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Degene die minder goed ziet of 
blind is, zoekt op de tast zijn weg. 
Met al die reclameborden die op 
het trottoir geplaatst worden om 
aandacht te trekken, is dat een hele 
onderneming. Vooral ook omdat er 
meestal niet over nagedacht wordt 
waar zo’n bord het beste geplaatst 
kan worden. En het duikt voor een 
slechtziende ‘ineens’ op en vormt 
dan een reëel bots- of struikelgevaar. 
Van datzelfde bord ondervindt 
overigens ook een rolstoeler flinke 
hinder. Die heeft weliswaar het 
‘geluk’ dat hij het bord op enige 
afstand ziet staan, maar hij moet nog 
steeds een zigzaggende beweging 
maken die veel energie kost. 

Gelijkvloers l i jkt ideaal
De entree van een winkel of een ge-
bouw als de bibliotheek of het stad-
huis wordt bij voorkeur gelijkvloers 

aangelegd. In oudere steden lukt dat 
meestal slechts in beperkte mate en 
moet er regelmatig een flinke drem-
pel overbrugd worden. In nieuwere 
steden komt het nogal eens voor dat 
het trottoir in verband met afwate-
ring iets hellend is aangelegd naar 
de entree toe. Dat betekent dat het 
loopvlak zijwaarts helt en dat is lood-
zwaar. Zowel voor een rolstoeler als 
een rollatorgebruiker. De uitdaging 
wordt extra groot als de deur een 
dranger heeft. De combinatie van de 
helling én het openen van een deur 
met een dranger is voor de meesten 
te zwaar. Net zoals dat lastig is voor 
een ouder met een kinderwagen 
overigens. 

Glazen entrees
Voor slechtzienden vormen onder 
andere de prachtige glazen entrees 
een flinke uitdaging. Het kan een 

hele toer zijn de toegangsdeur te 
vinden of de deur te vinden die 
open is. Als het bovendien buiten 
al donker is, wordt het nog lastiger 
om zelfstandig je weg te vinden. In 
deze (donkere) maanden van het jaar 
maakt dat het nog gecompliceerder. 
Uw hartelijke woorden ‘kom maar 
binnen’ klinken nog aangenamer 
als u voor de mindervalide aangeeft 
hoe hij of zij dat het makkelijkst kan 
doen. Door zelf eens te toetsen hoe 
toegankelijk uw entree is bij daglicht 
en donker, ontdekt u vanzelf wat u 
kunt aanreiken aan uw bezoekers 
om nóg makkelijker de daad bij het 
woord te voegen. 

Denise A.M. Janmaat 
Directeur Nederlands Instituut voor 
Rolstoeltoegankelijkheid
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Komt u binnen!

Katern Platform ToegankelijkheidKatern Platform Toegankelijkheid

47S t r a a t b e e l d  december 2014

P
latfo

rm
 vo

o
r w

aard
evo

lle kennisd
eling

 
H

et P
latfo

rm
 To

eg
ankelijkheid

 b
reng

t to
eg

ankelijkheid
 in d

e 
o

p
enb

are ruim
te b

reed
 en p

raktisch in b
eeld

. W
e zien u g

raag
 o

p
 

w
w

w
.p

latfo
rm

to
eg

ankelijkheid
.nl! M

eld
 u aan vo

o
r d

e 
m

aand
elijkse nieuw

sb
rief: 

De initiatief-
nemers van 

Platform Toe-
gankelijkheid:

Het tekent zich alweer af in het straatbeeld: de decembermaand is dé 
maand om mensen uit te nodigen binnen te komen. Niet alleen omdat 
het weer uitnodigt om snel naar binnen te gaan, maar ook omdat 
een winkel graag een Sinterklaas- of kerstcadeau aan u verkoopt. Of 
omdat het wijkcentrum of de bibliotheek een leuke winterse activiteit 
organiseert. Hoe makkelijk kunt u dan binnenstappen? Als u mobiel 
bent en over een goed gezichtsvermogen beschikt, loopt u vlot naar 
binnen. Voor iemand met een beperking verloopt datzelfde proces 
over het algemeen iets minder snel.
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