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Advies van het Kenniscentrum Groen & Handicap betreffende de 

bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen 

van natuurgebied Sprengenberg te Haarle voor mensen met een 

lichamelijke beperking. 

 
Het natuurgebied Sprengenberg te Haarle is een onderdeel van het Nationaal Park De Sallandse 

Heuvelrug. Een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Overijssel. De heuvels bieden 

prachtige vergezichten en je kunt hier urenlang dwalen over glooiende heidevelden en bossen. 

In alle seizoenen is het genieten op De Sallandse Heuvelrug. In mei kleuren azalea’s en 

rododendrons het gebied en de uitgestrekte heidevelden zijn op hun mooist in augustus en 

september als de struikheide bloeit (tekst website Natuurmonumenten). 

Het bezoekpunt De Pas sluit aan op een gebied met veel fietspaden en fietsroutes. 

 

De visitatie 

Op 2 maart 2017 heeft een visitatiecommissie van Groen&Handicap een bezoek gebracht 

aan natuurgebied Sprengenberg te Haarle om met name te kijken naar de bereikbaarheid van het 

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

Ook de informatievoorziening en verspreiding alsmede de communicatie van Natuurmonumenten 

naar de bezoekers is daarbij onder de loupe genomen. 

 

De visitatiecommissie bestond uit: 

Cees van Helteren  Groen&Handicap 

Job Haug Groen&Handicap 

Jose Koopman  Natuurmonumenten Beleidsmedewerker Natuur, Landschap en Recreatie 

Marion Plagge  Natuurmonumenten 

Henk Steen Natuurmonumenten 

Imke de Jong Natuurmonumenten Communicatieadviseur 

Tony de Haan Natuurmonumenten Architect 
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Overzicht terrein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De visitatiecommissie heeft het toekomstige informatiecentrum , de toekomstige 

horecavoorziening , de locatie van het toekomstige parkeerterrein en een te ontwikkelen 

wandelroute , die onder andere geschikt is voor rolstoelgebruikers, gevisiteerd. 

Het informatiecentrum en de horecavoorziening waren tijdens de visitatie in aanbouw. 

Deze locatie is een ideale uitvalbasis voor een rolstoeltoegankelijke wandeling. 

Rondom het gebouw zijn geschikte paden en is er een potentie om een mooie wandeling samen te 

stellen.  

 

Deze locatie heeft meerdere functies, 

1. Infocentrum 

2. Horecagelegenheid 

3. Wandelpaden 

4. Speelnatuur 

5. Dierenschuur 

6. Zorgboerderij met moestuin 

7. Dierenweide 

8. Parkeergelegenheid 
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Mogelijke toekomstige wandelroute (rolstoel) 

1

2

3

4

A

B

C

5

 
Tijdens de visitatie is de bovenstaande wandelroute bekeken. 

De aanduidingen op deze plattegrond verwijzen naar de onderstaande tabel met bevindingen en 

advies.  
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4. Bevindingen en advies (versie 11-03-2017) 
( ) = 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.  Openbaar vervoer 
De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich op ca 900 m afstand in 
Haarle (lijn 513 halte  Kruuspunt). Dit zijn buurtbussen die niet 
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. 

1.1.  Volgens de wet moet het OV toegankelijk zijn. 
Het is belangrijk dat de halte is afgestemd op het type bus 
zodat rolstoelgebruikers de transfer kunnen maken. 
Aangezien Syntus niet aan de wettelijke eisen voldoet en 
geen rolstoelen vervoerd, kunnen wij op dit gebied niet 
adviseren. 

 

Parkeerplaats 

 Er wordt een nieuw parkeerterrein aangelegd, dat ca 1,5 m hoger ligt 
dan de entree van de bebouwing. Vanaf het parkeerterrein wordt 
slingerend tussen de bomen een pad aangebracht naar de 
bebouwing. 
 

   

2.  Gehandicapten parkeerplaats (5). 
Er ontbreekt een gehandicapten parkeerplaats. 

2.1.   Breng op het toekomstige parkeerterrein meerdere 
gehandicaptenparkeerplaatsen aan, zo dicht 
mogelijk bij het pad naar de bebouwing. Voor de 
juiste afmetingen zie de richtlijn  
‘Voetpaden voor iedereen’ 

 

  2.2.   Voorzie de parkeerplaatsen van 
verkeersbord E6 en zorg dat dit bord vanaf 
de aanrijdroute zichtbaar is. 

 

3.  Toegangspad vanaf parkeerplaats. 3.1.   Zorg dat het pad vanaf de parkeerplaats goed 
berijdbaar is voor rollator- en rolstoelgebruikers 
Zie ook het Handboek ‘Samen op Pad’. 

