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Ongeveer 5 jaar geleden begon voor het eerst het idee te rijpen om een
project op te starten waarbij de aandacht voor personen met een beperking,
economie, recreatie en gebiedsgericht werken hand in hand liepen.
Cijfers gaven aan dat in europa 50 miljoen personen met een beperking niet of
onvoldoende konden gebruik maken van het toeristisch, recreatief aanbod.
Niet enkel voor de personen met een handicap een gemiste kans maar ook op
economisch voor vele, slaapgelegenheden, horeca en toeristische voorzieningen.
Bij dergelijk ambitieus project binnen een Europese context is het vanzelfsprekend om ook over de grens te kijken naar, ideeën en ervaringen die nuttig kunnen zijn voor de uitbouw van een dergelijk project. Goede buren zijn
belangrijk zegt men weleens en ook in dit project bleken de directe buren
de meest geschikte partners. Zo ontstond het Vlaamse Nederlandse project
Grenzeloos Toegankelijk.
Dit project sluit mooi aan bij het belang wat de provincie Vlaams-Brabant
hecht aan de integratie van personen met een beperking. Een optimale toegankelijkheid is daarbij essentieel.
Binnen ons Provinciedomein Het Vinne brachten we alle aspecten van integrale toegankelijkheid samen zodat iedereen ongeacht zijn beperking maximaal kan genieten van het aanbod.
Aan het domein vertrekken ook 2 toegankelijke fietsroutes. Ter plaatse kan
men een 15-tal aangepaste fietsen lenen, gaande van driewielers tot bakfietsen voor rolstoelen. Rond Tienen werd een derde aangepaste fietsroute
ontwikkeld en in Kortenaken, Geetbets, Linter en eveneens in Tienen werden
aangepaste wandelroutes gecreëerd. Ik wil hierbij dan ook de verschillende
steden en gemeenten, Toerisme Vlaams-Brabant, Stad Zoutleeuw en Toegankelijkheidsbureau en onze Nederlandse partners danken voor hun zeer
gewaardeerde medewerking aan het project.

Karin Jiroflée
gedeputeerde voor Gelijke Kansen
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Inleiding

Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is voor ons Brabanders een vanzelfsprekendheid. En natuurlijk geldt dat
ook voor mensen met een beperking. Stichting Zet, het
Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling in NoordBrabant, is een deskundige partner en trekker van het
toegankelijkheidsbeleid. Ik ben met trots ambassadeur
van dit beleid, omdat ik oprecht van mening ben dat
toegankelijkheid voor iedereen belangrijk is en aandacht
verdient.
Vandaag bent u te gast bij het eindcongres van het project Grenzeloos Toegankelijk. Want natuurlijk houdt toegankelijkheid niet op bij de grenzen. Dit project is een
bijzonder voorbeeld van Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van toegankelijke natuurgebieden en economische bedrijvigheid in de sectoren horeca,
recreatie en toerisme.
Noord-Brabant wil dat een brede doelgroep kan gebruikmaken van het toeristisch/recreatieve aanbod. We
noemen dat Gastvrij Brabant. Voor iedereen. Voor mensen met en zonder een beperking, voor bezoekers en
ondernemers, voor jong en oud.
Ik vind het geweldig dat aan Nederlandse zijde Staatsbosbeheer, achttien gemeenten in West Brabant, Recron, Horeca Nederland, de VVV Breda en de Universiteit
van Tilburg betrokken zijn bij dit project. Dat geeft aan
dat het leeft in brede kring.
De intensieve samenwerking met de provincie VlaamsBrabant in Leuven, met het Toegankelijkheidsbureau in
Hasselt en met de stad Zoutleeuw is een grenzeloze inspiratiebron. En daar wordt iedereen beter van!
Brigite van Haaften
gedeputeerde Cultuur en Samenleving
provincie Noord-Brabant
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Projectdoelstellingen

Integrale toegankelijkheid
ontwerpen voor iedereen

Een eerste projectvoorstel waarbij ook privéondernemingen werden betrokken werd niet
goedgekeurd en zo ontstond een afgeslankte versie met vijf partners: aan Vlaamse zijde
waren dit de provincie Vlaams-Brabant, de stad Zoutleeuw en het Toegankelijkheidsbureau.
Aan Nederlandse zijde Stichting Zet en Staatsbosbeheer regio Zuid.
De molen van Europa draait, maar draait soms wat
traag. Daarom namen de 5 partners op 15 december
2008 het berekende risico om reeds te starten met het
project ondanks het gegeven dat er nog geen officiële
goedkeuring was. Deze kwam er gelukkig op 15 juni
2009 en van toen af werd de trein Grenzeloos Toegankelijk op gang getrokken.

doelstellingen

Gedurende 3,5 jaar is door alle betrokken partners
zeer hard gewerkt om de volgende doelstellingen te
realiseren.

• Het uitvoeren van meer dan 300 toegankelijkheidsscreenings
• Het adviseren en begeleiden van de toeristische en recreatieve sector
• Het informeren van potentiële bezoekers/personen met een beperking
• Het creëren van een toegankelijk aanbod in Nederland en Vlaanderen  
• Het ontwikkelen van een rekenkundig schaalmodel

zijn voor iedereen en dit liefst onafhankelijk, dus zonder hulp, en op een gelijkwaardige
In dit eindrapport gaan we dieper in op elk van deze
doelstellingen en opdrachten en bekijken we de aanpak, het verloop en de eindresultaten.

Lancering Omzet XL 
Windpomp zintuigen beleefpad het Vinne 
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Het uitgangspunt van integrale toegankelijkheid is dat onze leefomgeving bruikbaar moet
wijze.
Voor personen met een beperking is toegankelijkheid
dé basisvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan het
maatschappelijk leven. Het is echter een misvatting te
denken dat toegankelijkheid alleen van belang is voor
mensen met een handicap.
Eigenlijk kunnen we stellen dat ieder van ons zich
wel eens gehandicapt voelt, omdat hij of zij zich
in een situatie of omgeving bevindt waarin hij of
zij niet optimaal kan functioneren.
Zo zijn bijvoorbeeld voorzieningen vaak te hoog voor
kinderen of het ontbreekt ze nog aan kracht voor de
bediening ervan. Ook de ouders van deze kleintjes weten alles van handicapsituaties: denk aan deuren die
moeten worden geopend met een kind op de arm,
trap op lopen met een kinderwagen …
Bij het vorderen van de leeftijd worden we onvermijdelijk geconfronteerd met een vermindering van snelheid, kracht en ook het gezichts- of gehoorvermogen

