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ïoegankelijk groen voor
mensen met een beperking
E

ln Nederland kampt tien tot vijftien procent van de bevolking met een lichamelijke of
verstandelijke beperking, tijdelijk of permanent. Het kan gaan om aangeboren
afwijkingen, om gevolgen van {sport*)ongelukken of om ouderdomsverschijnselen.
vaak is het de mensen niet aan te zien. Denk aan slechtziendheid of weinig
uithoudingsvermogen bij bewegen. Net als iedereen willen mensen met een beperkíng
ook kunnen genieten van rust, natuur, ruimte, cultuur en historie. Kortom van de
parels die een landeigenaar/-beheerder koestert.
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anneer het terrein zich daarvoor leent, kan een wandeling
een welkome alwisseling bieden van de dagelijkse beslommeringen.
Ook voor mensen met een beperking
gaat de voorkeur daarbij uit naar een
rondwandeling waaÍaaÍ iets te beieyen
valt en waarbrj af en toe wat uirgerusr
kan worden. Ais een rcrrein zich minder of in het geheel niet leent voor een
rondwandeling met rolstoel, kan bilvoorbeeid een rerras een geliefd doel
voor een uitsrapje zijn. Ook mensen
met een beperking noemen vaak het
'samen erop uit gaan' als motief voor
zo'n uitje. En soms is dat gewoon
noodzaak, omdat zij zich niet zelfstandig kunnen verplaarsen.

Er Tijn vele mogelijhheden gehandlcapten
tegenoet te homsn

Informaticvoorziening
De beleving van een terrein kan worden vergroot door de beschikbaarheid

informatie, Bij voorkeur via de
website, want (ook) mensen mer een
beperking gebruÍken bronnen als inrernet vaak als eerste kennÈmaking met
een gebied. Deze kennismaking wordt
nog waardevoller wanneer er informade
u'ordt gegeven over de bijzonderheden
van een terrein of bijr,oorbeeld over de
geschiedenis en het landhuis. Door de
informade op een website te piaatsen,
wordt een panicuiíer terrein ook geen
kermis met overal informatieborden.

De belevingyfln een terrein
han worílen vetgroot
ila ar ile b eschihbaarheià
van informatit

Mensen mer een beperking (of hun begeleiders) moeren zich vaak wel war ex-

tra inspannen om in de natuur te
komen en enan te kunnen genieten.
Omdat iandgoederen en buirenpiaatsen
meestal in het buitengebied liggen, komen de meeste mensen met een auto.
dieen nabij woongebieden gelegen terreinen zijn goed met een scootmobiel
te bereiken. Voor her in- en uitstappen
en het uitladen van een rolstoel uit een
auto is het gewenst dar er een gehandi-
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captenparkee lplaats is. Terreineigenaren/beheerders zijn zich daar niet altijd

Ir. K. Kuijken, voorziner
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der dar her (grote) financiële gevolgen
hoeft te hebben. Wij adrrseren u daar
graag over.
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uw landgoed tegemoet te komen, zon-

van bewusr, rerwijl aan die wens wij
eenvoudig l.rcidaan kan worden.
En zo zíjn er veel meer mogelqkheden
om bezoekers mer een beperking op

Het Kenni*c€ntnrm hdpt
Het Kenniscentrum Groen & Handicap
(met twee externe adviseurs) helpt terreineigenaren en -beheerders om ook

voor mensen mer een lichamelijke of
verstandelijke beperking gastwij te zijn.
zodat zlj zich welkom voelen op uw
terrein.
De zeven wijwilligers, die op verschiliende plaatsen in de groene wereld
werkzaam zijn geweest of die veel erva-

ring hetrben als gehandicapte recreant,
zetten zich zeer gemotiveerd voor u in.
Ze hebben één ding gemeen: zij vinden
dat élke Nederlander, mer ofzonder
beperking, zou moeten kunnen genieten van onze ge."zrieerde natuur, landschap en cultuur.
Op de website www.natuurzonderdrempels.nl staat in de jaarverslagen
wat we als Kenniscentrum ter hand namen €n nog ondernemen. We verzamelen kennis or,.er bereikbaarheid,
toegankelijkheid, bru&baarheid en informatie or,.er de beler.ing \an groen,
bos-, natuur- en recreatiegebieden voor
mensen met een beperking. Die kennis
en er%ring bouwen we met de diverse
doeigroepen op en stellen we aan iedereen gratis ter beschikking.
Naast het actueei houden van het
handboek'Samen op Pad'en de website, verspreiden we zo'n zes keer per
jaar een gratis nieuwsbrief en geven we
informatie op beurzen, symposia en bij
visiraties.
Vijftig ambassadeurs zorgen voor 132
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loegankelijke wandelpaden in Nederland (www.wandelenmeteenbeperking.nl). Op de Supportbeurs 2014 zijn
ruim 1000 wandeiroute- boekjes uirgedeeid. De 'Goed voor elkaar prijs'moet
beheerders slimuleren om hun lerrein
toegankelijk(er) ie maken.
Voor veel projecren kegen wr.; financiele
brjdragen.van her RevalidaÍefonds en
her Fonds verstandelijk gehandicapten.
Oah mensen met een beperhing gaan graag