 

P

http://www.batutrecht.nl/download/Voetpaden%20voor%20iedereen.pdf
https://www.natuurzonderdrempels.nl/images/documenten/samen_op_pad_2017_totaal.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 

 Omdat het pad onder bomen gesitueerd is zal het regelmatig ontdaan 
moeten worden van bladeren. 

3.2.   Neem het onderhoud (bladvrij maken) van het pad 
op in het reguliere onderhoud. 

 

4.  Voorrijden 4.1.   Zorg dat bezoekers die slecht ter been zijn vlak 
voor de gebouwen kunnen voorrijden om uit te 
stappen. 

 

Horecagelegenheid 

  

1

3

2
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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 

5.  Entree 
* Tijdens de schouw was het gebouw in aanbouw. 
Het advies bestaat uit suggesties voor de nieuwbouwplannen. 

5.1.   Voorkom abrupte hoogteverschillen. 
Als deze nodig zijn, mogen ze niet hoger zijn dan 
20 mm. Hoogteverschillen van meer dan 20 mm 
moeten met een helling worden overbrugd. Voor de 
juiste hellingshoek zie de richtlijn ‘Voetpaden voor 
iedereen’. 

 

  5.2.   Zorg dat de vrije doorgang bij het 
openen van één deur minimaal 
850 mm is. 

 

 Mensen met een beperkte armfunctie en mensen met een rolstoel of 
rollator kunnen niet of nauwelijks deuren met drangers openen. 

5.3.   Pas geen dranger toe of pas een deurautomaat toe 
of zorg dat de deuren permanent open staan. Als 
er toch een dranger wordt toegepast dient deze zo 
afgesteld te worden dat de deur met één gestrekte 
vinger kan worden geopend.  

 Eventuele drangers dienen te zijn voorzien van een 
sluitvertraging waarbij de deur op 90 graden  4 a 6 
seconden open blijft staan. 

 

  5.4.   Zorg dat er direct voor de deur en direct achter de 
deur voldoende ruimte is voor een rolstoel (buiten 
het draaivlak van de deur dient een vrije draaicirkel 
van 1500 mm te zijn). 

 

min 850 mm

http://www.batutrecht.nl/download/Voetpaden%20voor%20iedereen.pdf
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 

6.  Rolstoeltoegankelijk toilet 
Vanuit een rolstoel is niet of nauwelijks mogelijk om in het smalle 
gangetje de toiletdeur en bij terugkomst de portaaldeur te openen. 

6.1.   Vervang de toiletdeur en de portaaldeur  
(draaideuren) door een schuifdeur met een lichte 
bediening. 
 
 
 
 
 
Let op dat bij het sluiten en het openen de vingers 
niet afgekneld worden ! Hou een vrije ruimte aan 
van ca 5 a 10 cm. 

 

 Hanteer de juiste inrichtingseisen voor een sanitair. 6.2.   Zorg dat een rolstoel naast de 
closetpot kan staan. Minimaal 0,9 m 
vrije ruimte aan tenminste één zijde 
van de closetpot. 

 

  6.3.   Zorg dat een rolstoel voor de 
closetpot kan staan.Minimaal 1,2 m 
vrije ruimte recht voor de klosetpot. 
Pas op dat de wasbak niet te groot is, 
zodat de manoeuvreerruimte voor de 
rolstoelgebruiker wordt belemmerd . 

 

  6.4.   Zorg  voor een vrije draaicirkel van 
minimaal 1,5 m zodat een 
rolstoelgebruiker kan draaien. 

 

  6.5.   Voor inrichtingseisen zoals de hoogte van de 
closetpot 46 cm zie ook de richtlijn Sanitair. 

 

min 900 mm

min 1200 mm

1500 mm

http://www.batutrecht.nl/download/Wenkenblad%20Sanitair.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 

7.  Meubilair 
Zorg dat het meubilair ook bruikbaar is voor rolstoelgebruikers (denk 
aan de onderrijdbaarheid). 
Voorbeeld; 
 
 
 
 
 

7.1.   Zorg dat alle tafels onderrijdbaar 
zijn door rolstoelgebruikers (geen 
balk onder het tafelblad). 

 

8.  Zorg dat een rolstoelgebruiker tussen de tafels kan rijden en de balie 
en het toilet kan bereiken. 

8.1.   Zorg dat er tussen de tafels voldoende 
verkeersruimte is (vrije doorgang bij voorkeur 1,5 m 
en minimaal 0,9 m). 

 Zorg dat een rolstoelgebruiker in de ruimte kan 
keren (vrije draaicirkel minimaal 1,5 m). 

