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Het klimaat is een hot item. Er gaat geen 
dag voorbij of het is wel op een of andere 
manier in het nieuws. De gevolgen van de 

klimaatverandering zijn voor iedereen voelbaar. 
Vanuit diverse invalshoeken wordt regelmatig 
belicht wat elke doelgroep merkt van droogte, 
wateroverlast en alle andere gevolgen. 

Rolstoel of rollator
Een mindervalide die zich met een rolstoel of rol-
lator voortbeweegt, kan bij een fikse regenbui z'n 
gewone route niet zomaar vervolgen. Op menig 
trottoir staat een plas en vele opritten zijn zodanig 
verzakt dat er onderaan zo'n 'vijver' ontstaat 

dat die niet meer gebruikt kan worden. Met een 
hulpmiddel zoals een rollator of rolstoel is het 
lastig om zo'n plas te omzeilen, want het trottoir is 
over het algemeen niet zo breed dat er voldoende 
ruimte is om er met het hulpmiddel droog langs te 
komen. Een rolstoeler die zelf de rolstoel voortbe-
weegt, krijgt bovendien natte handen omdat de 
hoepel van de wielen door de plassen nat wordt. 
Hij verliest grip. De rolstoel glijdt weg en wordt 
minder goed bestuurbaar. 

Blinden en slechtzienden
Nog lastiger is het voor een blinde of slechtzien-
de. Zijn geleidelijn ligt op een vaste plaats in het 
trottoir. Bij regen ontstaan er plassen die de ge-
leidelijn bedekken. Ze zijn soms nog wel voelbaar, 
maar niet meer te gebruiken, want natte voeten 
wil niemand als het niet nodig is. Hij is daarmee 
plotseling z'n weg kwijt en moet zich opnieuw 
oriënteren. 
Er wordt hard gewerkt aan innovaties die deze 
problematiek aan kunnen pakken. Met andere me-
thodes om de afwatering te regelen, wordt het wa-
ter sneller en adequater afgevoerd. Opgeslagen 
en zodanig 'bewaard' dat het ook droogte kan 
verminderen. Ik ben hierin geen deskundige; leest 
u vooral verder in deze uitgave van dit magazine 
wat de diverse leveranciers vanuit hun invalshoek 
bijdragen aan de waterregulatie.
Wat dit voor de toegankelijkheid betekent, moge 
duidelijk zijn. Niet alleen zullen er minder plassen 
ontstaan, waardoor het trottoir berijdbaar blijft 
en de mensen met een visuele beperking hun 
route onbelemmerd kunnen vervolgen. Ook voor 
het alledaagse gebruik van de openbare ruimte 
heeft dit grote voordelen. Voor iedereen en voor 
mindervaliden in het bijzonder.

Bestrating wordt anders
De bestrating waaraan we al zoveel jaren gewend 
zijn, wordt anders. De waterberging die wordt 
nagestreefd, zorgt ervoor dat er andere mogelijk-
heden zijn om de openbare ruimte in te richten. 
De traditionele indeling van een trottoir met een 
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goot en kolken zal steeds meer verdwijnen. Dat 
heeft grote voordelen voor gebruikers met 'rol-
lend materieel'. Een rollatorgebruiker kan flink uit 
balans raken door een kolk, dus als die verdwijnen 
wordt het voor hen een stuk veiliger. En het kleine 
voorwiel van een rolstoel past prima in het rooster 
van een boomkrans of kolk en als die er anders 
uit gaan zien, lees: een ander ontwerp krijgen, 
wordt dit hopelijk ook voorkomen. Zomaar blijven 
steken en het risico lopen dat je in je rolstoel naar 
voren kukelt, wordt dan sterk verminderd. 
De bestrating zal minder snel verzakken en dat 
is voor iedereen veiliger. Het voorkomt zwik- en 
struikelgevallen en vermindert het aansprakelijk-
heidsrisico. En last but not least: er zal ook minder 
onderhoud gepleegd hoeven te worden aan de 
bestrating. Waarschijnlijk scheelt dat uiteindelijk 
ook in kosten. 

Als het in de toekomst weer regent, kan iedereen 
z'n weg gewoon vinden en vervolgen. 

Gootloze bestrating bij  

zorginstelling Laarstede in  

Nistelrode.
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Gootloze bestrating aan de  

Sint Jozefslaan in Weert.
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