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Inleiding
Een wat oudere tuinier of ecn tuinier met een handicap zal in een aantal ger.allen
tuin hebben. Zo'ntuin hccft meestal nogal wat nadclen, omdat
hij nict speciliek is aangcpast of ontl'orpen voor de tuinier met een h:rndicap. Er
zijn een aantal nadelen te noemcn, zoals de moeilijke bereikbaarhcid. Zo kunncn cr
afstapjes zijn dic (bijna) onnccn.rbaar zijn voor dc rolstoelgcbruiker. Paden zijn te
smal of ovcrgroeid cn soms slad, hctecen r.oor de stokloper verschrikkelijk hindcr
lijk is. Hct gazon is vaak erg drassig, zelfs bij dc geringste rcgcnval, zodat hct niet
te bclopen of tc berijdcn is. De mecstc gaz.ons moeten tc vaak gemaaid worden.
reeds een bcstaande

Ean abso/uut ongeschíhte

tuin

De diepten van de borders zijn erg breed en te gloot van afmetingen. De soortenkeur. ,rr., vasre planren e,-, há"rt".i is veelal niet geschikt, óf zc groeicn te hoog óf
veel te laag. D. àe.,..r-r van schuur enlof kas zijn vaak tc smal en ziin niet via een
verhard pJd bereikbaar. Vijvers hebben gecn srootrand, zodat de kans bestaat dat
ee., rolsàelgebruiker re water raakt. Er zijn te weinig warerrappunten waardoor
een ingewikteld gesleep met slangen noodzakelijk is. En zo zullen er ongetwijfeld
prni..r ztin aín een bestaande tuin waarin eer-r gehandicapte of
,r..1 -"...
"adelige
oudere wil gaan werken.
van belang"is dan ook na te gaan, waarop gelet moet worden tijdens de herindeling
van de beltaande tuin of bij de aanleg van een nieuwe tuin. Tevoren alles goed
overwegen en doorpraten, eventueel met een gehandicapte met tuinervaring.

Aanleg/herindeling
De vraag is dus: ,,\íaarop moeren we lettcn bij de inrichting van onze tuin, aangepast aan onze omstandigheden?"
Voo. de beantwoording van deze vraag gelden een aantal uitgangspunten. Daar,r",rruÀ;k speciale eisen waaraan een tuin moct voldoen voor de
naast bestaan
",
visueel gehandicapte. Daa.,róol- verwijzen wij u naar de ,,Handleiding bij het tuinieren door visueel gehandicapten" (zie literatuurlijst).

\we gaan hierbij uit van een nog aan te leggen tuin. Bij herindeling van een bet,ri.t ,nlt u een aantal zaken voor lief moeten nemen of uw plannen aanPas-

::i;.
Algemene punten

a. Let steeds

op de zon (noordpijl) bij het ontwerpen van een tuin in I'erband met

zonnige en beschaduwde plaatsen'
b.

loof- en rij-afstand (rolstoel) steeds zo kort mogeliik is:
proÈ.". een aantal rreel bezochte elementen (zoals schuur en plantenkas, terÍas

Zorg"ervoor dat de

*oonkamer) zo dicht mogelijk bij elkaar te leggen'
Kies eenvoudige verhardingimaterialen, het liefst een gesloten verharding (biivoorbeeld asfaft of ander bestratingsmateriaal van grote afmetingen'
of
d. Maak de paden en terrassen stceds ,roldoende breed zodat u goed kunt rijden
draaien. Óertk, als dat nodig is, ook aan ruimte voor een begeleider'
Als een gazon een absoluÈ wens is, zorg er dan voor dat het tc maken gazon
ge-"kkeÏijk te maaien is; vermijdt opstaande randen. Indien het ontwerp dit
ï.1 ,r"."iri leg dan een strook halve tegels langs de opstaande rand die als maaiè.r

c.

tegels fungeren.

f.

g.
h.

i.
t2

Víschraal het voor gazon en beplanting bestemde tuingedeelte met een hoe-

veelheid zand, waard"oo. de be-àrkit.rg en het onderhoud makkeliiker wordt.
Dit geldt ou..ig.r,. alleen voor z*r"rd.r. gronden zoals klei'of lóss. De toevoegir-rgl-"t z^ndiorgter revens voor dat de grond goed waterdoorlatend wordt.
óp"r"r nrr,. groïd zal een drainage noJig zijn' die het mogelijk maakt dat de
turn na een regenPerrode spoedig weer gebruikt kan worden'
Maak geen trappen in de tuin, als hoogteverschillen overwonnen moeten worden. Gebruikr u een rolstoel, leg dan een helling aan met een juiste schuinte.
Hebt u liever trappen, omdat.J-.,..n stok loopt, let dan op een geschikt
hoogteverschil en voldoende ruimte voor uw voeten'
Kies'voor een juist graszaadmengsel (onder mcer afhankelijk van grondsoort en
d"., éénmaal per week gemaaid hoeft te v'orden.
zonnestand),