 Wanneer er sprake is van een zelfbedieningsbalie, 
zorg dat deze ook bruikbaar is vanuit de rolstoel. 

 

9.  Terras 9.1.   Zorg dat het terras vlak en berijdbaar is. 

 Zorg dat de tafels op he6t terras onderrijdbaar zijn 
en dat er ruimte gecreëerd kan worden voor 
rolstoel- en scootmobielgebruikers. 
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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 

Infocentrum 

  

10.  Entree 10.1.   Voorkom abrupte hoogteverschillen. 
Als deze nodig zijn, mogen ze niet hoger zijn dan 
20 mm. Hoogteverschillen van meer dan 20 mm 
moeten met een helling worden overbrugd. Voor de 
juiste hellingshoek zoe de richtlijn ‘Voetpaden voor 
iedereen’. 

 

  10.2.   Zorg dat de vrije doorgang bij het openen van één 
deur minimaal 850 mm is. 

 

1

2

4

http://www.batutrecht.nl/download/Voetpaden%20voor%20iedereen.pdf
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 

 Mensen met een beperkte armfunctie en mensen met een rolstoel of 
rollator kunnen niet of nauwelijks deuren met drangers openen. 

10.3.   Pas geen dranger toe of pas een deurautomaat toe 
of zorg dat de deuren permanent open staan. Als 
er toch een dranger wordt toegepast dient deze zo 
afgesteld te worden dat de deur met één gestrekte 
vinger kan worden geopend.  

 Eventuele drangers dienen te zijn voorzien van een 
sluitvertraging waarbij de deur op 90 graden  4 a 6 
seconden open blijft staan. 

 

  10.4.   Zorg dat er direct voor de deur en direct achter de 
deur voldoende ruimte is voor een rolstoel (buiten 
het draaivlak van de deur dient een vrije draaicirkel 
van 1500 mm te zijn). 

 

11.  Meubilair 
Zorg dat het meubilair ook bruikbaar is voor rolstoelgebruikers (denk 
aan de onderrijdbaarheid). 
Voorbeeld; 
 
 
 
 
 

11.1.   Zorg dat alle tafels onderrijdbaar 
zijn door rolstoelgebruikers (geen 
balk onder het tafelblad). 

 

12.  Zorg dat een rolstoelgebruiker tussen de tafels kan rijden en de balie 
en het toilet kan bereiken. 

12.1.   Zorg dat er tussen de tafels voldoende 
verkeersruimte is (vrije doorgang bij voorkeur 1,5 m 
en minimaal 0,9 m). 

 Zorg dat een rolstoelgebruiker in de ruimte kan 
keren (vrije draaicirkel minimaal 1,5 m). 
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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 

13.  Toilet 
Er ontbreekt een rolstoeltoegankelijk toilet in deze ruimte. 
Veel mensen met een rolstoel kunnen even staan. 
Voor hen en voor mensen met een rollator is het van belang dat zij 
vlak voor de toiletdeur kunnen komen en hun hulpmiddel daar kunnen 
parkeren. Vervolgens kunnen zij dan met 1 of 2  stappen het toilet 
bereiken. 
 

13.1.   In deze situatie is het wenselijk dat er zoveel 
mogelijk  vrije ruimte is tussen de toiletdeur en de 
toegangsdeur van het Infocentrum. Vermijd 
obstakels (denk aan de radiator, garderobe 
wandversieringen enz). 

 

 Meubilair, balie en expositie onderdelen 13.2.   Zorg dat meubilair zoals een balie en de expositie 
onderdelen geschikt zijn voor kleine en lange 
mensen en voor mensen in rolstoelen (zie brochure 
balies). 

 

Informatiepanelen 

14.  Informatiepanelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1.   Zorg dat alle informatiepanelen bereikbaar zijn met 
een rolstoel. 

 Zorg dat teksten zittend en staand leesbaar zijn. 

 Pas schreefloze letters toe, extra groot en met 
groot contrast. 