wordt vaak minder. Verder kunnen we met tijdelijke
ongemakken te maken krijgen, zoals een verstuikte
enkel, een been in het gips of een pijnlijke rug. Deze
ongemakken of beperkingen worden een handicap
wanneer de omgeving er niet op toegerust is.
De groep van mensen met een blijvende functionele
beperking wordt geraamd op minstens 10% van de
bevolking, maar het aantal mensen dat baat heeft bij
een toegankelijke omgeving ligt veel hoger. Bovendien
zal als gevolg van de toename van de levensverwachting, het aantal ouderen en de noodzaak van toegankelijkheid zeker toenemen.
Ontwerpers, overheden en dienstverleners zouden
daarom vanuit een fundamenteel respect voor elke
burger de grootste zorg moeten besteden aan hoe
omgevingen, publieke gebouwen, vervoer en dienstverlening zo comfortabel, veilig en gebruiksvrien7

delijk mogelijk kunnen zijn voor iedere gebruiker.
We moeten daarom resoluut kiezen voor een totaal
nieuwe manier van vormgeven en niet langer alleen
ontwerpen voor de jonge fitte of de zogenaamde ‘gemiddelde’ gebruiker.
‘Ontwerpen voor Iedereen’ of ‘Design for all’ legt
de nadruk op een creatieve, inclusieve benadering
waarbij van in het begin van het ontwerpproces de
vraag gesteld wordt:’hoe kan een product, een grafisch ontwerp, een gebouw of een publieke ruimte
zowel esthetisch als functioneel zijn voor een zo groot
mogelijke groep gebruikers?’
De sleutelbegrippen hierbij zijn: Iedereen, gelijkwaardig en onafhankelijk.
Deze begrippen dienen vanaf de eerste pennenstreek
te worden meegenomen. Aanpassingen achteraf betekenen immers steevast meerkosten en draaien meestal
uit op minder fraaie ingrepen, op maat van een specifieke doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hellend vlak in traanplaat bij de ingang van een gebouw
voor rolstoelgebruikers.

Het streven is juist om specifieke, vaak dure, aanpassingen op maat van een klein percentage van de gebruikers te vermijden, maar wel om het algemeen gebruikscomfort voor iedereen, inclusief deze specifieke
doelgroep te verhogen. Zo zou het hellend vlak uit het
voorbeeld vermeden kunnen worden door het niveauverschil bij de bouw van het pand te vermijden.
Ontwerpen voor Iedereen of Universal Design staat
voor meer kwaliteit, flexibiliteit, comfort, veiligheid,
duurzaamheid en daardoor grotere tevredenheid van
alle gebruikers.

Het is een hedendaagse kwaliteitsnorm voor de gebouwde omgeving. Kiezen voor toegankelijkheid
is kiezen voor een optimaal gebruiksgemak voor
iedereen.
‘Ontwerpen voor iedereen’ heeft veel voordelen:
Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst: de vergrijzing doet het aantal mensen met een
beperking sterk toenemen. Wie nu toegankelijkheid
negeert, zal daarom later onvermijdelijk aanpassingen
moeten doorvoeren die handen vol geld kosten. Indien
men al bij het ontwerp rekening houdt met toegankelijkheid zijn er echter geen beduidende meerkosten.
‘Ontwerpen voor iedereen’ is een basiselement van
duurzame ontwikkeling en het doordacht omgaan
met de beschikbare ruimte. Deze visie op ontwikkeling maakt het mogelijk de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren om in te kunnen spelen op nieuwe
evoluties en stelt zo mede de toekomst van volgende
generaties veilig.
Vanuit economisch oogpunt kan worden gesteld dat
een betere bruikbaarheid en een verhoogd comfort
voor meer mensen zorgt voor een uitbreiding van het
marktpotentieel.
Het aantal speciale (vaak dure) voorzieningen kan worden gereduceerd. Personeel zal niet alleen minder hulp
hoeven te bieden, maar kan ook zelf op een vlottere en
meer ergonomische manier werken.

Keten van Toegankelijkheid
Het toegankelijk maken van een gebouw of omgeving
beperkt zich dus niet tot het plaatsen van één toegankelijk item bijvoorbeeld een toegankelijk toilet. De
graad van toegankelijkheid wordt bepaald door een
‘keten van toegankelijkheid’. Dit betekent dat een omgeving en de inrichting ervan toegankelijk moeten zijn
in al hun facetten… waar kan men parkeren, zijn er
aangepaste parkeerplaatsen aanwezig, mogelijkheid
tot openbaar vervoer, waar is de ingang, hoe kan men
deze bereiken, is deze duidelijk gesignaleerd, is de informatie voldoende toegankelijk voor iedereen, wordt
er aandacht besteed aan klantvriendelijke ontvangst

en dit specifiek voor personen met beperkingen, welke
functies bevinden er zich in het gebouw en op het terrein, zijn deze toegankelijk, is het sanitair voor iedereen bruikbaar, zijn er niveauverschillen en hoe worden
deze opgevangen? In de praktijk zijn de onderlinge
combinaties van elementen en vooral de route die men
moet afleggen om ergens te geraken of een activiteit
uit te voeren cruciaal.
Als een van de ‘schakels’ in een route niet toegankelijk
is, kan het zijn dat een bepaalde persoon het doel van
zijn verplaatsing niet kan bereiken of de geplande activiteit niet kan uitvoeren.

gelijkwaardig
onafhankelijk

iedereen
openbaar domein
gebouwen
diensten
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vervoer

produkten
informatie
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Projectmanagement
Aanpak
Vanaf de aanvang van het project werd ervoor
gekozen om te werken met een beperkt projectmanagement om zo efficiënt mogelijk te kunnen
werken.
Concreet werd het projectmanagement geleid door
de projectcoördinator en namen Zet en het Toegankelijkheidsbureau altijd deel aan het overleg. Het
overleg vond in eerste instantie vooral plaats in
Turnhout maar bij de eindopmaak werd in Tilburg
vergaderd.
Naast de 3-maandelijkse projectmanagementvergaderingen werden ook 3 stuurgroep vergaderingen gehouden waar een uitgebreide groep van de
partners aan deelnam.
Verloop
De projectmanagementvergaderingen vonden 3
maandelijks plaats. Meestal werd een moment gekozen kort voor de declaratie en/of de tussentijdse
evaluatie.
Tijdens dit overleg werd vooral stilgestaan bij de timing en verloop van het project, declaraties, knelpunten en vertragingen enz.
Algemeen nam Zet de Nederlandse kant voor haar
rekening en zorgden Vlaams-Brabant en het Toegankelijkheidsbureau voor de Vlaamse kant.
Elke partner was altijd zelf verantwoordelijk voor
het indienen van de declaraties, maar het geheel
werd bij indiening wel gecontroleerd door de financieel adviseur van de Vlaams-Brabantse dienst
Europa.
Tijdens het verloop van het project werd 2 maal een
financiële wijziging ingediend en goedgekeurd.
Tijdens de stuurgroep van april 2011 werd ook
beslist om een verlenging van het project met 6
maanden aan te vragen wegens de vertragingen
die waren ontstaan bij de uitvoering van sommige
werken.