'od^tÁirtmeer

Strak geordende, tldngepdste tutn.

j.

probcer op verschillende plaatsen in de tuin een watertappunt aan tc leggen en

zo dat in ieder gcval geen hngere slangicngte nodig is dan ongcveer 5 m.
In verband met het tocncmende gebruik r.an clcktrischc apPàratcn in de ruin, is
een voldocnde aantll gcaarde contactdozen aan te bevelcn'
l. onderdelen r.an dc tuin waar u rcgelmatig bezig bcnt, diencn in principe Ycrhoogd aangelegcl tc u,orden. De hoogte moct z-odanig gekozen worden dat u er
in uw roistocl gcmakkclijk gebruik van kunt maken. Daarbij moet u cr op lctten
dat u in bepa.aldc gevallen mct uw rolstocl gedeelteliik onder de verhoging kunt
ri jden.
m. Dc diepte r.an hccsten,akkcn en vaste plantenborders moet afhankelijk gestcld
v".orden van dc bereikbaarheid. Indien de diepte in het bclang van de gehcle tuin
groter is dan dc bereikbaarheid, dicnt ccn pad van voldocnde breedte in de border of tusscn de l-recsters te *'orden aangelcgd.

k.

1l

n.

Fruitbomen en bessen diencn zodanig van hoogte te zijn dat het plukken zonder
hulpmiddelcn mogclijk is (leibomcn, bessen op stam).
o. Pas de hoogte van dc border en de grocihoogre van de planten op clkaar aan,
zodar werkzaamlredcn tbijr . plukkcn. oog\rc;, zààicn c.d.) op oprimale hoogte
uitgevoerd kunnen worden.
p. Drempcls in schuurtjes en kassen z-ijn vanzelfsprekcnd ongcn ensr. probeer
door het even hoog aanleggen van de binnen- en buitcnruimtc drempels tc mijden. Als dit niet kan, breng dan cen helling aan (er.entueel demontabcl) r,an hout
of kunrtsrof.
q. vijvers in cle tuin kunnen een zeer lci.endig clement zijn. Als een rolstoclge' Een .and .1",-t
bruiker bent, zorg dan dat er rondom srootranden aan\vezig zij'.
ca. 1O cm hoog is meestal voldoendc. E,en vcrhoogde vijver is noe beter, omdat
u dan dichter bij het water kunt komcn.
r. Zorg ervoor dat dc tabletten in dc plantenkas nict dieper z-ijn dan 60 cm (ann,
lengte) cn dat dcze niet tc hoog *'ordcr.r be'cstigd. Vanzclfsprekcnd gelclen ook
hier eisen van bereikbaarheid.
s. In dc plantcnkas zullen n'atcr cn clektriciteit aannezig mocren zijn, tcrniji de
bcluchting eventueel gcautomariseerd kan rvorden.
t. In de schuur moet u cr rekening mcc houdcn dat hct ecreedschap gemakkcliik
op te bergcn en wccr te pakkcn is. Ook cle or,crige inrichting van dc schuur
moet u zo makcn dat hct gcbruik en'an gemakkclijk en docltreffcncl is.

Uit hct voorstaande blijkt

clat dc ra'rleg \-an een tuin voor a:1n€iepest gcbruik ecn
aantal specifieke eiscn stelt. Dc opsorrrming is zckcr niet uitputtencl maar is x.el ccn
algemcne leidraad'oor de belangrijkste irrrichtingsclcmenren. Aan de hand van dc
concretc situatic moet u bckijken rr'clkc aspectcn \:oor u van belang zijn.
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AdngePdste

tuin

Tenslotte
In een kort bestek

als bedoeld in dit boekje, is het welhaast niet mogelijk een volledig beeld te geven betreffende de inrichting van een tuin voor aangePast gebruik.

Nog afgezien van specifieke situaties die steeds een eigen, gerichte aanpak vergen'
is in dit hoofdstuk slechts een aantal uitgangspunten (adviezen) gegeven die ertoe
kunnen bijdragen dat u een inzicht krijgt in het gebruik vanzo'n tuin. Evenals bij
andere tuinen zal de hulp van deskundigen dikwijls onontbeerlijk zijn om de tuin
zo optimaal mogelijk beleefbaar en bruikbaar te maken.
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