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KATERN PLATFORM TOEGANKELIJKHEID

ALS JE ZE BINNENLAAT, 
HOE KRIJG JE ZE ER DAN 
WEER UIT?

MET DE TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR MINDERVALIDEN GAAT 

HET DE GOEDE KANT OP. MAAR DE ‘UITGANKELIJKHEID’ – DAT IS EEN ANDER 

VERHAAL.

Sinds het VN-verdrag voor de gehandicapte 
mens door Nederland is geratificeerd en 

toegankelijkheid een plicht is geworden, staat het 
onderwerp op de kaart. Gemeenten, instellingen 
en bedrijven informeren actief naar de aanpak die 
zij het beste kunnen kiezen om de toegankelijk-
heid van hun gebouwen en openbare ruimte te 
optimaliseren. Ze zijn echt aan de slag gegaan om 
mindervaliden toegang te bieden en dat is fijn. 

In geval van calamiteiten
De vraag hoe u toegang aan hen biedt, kan echter 
niet los gezien worden van de vraag hoe zij het 
pand kunnen verlaten als er zich een calamiteit 
voordoet. Hoe ontdekt de dove of slechthorende 
dat het brandalarm gaat? Hoe toegankelijk is de 
vluchtroute door het pand voor rolstoelers en rol-
latorgebruikers? Hoe vinden blinden en slechtzien-
den de nooduitgang? En vooral: wat gebeurt er 
als die mindervalide de nooduitgang opent? Ziet 
die een keurig vlakke overgang naar het buitenter-
rein of 'landt' hij twintig centimeter dieper in een 
zompig grasveld? Ligt er bestrating of moet hij 
nog een trapje van een paar treden af? En wordt 
hij daarvoor gewaarschuwd en zo ja, hoe? Kan hij 
zo verder vluchten over begaanbaar terrein of zijn 
er nog obstakels?

Haakse bochten
Enkele voorbeelden die we in de praktijk te-
genkomen, zijn een nooduitgang van een grote 
supermarkt die uitkomt op deze trap waar de 
rolstoeler bovenaan eerst een (zeer korte) haakse 
bocht moet maken en vervolgens zes treden moet 
afdalen.
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Hellingshoek
En een nooduitgang van een sporthal die uitkomt 
op een talud dat met een hellingshoek van 23 
graden veel te steil is om met een rolstoel zomaar 
vanaf te rijden. Bovendien is sinds de aanleg het 
talud inmiddels zo dicht begroeid met bomen, 

struiken en prikkende bosschages dat ook een 
valide zich geen weg meer kan banen. Na onze 
rapportage is dat overigens direct aangepakt.

Kijkt u vooral ook hoe het na de eerste aanpassing 
er nu uitziet en validen er al over kunnen vluchten.

Onverwacht obstakel 
Dan een nooduitgang die niet op eigen grond-
gebied uitkomt, maar op dat van een speelplaats 
van een naastgelegen kinderdagverblijf. En laten 
die nou een leuke boomstam om op te spelen 
hebben neergelegd achter de nooddeuren? 
Iedereen die uit deze nooddeur komt, kan zich 
lelijk blesseren door dit onverwachte obstakel en 
daarmee de ontvluchting belemmeren van dege-
nen die nog volgen. 

Hoogteverschil
Er zijn ook vele nooddeuren die op de openbare 
ruimte uitkomen. Het hoogteverschil met het 
buitenterrein bepaalt of de rolstoeler of rollator-
gebruiker zo door kan rijden naar buiten of dat 
de flow in de ontvluchting daar stokt. In dit geval 
is het hoogteverschil zo'n 30 cm en dan is zomaar 
doorrijden naar buiten geen optie. 

Kwestie van goed beheer
De toegankelijkheid van de openbare ruimte 
wordt bepaald door goed beheer. Immers, ver-
zakkende bestrating of een te steile oprit maakt 
alleen al het doen van boodschappen voor de rol-
stoeler, rollator- of scootmobielgebruiker en ook 
de slechtzienden en blinden tot een uitdaging. 
Het beheer strekt zich echter ook uit tot de open-
bare ruimte die op nooduitgangen aansluit. Het 
lijkt of daarvoor nog niet altijd evenveel aandacht 
is, vandaar dat ik u deze keer met voorbeelden 

heb willen laten zien welke bijdrage u aan de 
uitgankelijkheid (vluchtveiligheid) kunt leveren. 
De toepassing van de uitgangspunten in het 
Handboek voor Toegankelijkheid is hierbij van 
belang. Immers, het Bouwbesluit gaat als het de 
uitgankelijkheid betreft vooral uit van validen. De 
toenemende participatie in de samenleving door 
de mindervaliden verlangt van het beheer om op 
korte termijn ook de uitgankelijkheid in uw check-
list mee te nemen. 


