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VOORWOORD 
 

 

De Coronacrisis - vanaf maart 2020 - liet en laat het functioneren van Kenniscentrum Groen & 

Handicap niet onberoerd. Onze activiteiten zijn daardoor vrijwel beperkt tot ‘bureauwerk’.  

Het adviseren over toegankelijkheid en bruikbaarheid voor iedereen ter plaatse, in de buitenlucht, en 

met de beheerders en mensen uit de doelgroep, is een kerntaak van ons Kenniscentrum die we vanaf 

maart 2020 niet konden uitoefenen.  

Anderzijds werd de behoefte om vooral in parken, bossen en natuurgebieden afleiding te zoeken 

steeds duidelijker zichtbaar. En daarmee de noodzaak om meer aandacht te besteden aan de 

toegankelijkheid van parken en natuurgebieden, niet alleen door natuurbeheerders maar vooral ook 

door gemeenten. 

 
2021 was ook het jaar waarin Cees van Helteren, onze bevlogen en immer actieve secretaris-
penningmeester, ons geheel onverwacht ontviel. Cees was ruim 30 jaar betrokken bij het 
Kenniscentrum en laat een grote leegte achter. 
Daarnaast traden in de bestuurssamenstelling nog andere wijzigingen op, waarover wij hieronder 
verslag doen. 
Niettemin houden wij vertrouwen in de toekomst en hopen ook in de komende jaren een bijdrage te 
leveren aan het voor iedereen toegankelijker laten maken van onze mooie parken, bos-, natuur- en 
recreatiegebieden. 
 
Het bestuur van Kenniscentrum Groen & Handicap 
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KENNISCENTRUM GROEN & HANDICAP 
 

Zelfstandig en drempelvrij genieten van de natuur voor iedereen 
 

 

Doel 

Kenniscentrum Groen & Handicap stelt zich ten doel kennis en ervaringen over bereikbaarheid, 

toegankelijkheid, bruikbaarheid (BTB) én informatie in natuur- en recreatiegebieden voor alle 

mensen met een beperking te verzamelen en te delen.  

Niet alleen kunnen parken en natuur- en recreatiegebieden door toepassing daarvan goed 

bereikbaar en toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Ook de voorzieningen daarin, 

zoals bankjes, picknicktafels, vogelkijkhutten en uitkijkpunten worden voor hen goed bruikbaar. 

 

Kenmerken 

Kenmerken van het Kenniscentrum Groen & Handicap zijn:  

 onafhankelijkheid  

 kwaliteit  

 betrouwbaarheid  

 samenwerken 

 nadenken vóór handelen 

 

Taken 

 Wij bezoeken natuur- en recreatiegebieden en parken in het hele land en geven advies over 

de stand van zaken rond de toegankelijkheid. 

 Wij hebben veel contacten met ervaringsdeskundigen en organisaties die zich met het 

beheer en inrichting van natuur- en recreatiegebieden bezig houden. Al die kennis en 

ervaring willen we graag met iedereen delen. 

 Wij onderhouden het (digitale) handboek ‘Samen op Pad’ waarin alle technische gegevens 

staan over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van voorzieningen, specifiek 

voor mensen met een beperking. Dit handboek is speciaal bedoeld voor de beheerders van 

natuur- en recreatiegebieden en voor beheerders van bezoekerscentra.  

 Wij geven informatie over de BTB van natuur- en recreatiegebieden niet alleen op de website 

www.natuurzonderdrempels.nl maar ook in nieuwsbrieven en brochures. 
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BESTUUR 
 

Cees van Helteren overleden 

Op 4 juni 2021 overleed plotseling onze secretaris-penningmeester Cees 

van Helteren. Zijn functie als directeur van het recreatieschap De Brabantse 

Biesbosch bracht hem sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw in 

contact met Gerard Mostert, de oprichter van het Kenniscentrum. Dat 

mondde langdurig uit in veel activiteiten voor Groen&Handicap. Dankzij de 

relaties van Cees leidden de visitaties tot tientallen adviezen aan 

beheerders van recreatie- en natuurgebieden over de verbetering van de 

toegankelijkheid. Dankbaar zijn we voor de tomeloze belangeloze inzet van 

Cees.  