Inventarisatie, onderzoek,
begeleiding en ondersteuning
van het toeristisch en recreatief aanbod

Eindresultaat
Het projectmanagementteam is erin geslaagd om alle
declaraties en tussentijdse verslagen tijdig aan te leveren en om de beoogde resultaten te behalen.
Ter afsluiting wil het projectteam iedereen aan Nederlandse en Vlaamse zijde bedanken die heeft meegewerkt aan het realiseren van dit project. Immers
dergelijke projecten kunnen alleen slagen dankzij een
intensieve samenwerking tussen alle partners.

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat ondernemers, lokale besturen ... heel wat reserves hebben om hun gebouw, omgeving of bedrijf toegankelijker te maken. Veelal denkt men dat
toegankelijkheid te duur is, aanpassingen storend zijn voor hun inrichting, heeft men een
verkeerd beeld van het doelgroeppotentieel en is men zich vaak niet bewust van de mogelijkheden van hun eigen accommodatie. Aangezien lokale besturen en ondernemers een
sleutelrol vervullen om tot een ‘toegankelijke bestemming’ te komen, is het van essentieel
belang om hen te overtuigen van de voordelen van toegankelijkheid in al haar aspecten. Zet
op haar beurt nam deze taak op zich in Noord-Brabant en Toegankelijkheidsbureau i.s.m. de
provincie in Vlaams-Brabant.

Vlaanderen
Aanpak
In eerste instantie was het van essentieel belang om
een duidelijk gezicht te krijgen op het toeristisch en
recreatief aanbod van de stad Zoutleeuw met haar
omliggende gemeenten (Tienen, Linter, Geetbets, Kortenaken en Landen). Onder toeristische en recreatieve
accommodaties verstaan wij al de voorzieningen die
kunnen bijdragen aan de manier van vrijetijdsbestemming van mensen, zoals horeca, musea, winkels, fietsen wandelpaden. De combinatie van mogelijkheden
tot Verblijf, Vermaak en Verplaatsen, afgekort noemen
wij deze combinatie VVV, was keuzebepalend.

Het projectmanagementteam kwam op regelmatige tijdstippen samen (ongeveer 4 keer per jaar).
Na het einde toe werd de frequentie van het aantal
vergaderingen verhoogd.
10
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Verloop
Toegankelijheidsscreenings
Na contacten met de toeristische dienst Vlaams-Brabant, Horeca Hageland, opzoekingen in handelsgidsen,
websites, brochures … werd een eerste inventarisatie
gemaakt. Per gemeente werden de accommodaties
opgelijst en in kaart gebracht. Bij deze eerste inventarisatie- en selectieronde werden 260 accommodaties
naar voren geschoven die in aanmerking konden komen voor een toegankelijkheidsdoorlichting.
Vervolgens werd met de betrokken partijen (lokaal
bestuur, toeristische dienst, Toegankelijkheidsbureau,
provincie Vlaams-Brabant) besproken welke accommodaties, mogelijke toegankelijke fiets- en wandelroutes interessant zouden kunnen zijn om in het kader
van integrale toegankelijkheid gescreend en in een later stadium geadviseerd en begeleid te worden. Bij de
keuzes werd rekening gehouden met de toeristische
en recreatieve waarde, de financiële haalbaarheid van
de realisaties en technische mogelijkheden. Na overleg
met de lokale besturen werd het totaal aantal te screenen accommodaties gereduceerd tot 105.
In een volgende fase werd de accommodatie door een
toegankelijkheidsadviseur doorgelicht en ontving de
eigenaar een rapport waarbij een concreet beeld geschetst werd met betrekking tot de toegankelijkheid
van de accommodatie, de specifieke knelpunten en
mogelijke oplossingen op korte -, middenlange - en
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lange termijn. Ook werd de ingewonnen objectieve
informatie op de databank www.toegankelijkvlaanderen.be ingevoerd en zo vrij toegankelijk voor gebruikers gemaakt. Op deze manier werden 86 toegankelijkheidsscreenings uitgevoerd.
Advies en begeleiding
op basis van de aard en ligging van de accommodaties,
de beleveniswaarde en de haalbaarheid van aanpassingen in het kader van integrale toegankelijkheid werden 15 recreatieve accommodaties geselecteerd voor
verdere begeleiding en advies ter verbetering van de
toegankelijkheid van hun zaak.
Deze begeleiding werd gratis aangeboden, terwijl de
kosten van de aanpassingen ten laste van de eigenaar
waren.
Toegankelijke Fiets-en Wandelroutes
Naast het uitvoeren van screenings en advisering werden ook 3 toegankelijke fietsroutes en 4 toegankelijke
wandelroutes verspreid over het projectgebied ontwikkeld. Deze routes werden in samenwerking met
de dienst Toerisme Vlaams-Brabant en de gemeentebesturen van Zoutleeuw, Tienen, Linter, Geetbets en
Kortenaken uitgewerkt.
Bij de ontwikkeling van de toegankelijke fiets- en
wandelroutes werd zo veel mogelijk uitgegaan van
bestaande wandelroutes en van het fietsknooppuntennetwerk. In een samenwerking van het Toeganke-

lijkheidsbureau met de dienst Toerisme van de provincie Vlaams-Brabant werd uit deze veelheid aan routes
een beperkt aantal mogelijke routes gedestilleerd. De
selectiecriteria waren onder andere: de lengte van de
route, de verharding, van de hellingen en, zeer belangrijk, de mogelijkheid om tot een begin- en eindpunt
te komen met een toegankelijke horecazaak, inclusief
toegankelijk toilet. Ook de aanwezigheid van de gescreende en geadviseerde accommodaties en bezienswaardigheden op de routes of in de nabijheid was een
aandachtspunt.
De mogelijke routes werden met de betrokken gemeenten besproken en zo teruggebracht tot 1 mogelijk toegankelijke wandelroute per gemeente en 2
fietsroutes met begin- en eindpunt in het Vinne en 1
fietsroute met begin- en eindpunt bij het Suikermuseum in Tienen.
Deze mogelijke fiets- en wandelroutes werden vervolgens samen met vertegenwoordigers van de lokale
besturen gescreend. Waar nodig werden alternatieve routes bedacht en ook de knelpunten werden in
kaart gebracht. De mening van ervaringsdeskundigen
werd zeer op prijs gesteld en op waarde geschat: de
fietsroute van het Vinne over Geetbets werd na een
screening met revalidatiepatiënten van de Pellenberg
volledig heraangelegd.

