot-1876
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/woordenboek-van-het-nederlands-in-suriname-van-1667-tot-1876
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/woordenboek-van-het-nederlands-in-suriname-van-1667-tot-1876


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 

taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, 

boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

voor taalweetjes, leuke 

citaten en taalkronkels!  

 

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
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