 
Nieuwe bestuursleden  
De werkzaamheden van Cees van Helteren als secretaris- penningmeester zijn per 1 juli 2021 

overgenomen door Harry Dietz. Hij is al sinds 1998 als communicatieadviseur en webmaster bij 

Groen & Handicap betrokken.  

In 2021 trad als nieuw bestuurslid de heer Harry Helmich toe. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor 

allerlei maatschappelijke organisaties en instellingen in en rond Meppel en zijn woonplaats De Wijk.  

Ook ging Harry jarenlang als reisleider op vakantie met mensen met een beperking. 

Na een oriëntatieperiode bepalen we in onderling overleg de specifieke werkzaamheden van de heer 

Helmich. 

Het bestuur wordt gecompleteerd door Kees Kuijken (voorzitter) en Job Haug (o.a. bouwkundige). 

 
Zoektocht uitbreiding bestuur 

Het is nodig en gewenst dat ons bestuur wordt aangevuld. Deze aanvulling is niet alleen nodig om de 

taken van het bestuur beter te kunnen verdelen maar ook om ervoor te zorgen dat wanneer een van 

de huidige bestuursleden uitvalt meteen vervanging kan worden geregeld. Indien u zich geroepen 

voelt, maar ook als u iemand in omgeving kent die belangstelling voor een dergelijke 

bestuurslidmaatschap heeft, neem dan contact op met onze secretaris. 

Bestuursvergaderingen in 2021 

COVID19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben ons vergaderschema voor 2021 

behoorlijk in de war geschopt. Tussen de bestuursleden onderling is er veel e-mailverkeer en 

telefonisch contact geweest. De vergadering vonden plaats via zoom. 

 

VISITATIE 
 

In 2021 hebben we één visitatie kunnen uitvoeren en wel in Dordrecht, 

de wandelroute ‘Haniasluis’. Een kort verslag daarvan is opgenomen op 

onze website www.natuurzonderdrempels.nl.  
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PROJECTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN 
 

Regelmatig krijgen wij uit het hele land zowel van particulieren als van organisaties vragen om advies 

of opmerkingen over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Die vragen gaan over 

financieringsmogelijkheden, klachten over maatregelen van beheerders enz. Hoewel wij geen 

belangenorganisatie in de strikte zin van het woord – kunnen- zijn, proberen wij toch -zo mogelijk -

een helpende hand te bieden. 

Een aantal voorbeelden van die activiteiten treft u hieronder aan. 

Paddepoelsterbrug  

We antwoordden op een vraag naar toegankelijkheid van de toekomstige Paddepoelsterbrug in 

Groningen. De gemeente Groningen mag een nieuwe Paddepoelsterbrug bouwen op de plek van de 

in 2018 stuk gevaren brug. Met dat besluit zit Groningen nog steeds met een dilemma. Want het 

moet volgens de Minister van Infrastructuur wel een vaste brug worden op minstens 9,10 meter 

hoogte. Daarmee komt de minister niet tegemoet aan de wens van talloze omwonenden. Die hebben 

met tientallen organisaties én de gemeenteraden van Groningen, Het Hogeland, Westerkwartier en 

provinciale staten aangedrongen op een lagere brug om de oude verbinding zo goed mogelijk te 

herstellen.  

Nieuw-Wulven 

Bij de boswachter van Nieuw-Wulven (tussen Bunnik en Houten) is nog eens aandacht gevraagd voor 

toegankelijkheid. Intussen zijn de gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd. Door Corona ligt de 

bouw van het theehuis en de trekkershutten stil. 

Meijendel 

Een advies aan Dunea over werkzaamheden bij De Hertenkamp in het duingebied Meijendel bij 

Wassenaar.  

