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Advies van het Kenniscentrum Groen & Handicap betreffende de 

bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen 

van natuurgebied Grintenbosch gemeente Haaksbergen voor mensen 

met een lichamelijke beperking. 

 
In de natuur van het Grintenbosch kom je verschillende bomen tegen. Op de vochtige stukken in 

het bos groeien veel berken en zomereiken, terwijl op de drogere stukken wintereiken en beuken 

staan. Maar ook douglassparren en lindes vind je terug in de natuur. Dode bomen worden niet uit 

het bos verwijderd, want het zijn ideale woningen voor spechten en andere dieren. Ook planten, 

paddestoelen en insecten maken gretig gebruik van dode bomen. 

 

De visitatie 

Op 17 april 2018 heeft een visitatiecommissie van het kenniscentrum Groen & Handicap een 

bezoek gebracht aan natuurgebied het Grintenbosch om met name te kijken naar de 

bereikbaarheid van het gebied, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van voorzieningen (btb). 

Dit advies is gebaseerd op het handboek ‘Samen Op Pad’ van het kenniscentrum Groen & 

Handicap. 

 

 

De visitatiecommissie bestond uit: 

Cees van Helteren  Kenniscentrum Groen & Handicap 

Job Haug Kenniscentrum Groen & Handicap 

Rob Meulenbroek Natuurmonumenten 

Simone Damhof Natuurmonumenten 

Renate Huibrechts Natuurmonumenten 

Gerard Vaanhold Wijkraad 

Leo Oostrik Ervaringsdeskundige (Livio) 

Marloes ten Brinke Ergotherapeut behandelteam Haaksbergen (Livio) 

  

https://www.natuurzonderdrempels.nl/images/documenten/samen_op_pad_totaal.pdf
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Overzicht terrein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Grintenbosch wordt een pad (gele en blauwe lijn) aangebracht dat bestaat uit gemalen puin 

met een afdeklaag van zand en cement. Tijdens de schouw is toegezegd dat dit een vlak en 

berijdbaar pad wordt dat geschikt is voor rolstoelgebruikers. 

Het gele pad is op 17 april geschouwd. 

 

Locatie (1) is de ingang aan de Geukerdijk met parkeerplaatsen. Hier wil men in het bos een 

gehandicaptenparkeerplaats aanbrengen. 

Locatie (2) is een instructielokaal. 

Locatie (3) is een meetpunt van het grondwater. 

Locatie (4) is de oude oprijlaan.  

Locatie (5) is een smalle (niet officiële) toegang tot het terrein. Hier zou men graag een 

rolstoeltoegankelijke in- uitgang creëren en een parkeerplaats voor fietsen. 

 

Het pad door het Grintenbosch maakt deel uit van het ‘Rondje Wiedenbroek Haaksbergen’ dat veel 

door ouderen wordt belopen. 
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4. Bevindingen en advies 
( ) = geeft locatie op de plattegrond aan. Essentieel voor toegankelijkheid  

Urgent maar van iets lagere orde  

Minder urgent  

Voldoet al  

Geen opmerking/geen prioriteit  

No Onderwerp no Advies Prioriteit 

Bereikbaarheid 

1.  Bushalte toegankelijk op 400 m vanaf de oprijlaan entree. 
 

1.1.   Geen Advies.  

2.  Er ontbreekt een gehandicaptenparkeerplaats. 2.1.   Breng minimaal één en bij voorkeur twee 
gehandicaptenparkeerplaatsen aan met de juiste 
afmetingen (zie Voetpaden voor iedereen). 

 Zorg dat deze parkeerplaatsen zichtbaar en 
herkenbaar zijn vanaf de weg. 

 

3.  Op de Geukerdijk is ruimte om 
parallel/langs te parkeren. 
 
 

3.1.   Geef met een opvallende markering de 
parkeervakken aan. 

 

4.  Vanuit Haaksbergen is er weliswaar 
een voetpad, maar de vlakheid en de 
verharding laat te wensen over. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.   Voorzie het voetpad van een vlakke verharding of 
halfverharding. 

 

http://www.batutrecht.nl/download/Voetpaden%20voor%20iedereen.pdf
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( ) = geeft locatie op de plattegrond aan. Essentieel voor toegankelijkheid  

Urgent maar van iets lagere orde  

Minder urgent  

Voldoet al  

Geen opmerking/geen prioriteit  

No Onderwerp no Advies Prioriteit 

Wandelpad 

5.  Het toegangshek ongeschikt om 
zelfstandig met een rollator, rolstoel of 
scootmobiel te openen. 
Is zo’n hek in deze situatie nodig ? 
Fietsers kunnen niets afsnijden. En 
het bestaande hekwerk houdt fietsen 
niet tegen, zij moeten immers achter 
het hek hun fiets stallen. 
 

5.1.   Verwijder het hek. 
Het hek kan eventueel vervangen worden door een 
brede rolstoeltoegankelijke sluis. 

 

6.  De huidige paden bestaan uit zachte 
bosgrond. Tijdens de schouw was het 
pad enigszins berijdbaar, maar na een 
regenbui zal het pad onbegaanbaar 
zijn voor rollator- en 
rolstoelgebruikers. 

6.1.   Breng een rondgaand pad aan dat berijdbaar is 
voor mensen met een rollator, rolstoel of 
scootmobiel. 

 

7.  In het bos is een klein houten 
gebouwdje dat wordt gebruikt als 
cursuslokaal voor schoolklassen en 
kinderen. De vloer (warande) is alleen 
bereikbaar via een drempel van ca 17 
cm. 

7.1.   Zorg dat het nieuwe pad voor het lokaal langs 
loopt. 
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( ) = geeft locatie op de plattegrond aan. Essentieel voor toegankelijkheid  

Urgent maar van iets lagere orde  

Minder urgent  

Voldoet al  

Geen opmerking/geen prioriteit  

No Onderwerp no Advies Prioriteit 

  7.2.   Laat het pad met behulp 
van een rooster of een 
vlonder aansluiten op de 
vloer van de waranda van 
het lokaal. 

 

 De toegangsdeur heeft een 
aanvaartbare drempel. 
 

7.3.   Voldoet.  

 De tafels aan de wanden zijn deels 
onderrijdbaar met een rolstoel. 
Binnen is beperkte ruimte. 
 

7.4.   Houdt de ruimte zoveel mogelijk vrij.  

8.  In het bos is een grondwatermeetpunt voor bezoekers. 
Dit meetpunt is een interessant object. 

8.1.   Zorg dat het rolstoeltoegankelijke pad op deze 
watermeetput aansluit, zodat men vanaf de rolstoel 
en de rollator alles goed kan bekijken. 

 

Rooster

Ondersteuning
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( ) = geeft locatie op de plattegrond aan. Essentieel voor toegankelijkheid  

Urgent maar van iets lagere orde  

Minder urgent  

Voldoet al  

Geen opmerking/geen prioriteit  

No Onderwerp no Advies Prioriteit 

9.  Bij locatie (5) aan de Enschedesestraat is een smalle (niet officiële) 
toegang tot het terrein. Hier zou men graag een rolstoeltoegankelijke 
in- uitgang creëren en een parkeerplaats voor fietsen. Dit is oa nodig 
om wandelaars ‘Rondje Wiedenbroek Haaksbergen’ in staat te stellen 
om het Grintenbosch hier te verlaten. 

9.1.   Realiseer bij locatie (5) een goede 
rolstoeltoegankelijke in-uitgang. 

 Sluit het rolstoeltoegankelijke pad aan op fiets-
/wandelpad. 

 

 