Het resultaat van de screenings was een routekaart
met een aantal weg te werken knelpunten. Het ging
hierbij om kleinere aanpassingswerken en een tekort
aan rustpunten. De routes, de aanpassingswerken en
de mogelijke plaatsen waar een rustpunt ingepast zou
kunnen worden, werden vervolgens met de gemeenten besproken. Waar nodig werden de knelpunten en
de mogelijke locaties voor rustpunten ter plaatse met
de gemeentelijke technische dienst bekeken. Waar een
snelle oplossing niet tot de mogelijkheden behoorde,
zijn alternatieve routes gevonden.
Naast de toegankelijkheidsbegeleiding bij de aanpassingswerken, werd ook de signalisatie ontwikkeld in
een samenwerking tussen het Toegankelijkheidsbureau en de dienst toerisme van de provincie VlaamsBrabant en bekostigd met middelen uit het project.
Verder konden de deelnemende gemeenten ook rekenen op een aantal rustbanken en/of picknicksets.
Hierbij was het toegekende aantal afhankelijk van het
budget, de noodzaak en de beschikbare locaties langs
de routes. Voor de plaatsing van het meubilair werd op
de lokale besturen gerekend. Uiteindelijk konden 4 van
de 5 gemeenten, waar een toegankelijke wandelroute
werd gepland, de garanties geven dat de gevraagde
aanpassingen uitgevoerd werden.
In het Provinciedomein Het Vinne hebben 2 fietsroutes
hun start- en eindpunt. Eén route gaat rond het Vinnemeer en de andere gaat over Geetbets. Een derde
fietstocht heeft zijn begin- en eindpunt aan het Suikermuseum in Tienen en gaat over Linter. Informatie over
deze routes zullen terug te vinden zijn in een brochure
samengesteld en uitgegeven door de dienst Toerisme
Vlaams-Brabant en zal ook terug te vinden zijn op
www.iedereenfietst.be
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Groen is verblijfsaccommodatie
Rood is vermaak accommodatie

Nederland
Onderzoek
In het project Grenzeloos Toegankelijk is in verschillende fasen onderzoek ingezet. In november 2009
hebben we een telefonisch onderzoek gedaan onder
ondernemers. De ondernemers zijn in samenwerking
met Recron en Horeca Nederland geselecteerd. We
vroegen hen naar de toegankelijkheid van hun onderneming voor mensen met een beperking. Van de 270
benaderde ondernemers hebben er 132 meegedaan
aan het onderzoek. Het ging hier dus om de eigen
inschatting van de ondernemer, niet om objectieve
normen die toegankelijkheidsadviseurs hanteren. De
ondernemers rapporteerden veel aanpassingen zoals
brede deuren, hellingbanen, een aanreikbare betaalautomaat en het toestaan van hulphonden. In de meeste
accommodaties zijn er geen voorzieningen voor slechthorenden en slechtzienden. Over de aanpassingen die
er zijn wordt echter weinig gecommuniceerd via websites, folders et cetera. Een derde van de ondernemers
gaf aan interesse te hebben voor advies over mogelijke
(extra) aanpassingen.
In 2011 is onder bezoekers onderzoek gedaan naar
hun ervaringen met toegankelijkheid. Aan ondernemers die gecheckt waren op toegankelijkheid is gevraagd of zij een korte vragenlijst wilden uitdelen aan
hun bezoekers. Dit leverde minder respons op dan
gehoopt, maar geeft wel een indicatie van wat er bij
bezoekers leeft. Uiteindelijk hebben we van bezoekers
van zes accommodaties gegevens verkregen. Ze noemen meer zaken die goed zijn geregeld dan zaken die
voor verbetering vatbaar zijn. Drempels worden het
vaakst als knelpunt genoemd. Toegankelijkheid krijgt
een ruime acht als rapportcijfer. Over de bejegening
door het personeel zijn ze het meest tevreden. En ook
dat is een vorm van toegankelijkheid!

Het checken van 165 locaties
Van 2009 tot eind 2011 zijn in totaal 165 unieke locaties in de toeristisch-recreatieve sector gecheckt op
integrale toegankelijkheid.
Deze locaties in de regio West-Brabant kwamen voort
uit verschillende activiteiten waaronder een telefonische enquête, het versturen van een flyer en verschillende bel- en mailacties.
Gaandeweg het werven van de locaties is er gebruikgemaakt van contactlijsten van Horeca Nederland, Recron en VVV Breda.
Nadat er met de ondernemer een afspraak werd gemaakt voor een toegankelijkheidscheck, reisde een
bouwkundig adviseur af naar de locatie om de toegankelijkheid te onderzoeken.
Er werd tijdens het onderzoek gekeken naar:
• Bereikbaarheid
Kan ik bij de accommodatie/de voorziening komen?
Parkeerplaatsen, openbaar vervoer, looproutes enzovoorts.
• Toegankelijkheid
Kan ik de accommodatie binnen komen?
Hoogteverschillen, entree, obstakels, vrije doorgangen
enzovoorts.
• Bruikbaarheid
Kan ik de ruimte of voorziening ook gebruiken?
Vrije doorgangen, ondergronden, niveauverschillen,

Bezoekersonderzoek: welk rapportcijfer geeft u voor de drie aspecten van
toegankelijkheid: fysieke toegankelijkheid (A), sociale toegankelijkheid (B)
en informatievoorziening (C). Score van alle gezelschappen (N=91) afgezet
tegen de selectie van gezelschappen met een of meer personen met een
beperking (N=31).
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voorzieningen voor auditief of visueel beperkten enzovoorts.
• Uitgankelijkheid
Kan ik in geval van nood ook veilig en snel buiten komen? Noodroutes, noodverlichting, evacuatiestoel enzovoorts.
• Informatievoorziening
Is er informatie over de toegankelijkheid van de accommodatie en de aanwezige voorzieningen aanwezig? Is de informatie voor iedereen beschikbaar?
Informatie over toegankelijkheid en toegankelijkheid
van de informatiedragers
De opgetekende toegankelijkheidsinformatie werd verwerkt in een adviesrapportage waarin positieve punten
en verbeterpunten werden gegeven om door middel
van geringe investeringen de toegankelijkheid te verbeteren. Daarnaast werd de toegankelijkheidsinformatie
ontsloten op de websites Toegankelijkbrabant.nl en
uitinbrabant.nl
Potentiële bezoekers van een accommodatie kunnen
door middel van scores op de website zelf zien en bepalen of zij met hun beperking terechtkunnen en kunnen gebruikmaken van de aanwezige voorzieningen.