 

http://www.batutrecht.nl/download/Wenkenblad-balie-loket.pdf
http://www.batutrecht.nl/download/Wenkenblad-balie-loket.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 

Paden (algemeen) 

15.  Zorg dat alle bestemmingen op het terrein bereikbaar zijn voor 
rolstoelgebruikers. 
Denk aan, 

1. Infocentrum 
2. Horecagelegenheid 
3. Wandelpaden 
4. Speelnatuur 
5. Dierenschuur 
6. Zorgboerderij met moestuin 
7. Dierenweide 
8. Parkeergelegenheid  

15.1.   Zorg dat alle bestemmingen op het terrein 
bereikbaar zijn via een vlak en berijdbaar pad. 

 Voorkom drempels bij de aansluiting op de 
toegangsdeuren van de bebouwing. 

 

16.  Hekwerken 
Zorg dat eventueel aanwezige hekwerken doorgankelijk zijn voor 
rolstoel- en scootmobielgebruikers. 
 

16.1.  Wanneer er hekwerken worden aangebracht zorg dan 
voor, 

 een lichte bediening. 

 een vlakke bestrating zonder drempels. 

 dat de vrije doorgang minimaal 850 mm is. 

 

17.  Natuurlijke gidslijn 
Bij de bestaande halfverharde paden ontbreekt een strakke 
afscheiding met de berm, waardoor de paden met een taststok 
moeilijk zijn te volgen. Voor iemand met een visuele beperking is het 
prettig wanneer iemand zelf het pad kan terugvinden door de 
aanwezigheid van een natuurlijke begrenzing (natuurlijke gidslijn). 
 
 
 
 
 
 
 

17.1.   Wanneer er nieuwe paden worden aangebracht of 
wanneer paden gerenoveerd worden, zorg dan 
voor een strakke afscheiding zodat het pad ten 
opzichte van de omgeving voelbaar is met de 
taststok (blinden). 
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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 

Toegankelijke wandeling 

Wandelroute 
Er is een korte wandelroute mogelijk die geschikt is voor rollator- en rolstoelgebruikers. Deze is qua beleving mooi, voert langs verschillende 
landschappen die kenmerkend zijn voor de heuvelrug (weide, heide en bos). 

18.  Pad (A)  
Zowel de rijbaan als het fietspad zijn 
voldoende vlak en voldoende hard 
voor rolstoelgebruikers. Dit fietspad 
kan druk zijn. 
Rolstoelgebruikers zullen zelf kiezen 
welk pad zij nemen. 

18.1.   Geen opmerking  

19.  Pad (B) 
Er zijn 3 paden, 
- Fietspad (halfverhard) 
- Rijbaan (halfverhard) 
- Voetpad (bosgrond) 
 
Het fietspad is vlak en goed 
berijdbaar, maar zal op een mooie dag 
erg druk zijn. 
De rijbaan is wat hobbelig, maar over het algemeen goed berijdbaar 
en minder druk. 
Het voetpad is mul en vraagt veel kracht van een rolstooelgebruiker. 
Ook groeien er hier en daar boomwortels aan het oppervlak. 
De berijdbaarheid is minimaal. 

19.1.   Geef de wandelroute zo aan dat wandelaars kiezen 
voor het fietspad of de rijbaan. 
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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 

20.  Pad (C) 
Op het moment van de visitatie was de 
rijbaan door grote machines kapot 
gereden. 
Het fietspad wasvlak en goed 
berijdbaar. 

20.1.   Geef de wandelroute zo aan dat wandelaars voor 
het fietspad kiezen. 

 

21.  Bewegwijzering/markering 21.1.   Breng de bewegwijzering consequent volgens een 
logische eenduidige structuur aan.  
Bijvoorbeeld,  
-Op een vaste afstand na kruisingen en afslagen  
-Op een identieke paal  
-Altijd aan dezelfde kant en op een zelfde afstand  
-Altijd op dezelfde hoogte  
-Leesbaar/zichtbaar vanaf 20 m  

 

22.  Banken 
Er ontbreken rustpunten. 

22.1.   Breng langs de wandelroute meerdere banken aan 
(afstand ca 200 m). 

 Zorg dat deze banken bereikbaar zijn door mensen 
met een rollator of rolstoel. 

 Zorg dat er naast de bank een geschikte plaats is 
voor het opstellen van een rolstoel. 
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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 

  22.2.   Mogelijke locaties zijn 
Locatie Fundamenten historisch gebouw (1) 
Locatie heideveld (2) 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie Rododendrons (3) 

 

23.  Fundamenten historisch gebouw (1) 
Er zijn plannen om de vorm van het oorspronkelijke gebouw zichtbaar 
te maken. 

23.1.   Zorg dat de contouren van het gebouw ook goed 
zichtbaar zijn vanuit een zittende positie (voor 
rolstoelgebruikers). 

