Mensen met een beperking in contact
brengen met de natuur
Met dit project willen we natuurbeleving binnen het bereik brengen van mensen met een
beperking door de openstelling van het natuurgebied Thaborberg, gelegen aan de
Kattebroekstrat, en natuurontwikkeling rond Michielsheem.

Een initiatief van Natuurpunt Dilbeek en Klim vzw
Natuurpunt Dilbeek is een lokale afdeling van Natuurpunt, de grootste natuurvereniging van
Vlaanderen met ruim 87.000 aangesloten gezinnen. Haar voornaamste doelstelling is de
instandhouding en de ontwikkeling van natuurwaarden in het algemeen en natuurgebieden in
het bijzonder. Natuurpunt beheert een 500-tal natuurgebieden met een totale oppervlakte
van méér dan 17.500 ha. Veel aandacht gaat ook naar natuurstudie, natuureducatie en de
werking rond natuurbeleid, zowel op lokaal als regionaal vlak.
De slagzin van Natuurpunt luidt: “natuur voor iedereen”. De vereniging hecht dan ook veel
belang aan de toegankelijkheid van haar natuurgebieden. Ook voor mensen met een
mentale en/of fysieke beperking, zoals de bewoners van Michielsheem. Vandaar de
samenwerking met Klim vzw voor dit project.
De vzw Klim behoort tot de groep van de Christelijke Mutualiteiten en beheert de
verzorgingstehuizen De Klink in Diegem en Michielsheem te Dilbeek. De gebouwen van
laatstgenoemde grenzen aan het natuurgebied Thaborberg. Michielsheem biedt zorg op
maat voor mannen en vrouwen met een ernstig tot diep mentale handicap in een woonvorm
waarin deze mensen zich veilig en geborgen kunnen voelen. Daartoe biedt Michielsheem de
bewoners zowel in huis als erbuiten een waaier van mogelijkheden aan zoals sensopatische
activiteiten, paardrijden, dierenverzorging, zwemmen, creatieve activiteiten.
In dit kader vormt de openstelling van de Thaborberg een unieke kans om de bewoners van
het Michielsheem een aanzienlijke therapeutische meerwaarde te bieden. Tegelijk
garandeert de samenwerking met Natuurpunt dat de ontsluiting gebeurt met respect voor de
hoge natuurwaarde van het gebied. De Thaborberg is immers een erkend natuurreservaat.

Mensen met een beperking een kans geven op contact met de
natuur: een maatschappelijke opdracht
Studies tonen aan dat contact met de natuur een heilzame psychologische werking heeft op
de mens. Personen met een verstandelijke of lichamelijke beperking zijn bijzonder gebaat bij
deze werking en stukken natuur ontsluiten voor deze doelgroep is dus een maatschappelijke
opdracht.
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Dit project wil hiervoor op lokaal niveau een oplossing bieden door enerzijds het
natuurgebied Thaborberg te ontsluiten voor de doelgroep en anderzijds een kwaliteitsvolle
natuurinrichting van de omgeving rond het Michielsheem uit te bouwen.
Een bevoorrechte situatie
Weinig natuurgebieden zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Een belangrijke
reden hiervoor is dat de ontsluiting een aanzienlijke investering vraagt, terwijl er geen
garantie bestaat dat de doelgroep ook daadwerkelijk gebruik gaat maken van de
infrastructuur. Bij de ontsluiting van de Thaborberg ligt de situatie volkomen anders, gezien
de nabijheid van Huis Michielsheem en van Zonnelied, twee centra voor personen met een
beperking. Ook de nabijheid van afrit 12 op de Ring en van twee parkings (aan de
Kattebroekstraat en aan de Kasterlindenstraat) zijn pluspunten.
Doelgroep
Het project richt zich in de eerste plaats tot de bewoners van Michielsheem: volwassen
personen met een ernstig tot diep mentale handicap, vaak gecombineerd met fysieke
beperkingen of psychische stoornissen. Deze mensen vragen een intensieve
sensopathische begeleiding om hun belevingswereld te verruimen, te intensiveren en om
contact te leggen met hun omgeving. De constante wisseling in de natuur is een uitstekend
hulpmiddel om prikkels te variëren. Deze doelgroep beleeft de natuur grotendeels passief,
maar ervaart welbehagen en ontspanning bij contact met de natuur. Interactie is er in zeer
beperkte mate en praktisch altijd als gevolg van stimuli vanwege de begeleider.
Een tweede doelgroep zijn rolstoelgebruikers uit de regio. In Dilbeek en omgeving zijn weinig
locaties waar rolstoelgebruikers de natuur kunnen benaderen. Zonder daar een hoofddoel
van te maken, wil dit project ook aan hen de ontwikkelde infrastructuur ter beschikking
stellen. Dit geldt ook voor kinderen, die in klas- of verenigingsverband, kennis willen maken
met de natuur op de Thaborberg. Op deze wijze kan de band van Huis Michielsheem en
Natuurpunt Dilbeek met de lokale gemeenschap verder worden versterkt.