Van camping tot veerboot en van speeltuin tot hotel,
alle categorieën in de toeristisch-recreatieve sector zijn
vertegenwoordigd in het project.

Verblijf, Vermaak en Verplaats;
een toegankelijk arrangement
Het realiseren van toegankelijke arrangementen voor
bezoekers met een beperking. Een toegankelijk arrangement komt tot stand door het toepassen van de
VVV-gedachte waarin Verblijf, Vermaak en Verplaats
terugkomen. Een toegankelijk arrangement wordt
gerealiseerd als zowel de verblijf- als vermaakaccommodatie en daarnaast de wandelroute tussen deze accommodatie, gecheckt is op toegankelijkheid.
Plan van Aanpak
Het project is gestart met het in kaart brengen van
de vermaak- en verblijfaccommodaties die reeds gecheckt zijn voor Grenzeloos Toegankelijk. Op basis

van deze gegevens zijn VVV’s
gevormd. Een VVV bestaat uit
één verblijfaccommodatie en
twee vermaakaccommodaties Bij
incomplete VVV’s zijn passende accommodaties gezocht. Gedurende dit proces is een
adviseur van Zet gestart met het in kaart brengen van
de geselecteerde wandelroutes.
Proces
De start van het project is niet zonder slag of stoot
gegaan. Moeilijkheden kwamen naar voren bij het selecteren van de ontbrekende accommodaties en het
vinden van een format voor het in kaart brengen van
de wandelroutes. Ook komen we erachter dat het niet
altijd mogelijk is om de afstand tussen accommodaties
te lopen. Vandaar dat er ook routes tussen accommodaties en bushaltes in kaart gebracht zijn. Zo kan de
bezoeker via de website toegankelijkbrabant.nl zelf
een eigen VVV samenstellen en dient het openbaar
vervoer als intermediair tussen de accommodaties.
Op deze manier ontstaat dus een eigen toegankelijk arrangement Gedurende het proces is gebleken dat niet
alle afstanden te belopen zijn voor mensen met een
beperking. Na het lopen van een aantal wandelroutes
hebben we dan ook beslist om de volgende criteria te
hanteren voor het in kaart brengen van de toegankelijkheid van de wandelroute. Zo geldt een maximum
van 1500 meter tussen verschillende accommodaties
en 1000 meter tussen de accommodatie en bushalte
als ijkpunt.
Het resultaat van het project was dat er van 55 VVV’s
wandelroutes in kaart zijn gebracht. De routes tussen
zowel de verschillende accommodaties als ook tussen
de accommodaties en de bushalte zijn (inclusief hun
obstakels) te zien op www.toegankelijkbrabant.nl.

Het ontsluiten van informatie
Tijdens de projectperiode en ook uit het onderzoek
bleek dat betrouwbare informatie over toegankelijkheid van recreatieve en toeristische accommodaties
en de omgeving nauwelijks is te vinden. Maar voor
een bezoeker met een beperking kan het van cruciaal
belang zijn om vooraf te weten of hij of zij met het
bijbehorende gezelschap ergens terecht kan. Daarom
zijn niet alleen gecheckte locaties opgenomen. Er werden ook extra aanpassingen gedaan om te zorgen dat
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iemand vooraf of tijdens de vakantie de informatie kan
raadplegen.
De website www.toegankelijkbrabant.nl is geschikt
gemaakt voor het mobiele internet. Bij gebruik van een
smartphone schakelt de website automatisch naar een
compacte overzichtelijke versie. Op het scherm van je
telefoon kunt u ‘live’ in de omgeving rondkijken of en
waar er toegankelijke accommodaties zijn en detailinformatie opvragen. Er is een routemodule. Bezoekers
kunnen zelf hun route genereren naar de accommodatie en tussen de accommodaties onderling. Alle toegankelijkheidsobstakels die in een VVV-route liggen
zijn op de kaarten terug te vinden.
Ondernemers kunnen een QR code van de site halen
om direct naar de toegankelijkheidsinformatie van hun
eigen website te linken.

Workshops en trainingen
De resultaten werden in Nederland in 10 workshops
verder besproken en verfijnd met de toeristische actoren, beleidsmakers en belangenorganisaties.
Daarnaast zijn trainingen verzorgd, waarbij de focus
lag op het thema sociale toegankelijkheid. In de workshops, grotendeels voor ambtenaren toerisme van
gemeenten in het projectgebied, ging het voornamelijk over ‘toegankelijke arrangementen’. In de zomer
van 2011 zijn op vijf locaties alle 18 gemeenten bijeen gekomen om een workshop bij te wonen. Bij de
workshop in de regio Bergen-op-Zoom, Woensdrecht
en Steenbergen waren ook enkele toeristische ondernemers aanwezig. Op de locaties Zundert, Breda,
Oosterhout en Halderberge waren de deelnemers allemaal ambtenaar. In de workshops werd na een korte
introductie van het project ingezoomd op het thema
toegankelijkheid. Meer specifiek op de drieslag hierin.
Naast fysieke en sociale toegankelijkheid werd vooral
gekeken naar de informatievoorziening. Dit om in het
bijzonder, arrangementen te kunnen maken en verkopen. Arrangementen waar bezoekers met een beperking zekerheid krijgen over toegankelijk verblijven,
toegankelijke vermaakaccommodaties en het vervoer.
Samen met de lokale experts werden op die wijze zaken bijeengebracht. Workshops werden ook gegeven
voor bijeenkomsten van toeristische organisaties zoals het Evenementenoverleg in Breda en Brabant aan
de Biesbosch. Telkens werd duidelijk dat het denken
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in toegankelijke arrangementen voor alle partijen een
eyeopener was! Bij de trainingen werd naast theoretische informatie ook de deelnemer in de praktijk geschoold in het omgaan met bezoekers met een beperking. Samen met vrijwilligers met een handicap werd
onder andere een training gegeven aan de medewerkers van Skydive in Roosendaal.

