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Geschiktheid: (kruis het bij de route passende pictogram aan) 

 
 

Geschiktheid van een wandelroute 
 

Toelichting: 
Dit formulier is een hulpmiddel om een route te beoordelen op geschiktheid voor gebruikers van een (elektrische) 
rolstoel, of scootmobiel. Tevens kan worden aangegeven of een blindengeleidehond is toegestaan op de route. Als er 
minder geschikte stukken in de route zitten is het misschien mogelijk om alternatieve routedelen aan te geven. 

 

Beantwoord onderstaande vragen: 
 
 
 
 
 

Ja? Dan is de route geschikt voor iemand in een handbewogen rolstoel, al dan  
niet met hulp,  een elektrische rolstoel en de scootmobiel. Ga door naar vraag 4. 
 
Nee? Ga naar vraag 2.   

 
 
 
 
 

Ja? Dan is de route geschikt voor iemand in een handbewogen rolstoel, 
die met partner of vriend de route volgt en op hulp kan rekenen alsmede 
voor iemand in een elektrische rolstoel of scootmobiel. Ga door naar vraag 4. 
 

    Nee? Ga naar vraag 3. 

 Ja? Dan is de route geschikt voor iemand in een elektrische rolstoel  of 
scootmobiel. En ga door naar vraag 4. 
 

 
Ja? Dan is de route geschikt voor iemand die gebruik maakt van een  
blindengeleidehond.  

 

 
                  

1. Is de route geheel te lopen met een volle winkelwagen of een buggy (met kind), zon-
der deze ergens te hoeven tillen of kantelen vanwege hoogteverschillen (drempel of 
stoeprand) in de route en zonder een moeizame helling tegen te komen?   

 

2. Is de route geheel te lopen met een volle winkelwagen of een buggy (met kind), maar 
deze moet  wel één of enkele malen worden getild of gekanteld om over een hoogte-
verschil heen te komen, of moet men zich extra inspannen bij een helling?   

 

3. Is de route geheel te berijden met een grote skelter (door een groot kind)?  

 

4.  Zijn honden overal op de route toegestaan, of is bij een verbod de  
     blindengeleidehond uitgezonderd?  
 

Naam van de wandelroute: 
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