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Steun Johanna KinderFonds voor de ontwikkeling van “Samen op padroutes”
In de nieuwsbrief van april dit jaar besteedden we aandacht aan het initiatief van Landschap Overijssel om samen met vrijwilligers die graag wandelen routes te ontwikkelen voor
de wandelapp die mensen op hun smartphone of tablet kunnen installeren. Zo zijn er al 13
mooie wandelroutes in de app opgenomen, die volgens de makers geschikt zijn voor
mensen met een beperking. In de praktijk blijkt er vaak toch dat er in de route stukken zitten
die voor een rolstoelgebruiker te moeilijk zijn. Landschap Overijssel heeft Kenniscentrum
Groen & Handicap gevraagd om een aantal routes te controleren en aanbevelingen te doen
als deze nog niet helemaal voldoen aan de eisen die aan een toegankelijke wandelroute
kunnen worden gesteld.
Dank zij een financiële bijdrage van het Johanna KinderFonds kan
Kenniscentrum Groen & Handicap hiermee aan de slag. Voor iedereen
die wandelroutes maakt zal een lijst met criteria beschikbaar gesteld
worden, waaraan een route kan worden getoetst om het predicaat
“Samen op Pad-route” te mogen voeren.

Goede Voorbeelden
In de vorige nieuwsbrief vertelden we over ons project Goede Voorbeelden. We gaan heel veel goede
voorbeelden verzamelen van aanpassingen, zoals aangepaste toiletten, toegankelijk balies, automatische
deuren, geschikte soorten halfverharding, geschikte bruggen, vissteigers, vlonderpaden, enz., enz.
Dit kunnen foto’s, filmpjes, tekeningen en/of schetsen zijn. We zullen die bereikbaar maken via onze website
en ook opnemen in ons Handboek Samen op Pad.
Voorafgaand aan de start van ons project willen we inventariseren voor welke voorzieningen u graag goede
voorbeelden wilt zien. Hiervoor hebben we een beknopte enquête met meerkeuzeantwoorden samengesteld. Bent u betrokken bij de aanleg of renovatie van wandelroutes in natuur- en recreatiegebieden die voor
iedereen toegankelijk zijn? Of behartigt u de belangen van mensen met een beperking, die bijvoorbeeld met
een rolstoel ook graag de natuur opzoeken? Dan willen we u vragen deze enquête in te willen invullen. Het
vraagt slechts enkele minuten van uw tijd. U vindt de vragenlijst hier.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Beleef- en Beweegweek Cronesteyn
Tijdens deze week die van 17 – 25 oktober werd gehouden organiseerde het
Kenniscentrum Groen & Handicap een korte wandeling voor natuurbeheerders
en medewerkers van de gemeente Leiden in Polderpark Cronesteyn. De groep
werd letterlijk door natuurgids Bep van Houten aan de hand meegenomen door
het park want de deelnemers hadden een donkere bril op, konden dus niets zien
en waren dus volledig aangewezen op de andere zintuigen. Zij moesten wel op
deze andere zintuigen vertrouwen en proberen door middel van horen, voelen
en ruiken toch een goed beeld te krijgen van al het moois in het polderpark. Het
doel hiervan was de deelnemers inzicht te geven in hoe mensen met een visuele
beperking (blind of slechtziend) hun weg kunnen vinden in het park en daarnaast
te laten ervaren hoe je de natuur in het polderpark kunt beleven als je niets ziet.
In vervolg hierop zal het Kenniscentrum Groen & Handicap ook betrokken
worden bij de ontwikkeling van drie wandelroutes in Polderpark Cronesteyn en
de ontwikkeling van de natuurbeleving dichtbij theehuis “De tuin van de smid”.

Feestelijke opening speelelementen Veluwezoom
Op 25 oktober jl. zijn bij het bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden op feestelijke wijze de aangepaste speelelementen in gebruik genomen. Natuurmonumenten heeft met steun van de Provincie Gelderland een aantal speelelementen
rondom het bezoekerscentrum geplaatst.
Hierbij zijn in samenwerking met en financiële steun en kennis van het Revalidatiefonds, Fonds verstandelijk gehandicapten en Kenniscentrum Groen & Handicap
ook een aantal elementen voor kinderen met een beperking toegevoegd zodat de
speeltuin geïntegreerd spelen voor zowel kinderen met als zonder beperking
mogelijk maakt.
Tijdens het Wandelfeest is er geld ingezameld dat ten goede is gekomen aan dit
project. De speeltuin is voor iedereen, waarbij toegankelijke speelelementen op
een natuurlijke manier zijn toegevoegd.

Geleidehonden in de natuur
Er zijn op de website van Kenniscentrum Groen & Handicap heel veel wandelpaden
te vinden, die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Wel is gebleken dat
geleidehondgebruikers de database ook raadplegen en zij niet altijd kunnen zien of
de blindengeleidehond op de genoemde wandelroute is toegestaan en indien dit het
geval is of de hond dan eventueel los mag lopen.
Aangezien er grote behoefte blijkt te zijn aan dergelijke informatie is er vanuit de
Themagroep Geleidehondgebruikers (Oogvereniging Nederland) een werkgroep
opgericht die de informatie, die al door het Kenniscentrum Groen & Handicap is
verzameld, gaat uitbreiden met specifieke informatie voor de geleidehondgebruiker
en daarnaast de lijst zal aanvullen met wandelroutes van en naar losloopgebieden.
Leer hier meer.

Oogvereniging Nederland

Samenwerken, hoe staat Groen & Handicap daarin?
“Samen sterker” geldt ook voor ons Kenniscentrum, want ook onze bestuursleden en de
vaste adviseurs hebben niet alle kennis in huis. Daarom zoeken wij samenwerking met
ieder die de toegankelijkheid van “groen” ter harte gaat en onze kennis kan verrijken.
Stelt u zich als wetenschapper, ontwerper, terreinbeheerder, groenliefhebber open voor
samenwerking of gaat u er graag op uit en hebt u goede ervaring met toegankelijkheid,
lees hier meer en neem dan met ons contact op.

Wandelroute voor mensen met een visuele beperking in Hoog Buurlo
Staatsbosbeheer heeft samen met stichting Dedicon een wandelroute voor blinden en slechtzienden uitgezet
bij schaapskooi Hoog Buurlo. Gesproken tekst en speciale kaarten vertellen bezoekers met een visuele
beperking het verhaal van de schaapskooi. De kaarten en spelers met gesproken tekst zijn gratis te leen bij
het Staatsbosbeheer Informatiepunt in bungalowpark Hoenderloo. Krimweg 140, 7351 TM Hoenderloo. Neem
wel je ID-kaart mee. Voor mensen met een beperking zijn speciale wandelroutes en parkeerplaatsen te vinden
op de volgende plekken: Bezoekerscentrum Nunspeet, Het Solse Gat (Speulder- en Sprielderbos), bereikbaar
via de Laak en Gasterij Zondag, Apeldoornsestraat 163 te Garderen (aangepast toilet aanwezig). Lees hier
meer.

Nieuwe boot Nieuwkoopse Plassen
Al jaren bestaat er de mogelijkheid om vaartochten te maken op de Nieuwkoopse
Plassen met één van de elektroboten van Natuurmonumenten. De oudste van de twee
boten wordt binnenkort vervangen. Op verzoek heeft toegankelijkheidsdeskundige Job
Haug namens Groen & Handicap intussen de nodige aandachtspunten aan de
projectleider van Natuurmonumenten voorgelegd.
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