Staatsbosbeheer regio Zuid
twee voorbeeldprojecten: Werkendam, Chaam
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat natuurgebieden zo veel mogelijk toegankelijk zijn
voor bezoekers. Hierin ligt een uitdaging om de terreinen ook open te stellen voor mensen
met een beperking. Toen Zet Staatsbosbeheer uitnodigde voor een werkbezoek aan de Efteling en de Drunense Duinen met als thema: “Grenzeloos toegankelijk” bleek dat vanzelfsprekende zaken, voor bezoekers met een beperking, helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn.

Eindresultaat
Voor de start van het project werden de toegankelijkheidsscreenings vooral op individuele
gebouwen toegepast. Met dit project werd
een nieuwe methodiek ontwikkeld en in de
praktijk getest waarmee de toegankelijkheid
van een gebied in kaart werd gebracht. Wij
hebben verder willen kijken en hebben verblijf, vermaak en verplaatsen (VVV) en hun
onderlinge samenhang in kaart gebracht zodat
een toegankelijke bestemming ontstaat en
dit voor een zo breed mogelijk publiek.

Hierdoor geprikkeld besloot Staatsbosbeheer om als partner in dit project te participeren.
Aanpak
Op basis van een vooraf gemaakte keuze van vier natuurgebieden werd een selectie gemaakt van vier wandelpaden die toegankelijk konden worden gemaakt..
Bij de uitvoering werd Staatsbosbeheer Zuid intensief
begeleid door de adviseurs van Zet.

Verloop

de dijk langs “de Pannekoek” en slingert vervolgens
door de griend. De speciale belevingspunten zijn gemarkeerd door informatiepalen en verbreding van de
platen. Landelijk zijn er slechts enkele natuurwandelpaden voor mensen met een visuele beperking. Het
unieke van dit pad is, dat een blinde of slechtziende
dit pad zelfstandig kan beleven. Het resultaat is, dat
Staatsbosbeheer een uniek wandelpad heeft voor
mensen met een visuele beperking in het Nationaal
Park De Biesbosch.

1. Werkendam in de Biesbosch: belevingspad
voor blinden in Nationaal Park De Biesbosch
De uitdaging bestond met name uit het aanleggen van
een pad voor mensen met een visuele beperking. Maar
het moest wel een pad met uitdagingen zijn! Na een
zoektocht voor een geschikte locatie en onderzoek bij
meerdere instanties voor informatie kwam Staatsbosbeheer uit bij een cultuurhistorisch griendgebied (gebied met wilgenhakhout) bij het Biesboschmuseum te
Werkendam. Om het pad zelfstandig te kunnen lopen
moest een duurzame en praktische geleiding worden
bedacht. Gebruikte betonplaten vormden hiervoor een
ideale looplijn voor het pad. De route start bij het museum waar bezoekers een reliëfkaart kunnen voelen
en bekijken waarop de route staat aangegeven. Zo
kunnen personen met een visuele beperking zich een
beeld vormen van de te verwachte route. Daarna kan
de bezoeker de route lopen waarbij onderweg informatie wordt verstrekt via een geluidsdrager (Daisyspeler). De geleiding van het pad is dusdanig dat blindeen slechtziende mensen zelfstandig de natuur kunnen
beleven op deze 600 meter lange wandelroute. Tijdens
deze tocht geeft de geluidsdrager informatie en opdrachten voor natuurbeleving. Het belevingspad volgt
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2. Chaam, rolstoelroute door een groot bosgebied
In de uitgestrekte bossen bij Chaam heeft Staatsbosbeheer een groot gebied toegankelijk gemaakt
voor bezoekers met een rolstoel, scootmobielen en
kinderwagens. De route start onder andere bij pannenkoekenhuis en recreatiecentrum De Steengroeve.
Aangezien deze locatie helemaal toegankelijk is voor
rolstoelen is dit een prima vertrek- en aankomstlocatie.
Bij de startlocaties staan informatiepanelen die op rolstoelgebruikers zijn afgestemd. Op de informatiepanelen staat duidelijk aangegeven, wat de verkortingsmogelijkheid van de route en wat de onderlinge afstand
tot de rolstoelvriendelijke rustpunten is. De route is
voorzien van bewegwijzeringspalen van inlands eikenhout uit “eigen” bos, met duidelijke pictogrammen
zodat goed zichtbaar is dat het om een rolstoelroute
gaat. Daarnaast zijn er langs de route meerdere rustpunten in de vorm van banken en speciale picknicktafels geplaatst. Rondom een aantal van deze rustpunten is hafverharding aangebracht.

De uitdaging van dit project is gelegen in het feit dat
er in 2010 een “vernattingsproject” in de boswachterij
is uitgevoerd. Dat heeft er voor gezorgd dat een aantal
gebieden, niet of nauwelijks bereikbaar was. Over een
lengte van 2,2 km is er daarom een nieuw half-verhard
en tevens verhoogd pad aangebracht. De totale route
bedraagt nu ca. 10km met een mogelijkheid om de
route te verkorten tot 5 km. Er kan op twee locaties
worden gestart. De noordelijke startplaats is gekoppeld aan pannenkoekenhuis”De Steengroeve” en de
zuidelijke startplaats is gekoppeld aan recreatieterrein
“De groote weide”. Inmiddels maakt een groep bezoekers uit de directe omgeving met scootmobielen
wekelijks gebruik van deze zeer afwisselende route.

3. Wandelpad  Merkske en Laarzenpad Castelré
Bij de opmaak van dit eindrapport waren beiden paden
nog niet gerealiseerd.

Eindresultaat
Staatsbosbeheer bezit over een uniek natuurbelevingspad voor blinden in Werkendam. Het unieke zit
in het feit dat blinden dit pad zelfstandig kunnen lopen. Daarnaast werd een aangepast pad voorzien bij
Chaam.
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Voorbeeldactiviteit
Toegankelijke lus stad Zoutleeuw en omliggende gemeenten
Provinciedomein Het Vinne (B)
Het Provinciedomein Het Vinne vormt het ankerpunt binnen de toegankelijke lus. Er werd
naar gestreefd om van Het Vinne een toonvoorbeeld voor toegankelijke natuureducatie te
maken zodat het domein een hefboom is voor de rest van de regio.

Het Vinne
Aanpak
Er werd eerst een algemene analyse opgemaakt van alle
toegankelijkheidsknelpunten binnen het Provinciedomein door het Toegankelijkheidsbureau in samenwerking met ervaringsdeskundigen met een auditieve en
visuele beperking. Op basis van dit knelpuntenrapport
werd met de domeinverantwoordelijke en de uitvoerende diensten van de provincie een planning opgemaakt
van de uit te voeren werken. Uitgangspunt was altijd dat
alle werken moesten passen in de principes van integrale
toegankelijkheid waarbij bezoekers met en zonder beperking gezamenlijk konden genieten van het aanbod.

