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27 juni 2012 Bezoek aan: 
 
Recreatieproject Het Streekbos 
 
 

1 Introductie 
 
(informatie o.a. uit website Het Streekbos) 
Het Streekbos is één van de negen recreatiegebieden van het Recreatieschap Westfriesland 
en is het meest kleinschalige groengebeid van het schap. Het is aangelegd tijdens de 
landinrichting 'Het Grootslag' in 1978. Wat voorheen een deel van een vaarpolder was, is nu 
een recreatiegebied met een oppervlakte van 72 hectare. Natuur, recreatie en bosbouw 
komen harmonieus samen. Het Streekbos biedt vele recreatiemogelijkheden: zwemmen in 
de zwemplas, luieren op het strand, fietsen en wandelen.  
Voor fietsers vormt het Streekbos een onderdeel van enkele ANWB-routes. Er zijn 
verschillende wandelroutes uitgezet over (half)verharde en onverharde wandelpaden. 

Er is een visplaats (ook voor mindervaliden toegankelijk) en 
een in-en uitlaatplaats voor boten. Rondvaarten in een 
elektroboot worden verzorgd door het IVN West-Friesland. 
Het IVN verzorgt excursies met een natuur-educatief 
karakter en, op afspraak, rondleidingen. 
Het Recreatieschap Westfriesland heeft in nauwe 
samenwerking met de gemeente Stede Broec in 2010 het 
Streekbos Paviljoen gerealiseerd.  
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2 Bereikbaarheid van het gebied 
 
 
- met het openbaar vervoer: 
 
Er is een bushalte op De Gouw. De afstand naar de recreatieplas en restaurant bedraagt 
ongeveer 350 meter. 
 
- per auto of rolstoelbus, parkeren: 
 
Voor het paviljoen zijn 2 gehandicapten parkeerplaatsen aanwezig. De breedte is niet 
aangegeven. De borden zijn vanaf de toegangsweg niet zichtbaar. Tijdens de visitatie 
hebben wij de parkeerplaats locatie ‘Archeologisch Voetspoor’ niet bezocht. Aangezien dit 
een locatie is waar veel wandelaars gebruik van maken zijn tenminste twee 
gehandicaptenparkeerplaatsen wenselijk. 
 
 
3 Wat komt een persoon met een fysieke beperking 
tegen bij de voorbereiding van een bezoek (BTB 
 
- via internet: 
 
Op de website www.recreatieschapwestfriesland.nl/recreatieterreinen/het-streekbos is 
slechts één opmerking voor mindervaliden geplaatst, die betrekking heeft op de vissteiger. 
Hoe men daar komt en welke wandelpaden wel toegankelijk zijn vindt men er niet. 
 
- via informatiebronnen:  
 

 
 
Bij het strand staat op enige afstand van het pad 
een informatiebord met een plattegrond nauwelijks 
leesbaar door een rolstoelgebruiker. 
 
De huidige kaart van Het Streekbos is niet meer 
actueel en wordt binnenkort vervangen door 
nieuwe, waarop 4 wandelroutes vermeld worden 
 
 
 

 

http://www.recreatieschapwestfriesland.nl/recreatieterreinen/het-streekbos
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4 Recreatiepark Het Streekbos nader beschouwd 
 
4.1 Waterverbindingen 
 

 
Bij de start van de visitatie werd aangegeven, dat er in de 
toekomst meer waterverbindingen, zoals vaarten en 
kanalen zullen worden aangebracht. 
 
 
 
 
 

 
4.2 Steiger 
 
De steiger langs terras van het restaurant is deels bereikbaar voor rolstoelgebruikers. 
Op de steiger ontbreekt een afrij beveiliging. 
 
4.3 Gebouw 
 
De gemeenschappelijke entree (restaurant, sterrenwacht en INV) is goed toegankelijk. 
In de hal is een toiletgroep met een rolstoeltoegankelijk toilet. 
Op de toiletdeur ontbreekt een beugel waarmee rolstoelgebruikers zelfstandig de deur 
kunnen sluiten. 
 
 
4.4 Horeca IJgenweis 
 
Het terras aan de achterzijde van het restaurant is goed bereikbaar. 
De reling is transparant en bezoekers hebben goed zicht op het water en de steiger. 
De tafels buiten op het terras zijn onderrijdbaar voor rolstoelgebruikers (vrije hoogte 
onderkant tafels groter dan 700 mm). Vanaf het terras is het restaurant goed bereikbaar. 
De tafels binnen zijn voorzien van een balk en daardoor  minder onderrijdbaar (vrije hoogte 
onder het tafelblad ca 680 mm). 
 