Zonnelied  

Huis  Michielsheem  
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Ontsluiting van de Thaborberg
Gezien de doelgroep voornamelijk aan passieve natuurbeleving doet, volstaat het de
toegankelijkheid te verbeteren door de aanleg van aangepaste paden en een
rustvoorziening.
De plannen omvatten de aanleg van ca. 410 meter verhard pad vanaf de parking van het
Michielsheem aan de Kasterlindestraat tot het centrale grasland bovenaan op de
Thaborberg. Dit pad dient geschikt te zijn voor rolstoelen, gezien het merendeel van de
bewoners van Michielsheem zich niet op eigen kracht kan voortbewegen. De voornaamste
factor waarmee hierbij rekening moet worden gehouden is het niveauverschil. Het pad werd
zo uitgezet dat de hellingsgraad nooit meer dan 5 % bedraagt. De aan te brengen verharding
(coprogekeurd mengpuin) is tegelijk miileuverantwoord, onderhoudsvriendelijk en
comfortabel voor rolstoelgebruikers.
Een tweede toegangsweg (ca. 150 meter) is gepland vanaf de parking van het instituut
Zonnelied aan de Kattebroekstraat eveneens tot aan het centrale grasland. Deze weg is
aanzienlijk steiler en kan niet geschikt worden gemaakt voor rolstoelen. Hij is bedoeld voor
de mobiele patiënten van het Michielsheem en andere instellingen en voor de deelnemers
aan de rondleidingen georganiseerd door Natuurpunt.
Aan het centrale grasland wordt een rustvoorziening uitgebouwd met een rustbank voorzien
van een kleine overkapping. Deze constructie dient tevens als drager voor een infopaneel
over het gebied. Om het keren met een rolstoel te vergemakkelijken wordt een verharde
oppervlakte van een tiental vierkante meter aangelegd.
De rustbank met infopaneel is niet enkel bedoeld voor bewoners van Huis Michielsheem,
maar ook voor andere groepen van mensen met een handicap, die het gebied onder
begeleiding kunnen bezoeken (zie hoger). De Thaborberg wordt de komende jaren ook
natuureducatief verder uitgebouwd en zo aantrekkelijk gemaakt voor kinderen, die in klas- of
verenigingsverband van de natuur willen komen proeven.
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Budget
De kosten voor de aanleg van het rolstoelpad vanaf Michielsheem en van de toegangsweg
vanaf Zonnelied worden als volgt geraamd:
Rolstoelpad (breedte 2 m, bestaande uit copro-mengpuin 0/40; zie bijgevoegde offerte):
- gedeelte omgeving Michielsheem (160 m):
5.215 euro incl. btw
- gedeelte Thaborberg (250 m):
10.890 euro incl. btw
- totaal:
16.105 euro incl. btw
Tweede toegangsweg (breedte: 1,5 m):
4.900 euro incl. btw
Totale investering:
21.005 euro incl. btw
Financiering
Natuurpunt vzw en vzw Klim zullen instaan voor de financiering van het project, in de eerste
plaats door een inbreng van 50 % van de investeringskost. Hiervoor wordt een beroep
gedaan op de inbreng van de leden van Natuurpunt Dilbeek en van de gebruikersraad van
Huis Michielsheem.
Stortingen kunnen op rekening van Klim vzw.
BE18 7995 5052 0165
BIC GK CC BE BB
Voor elke gift vanaf € 40 op rekening nr. 799-5505201-65 van Klim vzw met de vermelding ‘Gift’
ontvangt u een fiscaal attest voor het bekomen van belastingvrijstelling.
Voor de overige 50 % wordt een beroep gedaan op sponsoring en/of subsidiëring.

Info - contact
Natuurpunt Dilbeek, p/a Eric De Jonge, Itterbeeksebaan 363, 1701 Dilbeek
- 0498 92 28 50 - www.natuurpunt-dilbeek.be
Klim vzw - Michielsheem, Kasterlindenstraat 253, 1700 Dilbeek - Gerd Demandt
- 02 466 15 96 - www. klim-vzw.be.

Foto's
Michielsheem - traject A
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Rolstoelpad tot rustplek - traject B

  

  
  
Toegang  vanuit  Kattebroekstraat  -‐  traject  C  
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