2 van de reliëfplannen werden aan de ingang van het
domein geplaatst zodat reeds bij aankomst blinden en
slechtzienden zich een beeld kunnen vormen van het
domein. De andere 2 plannen voorzien in een visuele
ondersteuning van het natuurgedeelte van het domein
en kunnen ook gebruikt worden bij de natuureducatie.
De Daisy-spelers maken het voor blinden en slechtzienden mogelijk om een gesproken toelichting te krijgen
van de kruidentuin.

Verloop
Als eerste werd de nieuwe speeltuin aangelegd waarbij
opnieuw maximaal de aandacht ging naar het samen
spelen. Hierbij was de grootste uitdaging ervoor te
zorgen dat kinderen met een handicap alle toestellen
konden bereiken zonder afbreuk te doen aan valpreventiemaatregelen.
Een belangrijke verdere stap was het realiseren van
toegankelijke toegang, zowel bij hoofdingang, de ingang naar het sanitair als de toegang naar het Ecocentrum. Ook het sanitair zelf moest rolstoeltoegankelijk
gemaakt worden. De uitvoering van deze werken liep
vertraging op wegens slechte weersomstandigheden
maar werden uiteindelijk allemaal gerealiseerd. Als
laatste werd ook een zintuigenbeleefpad gerealiseerd
dat integraal toegankelijk is.
Naast het realiseren van de fysieke toegankelijkheid was
het ook van groot belang dat de informatie en signalisatie binnen het domein toegankelijk werden gemaakt.
In nauw overleg met ervaringsdeskundigen werden in
totaal 4 reliëfplannen uitgewerkt en werd voorzien in
de aankoop van Daisy-spelers.
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Stad Zoutleeuw
Aanpak
Een onderdeel van de ‘lus’ is gelegen naast Linter,
Kortenaken, Geetbets en Tienen voornamelijk in de
gemeente Zoutleeuw, die ook als officiële partner
betrokken was bij het project. Het gaat hierbij om
het toegankelijk maken van de fietsroute van Budingenweg – Terweidenstraat en de bijbehorende
uitrusting, die tevens de fysieke verbinding vormt
tussen het cultuurhistorische stadcentrum van Zoutleeuw, de Getevallei en Het Vinne. Hierbij werd de
stad Zoutleeuw continu geadviseerd door de adviseurs van het Toegankelijkheidsbureau.
Verloop
De stad Zoutleeuw is erin geslaagd de fysieke verbinding tussen het cultuurhistorische stadcentrum
van Zoutleeuw, de Getevallei en Het Vinne te realiseren. Hierbij werd ook een toegankelijke rustplaats uitgebouwd met parkeergelegenheden voor
personen met een beperking. De strenge winter
leidde tot vertraging van de uitvoering maar uiteindelijk kon het geheel gerealiseerd worden binnen
de termijn van het project.
Natuurlijk is het belangrijk dat de toerist genoeg
toegankelijke toeristische en recreatieve aanbod
heeft. Om deze redenen kregen de omliggende gemeenten van Zoutleeuw ook de mogelijkheid om
toegankelijke toeristische uitrusting te plaatsen op
hun grondgebied langs de lus. Dit kon dankzij de
middelen vanuit het project gratis worden aangeboden door de provincie.
De verschillende betrokken gemeenten werken actief samen met de provinciale dienst Toerisme en
Toerisme Hageland wat de promotie betreft van
de toeristische projecten. Hierbij werd regelmatig
overleg gepleegd om de initiatieven op te nemen
in regionale promotiecampagnes.
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Eindresultaat
De uitbouw van Het Vinne en de wandel- en fietsroutes vormden de ruggengraat van het project aan
Vlaamse zijde. Op deze wijze werd een aantrekkingspool en hefboom gecreëerd om het gebied op vlak
van toegankelijk toerisme en recreatie te ontsluiten. De
privésector en de ondernemingen werden en worden
actief via individuele contacten en periodieke collectieve momenten, betrokken om een ruimer toegankelijk
recreatief aanbod te creëren.

Het ontwikkelen en testen
van een schaalmodel
Naast reserves, die ondernemers kunnen hebben om hun bedrijf toegankelijk te maken, is
het voor hen lastig om goed in te schatten welke investeringen op het gebied van toegankelijkheid, voor hun bedrijf, de beste mogelijkheden en kansen bieden. En wat qua aanpassing,
financieel en bouwkundig, haalbaar is.
Aanpak
OmZetXL, een stimulans voor ondernemers
Bij de start van het project werd ingezet op de realisatie
van een rekenmodel, in eerste instantie ‘het schaalmodel’ genoemd. Met dit model zouden ondernemers in
staat gesteld moeten worden om te berekenen wat de
kosten en baten zijn bij aanpassingen van hun accommodatie. Het woord ‘schaal’ had te maken met de schaal
van aanpassingen, variërend van veel aanpassingen voor
het bereiken van een kleine groep (nichemarkt) of weinig aanpassingen waardoor veel (voornamelijk oudere)
bezoekers baat hebben bij deze voorzieningen. Zet zocht
en vond op de Universiteit van Tilburg een econometrist
die gedurende een jaar aan de slag is gegaan met de
ontwikkeling van dit schaalmodel.

Eindresultaat
In tijden waarin het economisch minder gaat is
OmZetXL een bruikbaar instrument om namelijk de
markt van ouderen en personen met een handicap
beter tegemoet te treden.

Verloop
Zijn werk leverde een prima instrument op. Inmiddels
omgedoopt tot OmZetXL is het op tien locaties getest.
Het eerste exemplaar werd met een symposium omkleed aangeboden aan Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB. Daarna is het model voornamelijk in het projectgebied (West-Brabant) uitgezet.
Ondernemers reageren enthousiast op het model,
vooral omdat zij kunnen becijferen wat de kosten van
de aanpassingen zijn. Het model geeft tevens een indicatie over de termijn waarbinnen ze de investeringen
hebben terugverdiend.. Het model wordt tijdens een
bezoek van een bouwkundig adviseur samen met de
ondernemer doorgenomen en ingevuld. Samen met
de fysieke scan levert dit ondernemers een enorme
schat aan informatie op.
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Promotie informatie
en kennisoverdracht

Algemene conclusies
en aanbevelingen

Grensoverschrijdende werkgroepen
In de loop van het project zijn er verschillende grensoverschrijdende bijeenkomsten georganiseerd. Doelstellingen waren:
• het creëren van een draagvlak om toegankelijkheid tot
stand te brengen bij de verschillende betrokken actoren.
• kennisuitwisseling
• bezoeken van de voorbeeldprojecten in beide landen
op verschillende tijdstippen.