Gebruiksvriendelijk hek 

Omstreeks 1990 kregen wij de eerste klachten van rolstoelgebruikers dat het Landgoed Beerschoten 

in de gemeente De Bilt, door de plaatsing van een hek, niet meer toegankelijk was. Vanaf dat 

moment hebben wij aan de wieg gestaan van een ontwikkeling naar toegankelijke hekwerken, 

waarvan de ‘kissing gate’ één van de voorbeelden is om fietsers te weren. Toch is er nog steeds geen 

goede oplossing voor een hekwerk dat vee de doorgang belemmert en dat tegelijk zelfstandig door 

bezoekers met een rollator, rolstoel of scootmobiel kan worden geopend. Afgelopen jaar is er 

opnieuw geëxperimenteerd. We zijn op de goede weg maar het proces gaat traag omdat we 

medewerking uit de metaalsector missen. We zoeken met spoed een metaaldeskundige die vaardig 

is met lassen en mechanieken.  

Overeenkomst met het NIT 

De Stichting Nationaal Informatiesysteem Toegankelijkheid leidde al jarenlang een slapend bestaan. 

Het bestuur van het NIT besloot in 2021 om de stichting op te heffen en het bedrag dat nog op de 

bankrekening stond te schenken aan Groen & Handicap en dat bedrag te oormerken voor de 

doorontwikkeling van een gebruiksvriendelijk hek. De oprichter van het NIT, Jos Hendriks, was 
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degene die in 1990 de toegang tot Landgoed Beerschoten werd ontzegd door de plaatsing van een 

onbruikbaar hekwerk. 

Contact met ‘De mooiste routes’ 
Er is medewerking verleend aan de stichting “de mooiste routes “ voor het ontwikkelen van een 
website met toegankelijke wandelroutes. 
 
Enquêtes van Belgische studenten 

Vanuit twee instellingen voor hoger onderwijs in Antwerpen kregen wij het verzoek - in het kader van 

het maken van een scriptie- enquêtes over de werkwijze van onze visitaties in te vullen. Wij voldoen 

graag aan dergelijke verzoeken die ons namelijk ook scherp houden bij onze werkwijze. 

Scootmobielroute Leersumse Veld 

Groen & Handicap was aanwezig bij de opening van de 

scootmobielroute over het Leersumse Veld op 4 november. Rick Brink, 

voormalig Minister van Gehandicaptenzaken, opende toen de 

meervalide belevenisroute ‘SCOOT & GO’. Deze tocht van 10 

kilometer, waarbij de scootmobiel over onverharde bos- en heidepaden rijdt in een prachtig 

natuurgebied, is in Nederland uniek in zijn soort.  

 

INFORMATIE EN PERS 
 

In 2021 werd via diverse kanalen informatie over onze activiteiten gegeven: 

 

Nieuwsbrief Groen & Handicap 

De Nieuwsbrief van Groen & Handicap verscheen dit jaar slechts twee keer. Er zijn ruim 800 

abonnees. 

www.natuurzonderdrempels.nl 

De website van Groen & Handicap werd dit jaar door ongeveer 17.000 mensen bezocht. Zij kwamen 

ruim 73.000 keer op de website en bezochten zo’n 530.000 pagina’s (gecorrigeerd voor robots). 

 

FINANCIËN 
 

Kenniscentrum Groen & Handicap is een ideële organisatie en heeft in principe geen vaste inkomsten 

om zijn doelstelling en activiteiten te bekostigen. Met bijdragen en subsidies van fondsen en andere 

organisaties probeert Groen & Handicap de benodigde geldmiddelen te verzamelen. Met name met 

het verlenen van adviezen over de toegankelijkheid worden geldmiddelen gegenereerd. Zo werd er 

dit jaar één visitatie uitgevoerd. Met het honorarium daarvan konden de bestuurs- en 

administratiekosten worden betaald. Het boekjaar 2021 kon met een redelijk resultaat worden 

afgesloten.  
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Colofon 
 
 

 
 

p/a Harry Dietz, secretaris-penningmeester 

De Fuik 29 

3995 BJ HOUTEN 

Telefoon: 06 22111485 

E-mail: secretaris@natuurzonderdrempels.nl 

Website: www.natuurzonderdrempels.nl 
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