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Nieuwe rolstoelen bij het belevingspad in het
Nationaal Park de Hoge Veluwe
Bij het belevingspad in het Nationaal Park de Hoge
Veluwe, dat op 5 oktober jl in gebruikt werd genomen
(zie het bericht daarover) zijn inmiddels ook drie ‘witte’
rolstoelen geplaatst voor mensen die slecht ter been
zijn en zelf niet in een rolstoel zitten.
Het Park beschikte al over 1.800 Witte Fietsen en 50
Witte Sleeën. De Witte Rolstoelen zijn een mooie
aanvulling op dit ‘Witte’ assortiment. Ze zijn gratis te
gebruiken, maar dienen wel vooraf gereserveerd te
worden.
Dit kan via de website www.hogeveluwe.nl. De rolstoel
kan na reservering worden opgehaald bij de fietsenherstelplaats in het centrum van het Park. Hier starten
ook de Belevingsroute en het Landschappenpad. Het
Park beschikt overigens ook over gratis rolstoelfietsen
voor mensen met een beperking.

Jaarverslag 2013 Groen & Handicap
Het jaarverslag over 2013 van Kenniscentrum Groen &
Handicap is (nu al!) verschenen. Het is een goed jaar
geweest voor G&H, waarin de toegankelijkheid van de
natuur voor mensen met een beperking weer een stuk
dichterbij is gekomen.
Het verslag is in pdf of word-bestand
te vinden op:
www.natuurzonderdrempels.nl

Promofilmpje voor het beleefpad in Weert
Weert is in 2014 600 jaar stad. Een aantal initiatiefnemers willen een “beleefpad” voor iedereen aan laten
leggen. Dat moet komen in het recreatiegebied “De
IJzeren Man”. Het promotiefilmpje is HIER te zien.

Af- of aanmelden: stuur een mail aan
tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl

Support vakantiegids 2014
In december verscheen de nieuwe editie van de
Support Vakantiegids, een gids vol vakantiemogelijkheden voor mensen met een
lichamelijke beperking. Voor de
uitgave van 2014 koos de
redactie voor het thema
eilandvakanties.
Rollend naar Bali, Cyprus,
Malta of - dichter bij huis - naar
Ameland of Texel? Het kan
allemaal, al is er voor de ene
bestemming wat meer doorzettingsvermogen nodig dan
voor de andere.

Natuur zonder drempels
Kenniscentrum Groen &
Handicap is door de directie
van Staatsbosbeheer uitgenodigd om tijdens een
bijeenkomst op 18 maart
a.s. in kasteel Groeneveld
de terreinbeheerders te
mogen bijpraten over alles
wat met bereikbaarheid, toegankelijkheid en
bruikbaarheid (BTB) van voorzieningen in natuur-,
recreatie-, en bosgebieden voor mensen met een
lichamelijke beperking te maken heeft.
Boswachters uit Texel en de Groote Peel komen over
hun ervaringen met de BTB vertellen.
Ervaringsdeskundigen, zoals iemand die aan een
rolstoel gebonden is en iemand
die visueel gehandicapt is, zullen
vertellen wat zij meemaken bij
hun bezoeken aan natuurterreinen.
Groen & Handicap hoopt dat veel
medewerkers van Staatsbosbeheer de gelegenheid nemen om
deze bijeenkomst bij te wonen.
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