Na 3,5 jaar komt het projectteam tot de volgende conclusies:

Het ontsluiten van toegankelijkheidsinformatie
De toegankelijkheidsinformatie is voor toeristen ontsloten via de website www.toegankelijkvlaanderen.be (de
fietsroutes zijn ook op www.iedereenfiets.be terug te
vinden) en www.toegankelijkbrabant.nl (de laatste website is gekoppeld aan www.uitinbrabant.nl).

De onderstaande beelden geven een indruk van de bijeenkomsten.

Timing
De grote tijdspanne tussen het uitschrijven van het project en de daadwerkelijke uitvoering maakt het heel
moeilijk om de exacte timing in de projectaanvraag te
realiseren. Zeker in een project waarbij een aantal bouwprojecten zitten vervat is het risico dat de vooropgestelde
timing niet nageleefd kan worden erg groot. Weersomstandigheden, aanbestedingstrajecten, planningswijzigingen ... kunnen de trajecten behoorlijk vertragen. Dit
heeft ook zijn gevolgen voor de financiële declaraties.

Ruimte voor bijsturingen
Ondanks de vrij minutieuze voorbereiding (die ook door
Europa wordt gevraagd) bij het uitschrijven van het project is het van belang dat er ruimte is voor bijsturing in
elke fase van het project. Als projectteam moet men
openstaan voor deze bijsturingen.

Bezoek Visio 
Toelichting Omzet XL 
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 Bezoek beleeftuin Braille-Liga
 Toelichting studiereis Duitsland

Creëren van impulsen
De vele contacten met de privésector aan zowel de Nederlandse als Vlaamse kant, leert ons dat de meeste ondernemers enerzijds vaak erg openstaan voor het verbeteren van de toegankelijkheid van hun accommodatie
en anderzijds bewust zijn van het economisch potentieel
dat dit kan meebrengen. Het project Grenzeloos Toegankelijk liep echter in een financieel moeilijke periode
waardoor ondernemers het investeren in toegankelijkheid niet aandurfden. Dit vormt een van de belangrijkste
leerpunten van dit project, de nodige financiële middelen moeten bij aanvang voorzien worden om impulsen
te geven aan de ondernemers. Op deze wijze kunnen
zij gestimuleerd worden om aanpassingen uit te voeren.
Natuurlijk gaat het hier niet over een totale financiering
van de werken maar van het geven van een financiële
bijdrage voor een gedeelte van het totaalbedrag. Deze
steun moet vanzelfsprekend gekoppeld zijn aan een toegankelijkheidsadvies.

Informatie
De persoon met een beperking heeft behoefte aan correcte informatie over de mate van toegankelijkheid van
zijn bestemming. Vaak is de informatie die door de eigenaars verstrekt wordt onvolledig. Enerzijds is de informatie niet altijd correct en anderzijds worden vaak belangrijke toegankelijkheidsaanpassingen niet vermeld op de
website, brochures ...
Conclusie hierbij is dat het van zeer groot belang is dat
de informatieverzameling en aftoetsing gebeuren door
een onafhankelijke gespecialiseerde instantie zoals Zet
en Toegankelijkheidsbureau. Hierdoor krijgt de gebruiker
correcte en objectieve informatie en beschikt de eigenaar
over extra informatie waarmee hij promotie kan maken
naar specifieke doelgroepen. Daarnaast is het van groot
belang dat een gebruiker via verschillende onafhankelijke kanalen zijn toegankelijkheidsinformatie kan verkrijgen en zijn eigen arrangement kan samenstellen. Bij dit
project verwijzen wij naar de websites www.toegankelijkvlaanderen.be en www.toegankelijkbrabant.nl

Gebiedsgerichte werking
Voor de start van dit project werden toegankelijkheidsscreenings vooral op individuele gebouwen of locaties toegepast waarbij er onvoldoende aandacht was
voor de onderlinge samenhang van verblijf, vermaak en
verplaatsen. Door dit project werd een nieuwe methodiek ontwikkeld en in de praktijk getest waarmee de
toegankelijkheid van een gebied in kaart werd gebracht.
We kunnen concluderen dat deze werkwijze uitermate
geschikt is om de onderlinge samenhang tussen verblijf,
vermaak en verplaatsen (VVV) in kaart te brengen zodat een toegankelijke bestemming ontstaat en dit voor
een zo breed mogelijk publiek. Het is dan ook een sterke
aanbeveling dat deze methodiek naar de toekomst toe
ook in andere regio’s wordt toegepast zodat een volledige gebiedsdekkende toegankelijkheidswerking kan
worden uitgebouwd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid
voor onder meer gezinnen met een gehandicapt kind of
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ouderen, om langer dan één dag in een bepaalde regio
te verblijven en zich te vermaken.
Het is aan te bevelen dat vanuit de toegankelijkheidswerkingen er reeds een concreet aanbod ontwikkeld wordt
(bv. toegankelijke speeltuin, wandel- en fietsroutes).

Bestaande situatie
Bij de opmaak van het project werd ervan uitgegaan dat
voor het realiseren van een aantal wandel- en fietsroutes
optimaal gebruikgemaakt kon worden van de bestaande
paden en routes. Na het uitvoeren van de verschillende
screenings was de conclusie echter dat ernstige bijsturingen noodzakelijk waren. Het is dan ook een sterke
aanbeveling dat bij toekomstige projecten de opmaak
van een grondige voorstudie wordt uitgevoerd alvorens
te komen tot een afbakening van een gebied.
Een soortgelijk voortraject lijkt ons ook noodzakelijk bij
de inventarisatie van de potentieel toegankelijke accommodaties.

Toekomst
Grenzeloos Toegankelijk heeft aangetoond dat het verhogen van de toegankelijkheid niet enkel een sociale dimensie heeft namelijk de verhoging van de participatie
van de persoon met een beperking aan het dagelijkse
leven, maar dat er ook een sterk economisch aspect aan
verbonden is.
Bij aanvang van het project gaven wij reeds aan dat 50
miljoen Europeanen niet of onvoldoende konden gebruikmaken van het toeristisch, recreatief aanbod. Wij
zijn er als projectteam na 3,5 jaar van overtuigd dat er
nog een gigantische markt te winnen is op het vlak van
toegankelijk vermaak, verblijf en verplaatsen.
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