 

  23.2.   Zorg dat eventuele informatiepanelen bereikbaar 
en leesbaar zijn vanuit de rolstoel. 

 

  23.3.   Zorg dat de contouren tastbaar zijn door blinden 
met een taststok. 

 

24.  Rododendrons (3) 
 

24.1.   Zorg dat er tot de rododendrons een voor 
rolstoelgebruikers berijdbaar pad ligt, zodat zij 
tijdens de bloei deze struiken kunnen benaderen. 
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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 

25.  Bijenstal (4) 
De bijenstal is een bijzondere 
belevenis in deze route. 
Het toegangspad en de vloer in de 
bijenstal zijn nu ongeschikt voor 
rolstoelgebruikers. 

25.1.   Breng naar de bijenstal een pad aan dat berijdbaar 
is voor rolstoelgebruikers. 

 

 

  25.2.   Zorg dat de vloer in de bijenstal vlak en berijdbaar 
is. Breng een verharding aan (bijvoorbeeld 
trottoirtegels). 

 

  25.3.   Zorg dat een rolstoelgebruiker tot aan de glazen 
bijenkast kan rijden en in de kast kan kijken. 

 

 Er is een bijenkorf met een spiegel van 
onderen. Deze bijen korf is nu niet 
bereikbaar met de rolstoel. 

25.4.   Plaats de bijenkorf met de spiegel in het midden 
zodat een rolstoelgebruiker in de spiegel kan 
kijken. 
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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 

26.  Audiofragmenten 
Het begin en het eind van de wandeling sluit aan bij de 
‘Natuursagenroute Sprengenberg’. Deze wandeling is voorzien van 
audiofragmenten, waarvan een aantal fragmenten in deze route 
passen. 

 Audiofragment Bijenstal 

 Audiofragment eikenblad 

 Audiofragment ontstaan Sallandse Heuvelrug 

 Audiofragment de Den 

 Audiofragment de Heide 
De ‘Natuursagenroute Sprengenberg’ is ongeschikt voor 
rolstoelgebruikers, toch geven de audiofragmenten een bijzondere 
extra belevenis juist voor mensen die niet zo ver en veel kunnen 
wandelen. 

26.1.   Pas deze audiofragmenten ook toe in de wandeling 
die geschikt is voor rolstoelgebruikers. 

 

27.  Voorziening voor mensen met een visuele beperking  
We hebben beperkte aandacht gegeven voor voorzieningen voor 
mensen met een visuele beperking. Het toekomstige 
rolstoeltoegankelijke pad is te kort voor mensen met een visuele 
beperking. Zij zullen deze paden altijd met anderen lopen en hebben 
dan een normaal tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.1.   De ‘Natuursagenroute Sprengenberg’ is zeer 
geschikt voor mensen met een visuele beperking 
en behoeft helemaal geen aanpassing. 

 

https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Bij-2.mp3
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Eik_0.mp3
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Hun3_0.mp3
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Den-2.mp3
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Heide-3.mp3
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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 

Website 

28.  Op de website van Natuurmonumenten staat geen informatie over de 
toegankelijkheid van het terrein voor mensen met een beperking.  

28.1.   Zorg dat na realisatie de juiste informatie makkelijk 
te vinden is. 

 

29.  Voor mensen met een beperking met blindengeleide honden is het 
van belang om vooraf te weten of honden wel of niet zijn toegestaan 
en waar zij los mogen lopen en waar zij aangelijnd moeten zijn.  

29.1.   Geef op de website duidelijke informatie over het 
beleid op het gebied van honden. 

 

Oerr-speelbos 

30.  Sommige delen worden ingericht om te spelen. 
De aandacht gaat dan vooral uit naar speelvoorzieningen voor 
kinderen (G&H heeft weinig beperkte expertise op dit gebied). 
Wel willen wij aandacht vragen voor het plezier dat omstanders 
beleven aan het kinderspel. Om die belevenis mogelijk te maken is 
het noodzakelijk dat omstanders de speelvoorzieningen kunnen 
bereiken (ook gehandicapte omstanders waaronder ouderen). 

30.1.   Breng bij voorkeur een rondgaand, door rolstoelen 
berijdbaar, pad door het speelbos aan. 

 

Dierenschuur 

31.  De dierenschuur zal in de toekomst worden gerenoveerd. 
 
 

31.1.   Zorg dat er op het moment dat er gerenoveerd 
wordt aandacht is dat de schuur toegankelijk is en 
dat zittende en staande mensen in de 
dierenstallen/hokken kunnen kijken. 
Denk daarbij ook aan kinderen in rolstoelen en in 
buggy’s. 

 

 


