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Groot was de verrassing toen de vier ervaren gidsen de deelnemers vooraf een aantal plattegronden 
aanboden, om zo alvast informatie over de omgeving te krijgen en om een idee te hebben van hoe het 
gebied waar men zich bevond er uit zag. Deze voelplattegronden waren gemaakt door Dedicon en 
gesubsidieerd door de LSBS. Het was een groot succes, de plattegronden werden zowel door zienden als 
slechtzienden/blinden goed gebruikt. 

Natuurmonumenten wil graag toegankelijk zijn voor iedereen die van haar 
natuurgebieden wil genieten. Om die reden werd vorig jaar voor het eerst 
een excursie georganiseerd voor mensen met een visuele beperking. Het 
was een geslaagde proef en daarom vroeg Stichting Kubus of 
Natuurmonumenten speciaal voor hun achterban zo’n tocht zou willen 
organiseren. Op de excursieboot Blauw Jantje, een geruisloze 
elektroboot, kon de natuur optimaal worden beleefd. Er werd bijzondere 
aandacht besteed aan het luisteren naar de natuurelementen, het ruisen 
van de wind door het riet, het zingen van de rietzangers en het 
overvliegen van de gakkende ganzen. Ook konden de geuren van de 
talrijke bloemen, planten en kruiden worden opgesnoven. Verhalen over 
de bijzondere geschiedenis van de Nieuwkoopse Plassen ontbraken niet.  

Een leven op rolletjes 
In 1999 verloor Viktor Staudt zijn beide benen. Over zijn ervaringen schreef hij het 
boek 'Een leven op rolletjes'. Een soort handleiding voor rolstoelgebruikers. Op 
uitnodiging van Groen & Handicap hield Viktor dit voorjaar een indrukwekkende 
inleiding voor een publiek van veertig medewerkers van Staatsbosbeheer. Hij vertelde 
over zijn belevenissen als hij in zijn rolstoel naar het bos gaat. Het boek "Een leven op 
rolletjes; met een lach en een traan onderweg in de rolstoel" is verkrijgbaar in de 
betere boekhandel. 

Scootmobiel-Fotopuzzeltocht 
Op zondag 29 juni, tijdens de Dag van Park Lingezegen 2014, heeft De Stichting Gehandicaptenplatform 
Overbetuwe (SGO) de allereerste Overbetuwse Scootmobielfotopuzzeltocht georganiseerd. Deze tocht ging 
door een klein deel van Park Lingezegen, en is door de vrijwillige leden van de SGO zelf in elkaar gezet. De 
bedoeling is dat zij dit binnen de gemeente Overbetuwe (11 kernen) op meerdere locaties gaan voortzetten. 
De tocht is uiteraard ook voor fietsers, hand-bikers e.d. goed te doen. De SGO hoopt dat mensen uit de 
Overbetuwe, Arnhem, Lingewaard en Nijmegen van  de bestaande paden gebruik gaan maken. Hierbij is 
het goed om te weten dat bij het startpunt "Restaurant de Klomp", Rijksweg Noord in Elst , aangepaste 
toiletten en parkeerplaatsen aanwezig zijn. 