Visitatie
Een visitatie is een terreinbezoek van
enkele bestuursleden van het Kennis-

heid ran de beheerders uitgevoerd. De
yisitaties betroÍïen de meeste Nationale
Parken, (overige) terein€n van Suatsbosbeheer, Natuurmonumenten,

centrum! aangevuld Íner buurtbewoners uit de doelgroep van rnensen met
een lichameliike of verstandelijke beperking én de veranrwoordelijke beheerder. Áan de hand van de rer plaatse
gemaakte opmerkingen
.*u.i-.rg"rt

den van recreatieschappen (0SO).
De meeste samenvaningen van de verslagen daarvan zijn via de website
ww$rnauurzonderdrempels.nl ln te zien.

Situaties wor,Cen besproken en van hel
bezoek wordt €€n v.erslag gemaakr

Uitgwrgspunt ís ilothet ailvies
nret alleen technisch, maor

wordt aan de beheerder "n
advies gegeven.

waarvan de.treheerder een exernplaar
ontvangt.

Uitgangspunt voor het Kenniscent rum
Groen & Handicap is daarbij, dat het
advies niet al1een technisch, maar ook
financieel urtvoerbaar is. Wij realiseren
ons dat het in bepaaide situaties veel
belangrijker is om goede informarie te
geven (o.a" via de website ) over obsrakels op het terrein voor mensen met
een beperking, dan kostbare oplossingen voor te stellen.

Voor een visitatie vraagt hdt Kenniscen-

trum een bescheiden vergoeding voor
reis- en verblijÍkosten en overhead.
Tot nu toe heeft het Kenniscentrum
Groen 6z Handicap enige tienrallen visitaties met succes en tol grote tewedenRecretrea in áe natuvr hast

inspanning
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Del2landschapper en R€creadegebie-

ooh financíeel aítv aerbaar is

Biizondcre projecten
De oorsprong van het Kenmscentmm
hgt bij de advisering oveÍ aangepasr

ruinieren door twee aígestudeerden van
de Tuintrourvschool in Frederiksoord,
bijna dertig jaar geleden.
Wensen en voorkeuren van m€ns€n
met een beperking brj hun recreatieve
uitstapjes zijn voor ons door de Stich-

samen erop

uit

Op de si.te van de Wandelsportorganisatie Nederland, www.knblo nl, zijn de
diverse trajectÈn te downloaden.
Het \Àlesterborkpad È een d.rempelwije
themawandeling over de deportade van
Joodse mensen van Árasterdam naar
kamp Westerbork"

Op www.knblo.nl zijn nier aileen de
bypasses voor de rolstoelers te vinden
maar is ook aanvullende (achtergrond)
informatie beschikbaar, zoals eventuele
omleidrngen van de routes door weg-
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werkzaamheden etc.
De Floriade 2OI2 in Venlo was de
meest toegankelijke ooit. Het Kennis-

centrllm Groen & Handicap nam deel
aan de Projectgroep Toegankeiijke Floriade die van lneet aí aan kon meepraten met ontwerp en uitvoering.

In de toekomsr wilien we de visitaties
uitbreiden mer stedelijke gebieden, landgoederen, kastelen en buitenplaatsen. g

ring Reseatie onderzocht (www.natuurzonderdrernpels.nl).
Met bijzondere prolecten bevorderen
we de toegankelijkheid voor gehandicapten. Voorbeelden zíju De Koninklijke Weg, het Wesrerborkpad,
familiepad NP de Hoge Veluwe, en
Wandelen, goed voor eikaar.
De wandelsportbond Koninklijke Whn-

delBond Nederland woeg Groen &
Handicap om een drempelwije route
tussen de paleízen in Den Haag en
Apeldoorn re verkennen en te beschrijven. En indien mogelijk ook geschik re
maken voor m€nsen met een lichamelilke beperking. Dar werd De Koninklgke Wbg. Aawullend hebben wij
zestig buddy's opgeleid om veranrwoord op stap te kunnen gaan mer
slechtziende eniof blinde wandelaars.

z
o

