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De vraag is hoe kunt u aan toegankelijkheid 
werken zonder extra investeringen.
Toegankelijkheid komt tot stand door 

obstakels weg te nemen. Soms zijn dat grote, niet 
zomaar te verplaatsen objecten of hobbels die 
niet zomaar te verwijderen zijn. Heel vaak gaat het 
echter om zaken die op simpele wijze uit de weg 
geruimd kunnen worden. U zou het kunnen zien 
als hardware- en software-maatregelen. 

In de hardware hebben we het bijvoorbeeld over 
opritten die dienen te worden gemaakt of veran-
derd of de aanleg van een hellingbaan om een 
trap te overbruggen. Dat vraagt planning; er komt 
materiaal en mankracht aan te pas en het vraagt 
een investering. Alleen daardoor al duurt het wat 
langer totdat de toegankelijkheid op die plekken 
wordt gerealiseerd. 
Als we naar softwaremaatregelen kijken, dan wordt 
het ineens een stuk beter behapbaar en over-
zichtelijker. Het zijn al die dingen, waarvoor geen 
ingrijpende en/of kostbare acties nodig zijn. 

Waarmee wordt snel toegankelijkheid 
bereikt zonder grote investeringen?
Er is een lange lijst te maken van software-maatre-
gelen die snel profijt opleveren. Met wat voorbeel-
den hoop ik u te inspireren.

Seizoenen en weersomstandigheden
Als u kijkt naar de seizoenen van het jaar, dan is 
het al heel makkelijk. Toen er in januari ineens 
sneeuw lag, werd meteen duidelijk wat de actie is 
die toegankelijkheid waarborgt. 
Deze gehandicaptenparkeerplaats was niet 
schoongemaakt, waardoor de auto er wel gepar-
keerd kon worden, maar ‘uitstappen’ in de sneeuw 
al risicovol is. En de rolstoeler kon zijn weg van de 
auto naar de ingang van het gebouw niet zelfstan-

dig vervolgen. Met de rolstoel bleef hij namelijk 
direct al steken in de dikke rand sneeuw van het 
parkeerterrein naar de rijweg en trottoir. Dit is 
typisch zo’n voorbeeld van hoe u de toegankelijk-
heid snel kunt optimaliseren als er sneeuw en/of 
ijs ligt. 
  
Denkt u in zo’n situatie ook eens aan slechtzien-
den en blinden. Hun geleidelijn of gidslijn is door 
de sneeuw bedekt en is met hun taststok door 
de sneeuw ook niet te vinden. Voor de meeste 
mindervaliden betekent sneeuw ook dat ze niet of 
niet meer alleen naar buiten kunnen.

Een vergelijkbare situatie doet zich in een warmere 
periode van het jaar voor. Een trottoir kan nog zo 
goed aangelegd zijn, als de begroeiing ernaast 
niet in toom wordt gehouden, kan het trottoir 
door de rolstoeler niet gebruikt worden als dat 
overwoekerd is. Op tijd snoeien is dus het devies 
en vrij makkelijk te realiseren. 

Gewoontes en gemak
In deze categorie kan eveneens enorm snel de 
toegankelijkheid verbeterd worden. Het enige 
wat nodig is, is duidelijkheid, bewustwording en 
begrip. 
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TOEGANKELIJKHEID KOST E CHT NIET ALTIJD GELD
“OM DE OPENBARE RUIMTE TOEGANKELIJK TE MAKEN, MOET 

ER BUDGET TOEGEWEZEN WORDEN, MOETEN INVESTERINGEN 

WORDEN GEPLAND. DAT IS NIET ZOMAAR GEREGELD.” DAT IS 

EEN GEDACHTE DIE BIJ VELEN OPKOMT ALS HET ONDERWERP 

TOEGANKELIJKHEID AAN DE ORDE KOMT. NIETS IS MINDER 

WAAR.
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TOEGANKELIJKHEID KOST E CHT NIET ALTIJD GELD
Onlangs opgeleverd. Rolstoelers en 
rollatorgebruikers kunnen  
alleen over het fietspad, zeker als 
er auto's geparkeerd staan. 

UW PROJECT
Heeft u een project waarin u 
de uitdaging bent aangegaan 
en wilt u dat in een artikel op 
deze pagina's in Straatbeeld 
eens toelichten en/of laten 
belichten, laat u het de 
redactie dan weten (manon@
acquirepublishing.nl). Door 
veel voorbeelden te zien, 
wordt het immers steeds 
makkelijker om met elkaar 
toegankelijkheid te realiseren. Iedereen kent de situatie in een wijk waar de 

auto’s half op de stoep geparkeerd staan, omdat 
men ze zo graag dicht voor het huis neerzet of 
er te weinig parkeerplaatsen zijn. Dat daarmee 
het trottoir voor in ieder geval kinderwagens, 
rollator- en rolstoelgebruikers geblokkeerd wordt, 
realiseert men zich soms wel, maar laat er zich niet 
zoveel aan gelegen liggen. En juist in die situaties 
waarin die gebruikers de straat op worden ‘ge-
dwongen’ is het voor hen zo gevaarlijk. Ze worden 
op de rijbaan al snel over het hoofd gezien of er 
wordt vlak langs hen heen gereden met het risico 
geraakt te worden. 

Ruimte scheppen door duidelijke indeling
Onder gewoontes en gemak zouden we eigen-
lijk ook het stallen van (brom-)fietsen, scooters 
en motoren kunnen scharen. Die worden vaak 
gewoon geplaatst waar men ze kwijt wil, zonder 
na te denken over de gevolgen voor de andere 
gebruikers van de openbare ruimte. Blijkbaar gaat 
men dat niet vanzelf anders doen, dus kan het 
helpen om daar wat ondersteuning in te geven. 

Steeds vaker worden speciale parkeervlakken 
op de trottoirs gemarkeerd, die aangeven waar 
fietsen en andere objecten geplaatst mogen 
worden. Dat leidt al tot veel minder overlast en 
een toegankelijker openbare ruimte. Soms is met 
regelmaat handhaven het laatste zetje om de 
gewoonte echt goed in te laten slijten. 