Bezoek aan De Botanische Tuinen Utrecht 
Het bestuur van Kenniscentrum Groen & Handicap bezocht samen met twee 
externe adviseurs de Botanische Tuinen rondom Fort Hoofddijk, op het 
Universiteitscomplex De Uithof in Utrecht. Op de zonnige middag van 18 juni 
2014 volgden zij één van de vrijwilligsters van de botanische tuinen voor een 
mooie en interessante rondleiding. 
Zij vertelde het een en ander over de plantenfamilies en liet zien, hoe bloemen  
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http://www.natuurmonumenten.nl/nieuwkoopseplassen
http://www.levenoprolletjes.nl/
http://parklingezegen.nl/
http://www.sgo-overbetuwe.nl/
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reageren wanneer zij "gekieteld" (aangeraakt) worden. En dat in een tuin die 
al 275 jaar oud is, prachtig aangelegd en goed onderhouden door zo'n 10 
vaste tuinlieden en vele vrijwilligers. De tuin is ook voor mensen die gebruik 
maken van rolstoel of scootmobiel grotendeels goed toegankelijk: twee 
gehandicaptenparkeerplaatsen vlak voor de ingang, een aangepast toilet en 
redelijk tot goed begaanbare brede schelpenpaden. Ook zijn er audio-
rondleidingen te downloaden. Er is bij de ingang een goed toegankelijk terras, 
waar de koffie/thee/fris of een biertje van de kiosk/museumwinkel gedronken 
kan worden. Vanaf het terras is er uitzicht op de rotstuin die op zich met een  

rolstoel niet toegankelijk is. Maar er is verder op het terrein erg veel te beleven en te leren: eetbare, gezon-
de en giftige planten; af en toe een blaadje van een kruid voelen en ruiken, veel kijkgenot van bloeiende of 
"vreemd " gevormde planten, een kijkje in een honingraat met werkende bijen, een bezoek aan de vlinders 
in een warme kas en de herkenning van groenten, enz., enz. Kortom: een aanrader! 

Nieuwe picknicktafel in Zeist op de route van de Koninklijke Weg 
De Koninklijke Weg loopt van Noordeinde, via Soestdijk naar Het Loo en 
rolt door het Groene hart, over de Utrechtse Heuvelrug en via de Veluwe 
over 170 kilometer. Deze route kwam zes jaar geleden tot stand op 
initiatief van KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland. Er is toen ook bij 
de gemeente Zeist het verzoek neergelegd voor het plaatsen van een 
rolstoeltoegankelijke picknicktafel op deze route. Samen met Cees van 
Helteren van Kenniscentrum Groen & Handicap werd door Bram 
Wispelweij van het Zeister project Wijkgericht Werken een geschikte 
locatie voor het bankje gekozen. Gelukkig is dit jaar budget vrijgekomen 
om deze toegankelijke picknickbank te plaatsen. Een mooie aanwinst in 
de Zeister bossen aan de Koninklijke Weg! 

Strandrolstoelen aan de Nederlandse kust 
In het zomernummer van het blad van de Zonnebloem “Beleef!” zat  een klein boekje ‘Strandrolstoelen aan 
de Nederlandse kust’. Daarin staan alle strandrolstoelen, aangepaste toiletten en drempelvrije strandpavil-
joens. Het boekje, gemaakt in samenwerking met Accessible Travel, is ook te downloaden via: 
http://www.accessibletravelnl.com/images/beachwheelchairs.pdf  

Zo liever niet! 
De bestuursleden van Groen & Handicap komen tijdens hun wandelingen 
regelmatig (on)toegankelijkheids-situaties tegen waar zij hun vraagtekens bij 
zetten. Op de website www.natuurzonderdrempels.nl hebben we de nieuwe 
rubriek 'Zó liever niet!' opgenomen en hierin plaatsen we foto's die tot nadenken 
stemmen. Komt ú ook dit soort situaties tegen? Maak er een foto van en stuur 
deze dan naar info@natuurzonderdrempels.nl. Wij zorgen dan dat de foto in 
deze rubriek geplaatst wordt. 

Kom mee naar buiten in de Week van het Landschap! 
 
Deze week wordt jaarlijks gehouden voor iedereen die de natuur van 'dichtbij' huis wil beleven. Dit jaar 
vindt het evenement plaats midden in het hart van Het Groene Woud, in De Mortelen tussen Oirschot en 
Boxtel. Met wandelroutes, exposities, natuurbioscoop, landschapsmarkt, oogstfeest en een speciaal 
kinderprogramma. Datum: zondag 21 t/m zondag 28 september. www.weekvanhetlandschap.nl  
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