 
4.5 Verdieping 
 
De verdieping is bereikbaar met kleine hefplateaulift. 
Nadeel van een hefplateaulift is dat men permanent op de knop moet drukken. 
Mensen met spasme en mensen met beperkte armkracht zijn niet in staat om de knop 
ingedrukt te houden en kunnen niet zelfstandig gebruik maken van deze lift. 
De lift heeft geen gelijkmatige opstart (gaat met schokken). 
De liftdeur is voorzien van een dranger. Mensen met een beperkte armfunctie zijn niet in 
staat om deuren met drangers te openen. 
De toegangsdeur is voorzien van een detectie waardoor de lift blokkeert wanneer er een 
voorwerp in deze detectiezone (ca 10 cm van de deur) komt. 
Omdat de lift vrij klein is(1,05 x 1,3 m) zal een rolstoel door de schok al snel in de 
detectiezone komen met als gevolg dat de lift blokkeert. Elke rolstoelgebruiker moet erop 
gewezen worden dat zij volledig tot de achterwand moeten doorrijden.  
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4.6 Sterrenwacht 
 

Sterrenwacht bevindt zich op de verdieping. In  de 
expositieruimte is beperkte ruimte om te manoeuvreren. 
Alle vitrinekasten staan op wielen en zijn gemakkelijk 
verplaatsbaar waardoor er altijd extra ruimte voor 
rolstoelgebruikers is te realiseren. De filmzaal is goed 
bereikbaar. 
De sterrenkoepel is alleen bereikbaar via een ronde trap. 
In de filmzaal zelf is een digitale projectie mogelijk van wat 
met de telescoop wordt opgevangen. 

 
 
4.7 IVN 
 
Het IVN heeft op de begane grond een zaal met eigen entree en tussendeur (schuifdeur) 
naar centrale hal (rolstoeltoegankelijk toilet). Alle tafels zijn onderrijdbaar en verplaatsbaar. 
De zaal (expositie en cursus) op verdieping bereikbaar met kleine lift. 
Het dakterras alleen bereikbaar via hoge opstap (ongeschikt voor rolstoelgebruikers). 
Ramen op de verdieping zijn vrij hoog aangebracht en er is beperkt zicht vanuit de rolstoel. 
Vanaf de verdieping is er zicht op het natuurgebied en liggen er een aantal kijkers voor 
bezoekers. 
 
 
4.8 Bruggen 
 
De bruggen in het streekbos kunnen voor sommige rolstoelgebruikers te steil zijn (hoogte ca. 
1 m, lengte helling ca. 5 m. Om 1 m te overbruggen is officieel een lengte van minimaal 20 m 
nodig) 
 
 
4.9 Speeltoestellen 
 
Het gebied is zeer uitnodigend voor mensen met 
verschillende wensen. 
Er zijn verschillende voorzieningen aangebracht om 
het terrein aantrekkelijk te maken. 
Vlak bij het paviljoen is een speelterrein met een 
aantal fitnesstoestellen. 
Omdat het terrein ook bezocht wordt door gezinnen 
zullen er regelmatig groepen van alle leeftijden 
wandelen en spelen. 
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4.10 Paden 
 
De bestaande wandelroutes zijn ongeschikt voor 
rolstoelgebruikers. De schelpenpaden zijn goed 
berijdbaar en de breedte is redelijk. De schelpenpaden 
zijn door blinden en slechtzienden goed te detecteren 
met de taststok. Op sommige locaties (vooral bij bochten) 
is er sprake van een sterke dwarshelling waardoor 
rolstoelen en rollators van het pad dreigen te rijden.  
Enkele schelpenpaden liggen in een zeer vochtige 
omgeving waardoor zij nauwelijks zichtbaar zijn en de 
ondergrond in bepaalde seizoenen drassig zal zijn. Er zijn weinig banken en picknicktafels 
die aansluiten op de paden en bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers. Het pad langs het 
strand is nauwelijks berijdbaar (dwarshelling en er is veel zand op gestoven). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierboven een aanbeveling voor mogelijke rolstoeltoegankelijke wandelpaden. 

 
4.11 Sanitair buiten 
 
Er is een sanitair gebouw voor bezoekers van het terrein met 
een rolstoeltoegankelijk toilet. 
De toiletdeur is voorzien van een dranger (rolstoelgebruikers zijn 
over het algemeen niet in staat om deuren met drangers te 
bedienen). 
In de toiletruimte wordt het manoeuvreren beperkt door de grote 
wasbak. 
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4.12 Strand 
 
 
 
Het is niet mogelijk om met een rolstoel in de buurt van 
het water en de spelende kinderen te komen. Voor 
gezinnen is dit wel wenselijk. 
 

 
 
 
4.13 Recreatieterrein/visplaats 
 
Op het dag-kampeerterrein zijn auto’s toegestaan en zijn er verschillende plekken om te 
vissen. Ideaal voor rolstoelgebruikers. 
 
 
4.14 Gehandicaptenvisplaats 
  

 
 
De bovenstaande foto is van Google Earth. De visplaats is goed bereikbaar met een auto 
(ideaal voor rolstoelgebruikers). De berm is erg drassig, mogelijk dat een rolstoelbus daar 
problemen mee kan krijgen. Er ontbreekt een zitgelegenheid en men zit erg open. 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kenniscentrum Groen & Handicap wordt financieel gesteund door 
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