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Aan: het Ministerie van Economische Zaken,                                                    Made, 24 oktober 2016 
         de heer Ir. M.H.P. van Dam, staatssecretaris, 
         Postbus 20401, 
         2500 EK ’s-Gravenhage. 
 
Onderwerp: toegankelijkheid e.d. Nationale Parken. 
 
 
Geachte heer Van Dam, 
 
Als Kenniscentrum Groen&Handicap -een landelijk werkende ANBI-organisatie voor advies over 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van voorzieningen en informatie van natuurgebieden- 
zijn wij weliswaar geen belangengroepering maar willen wij toch het belang van een goede  
toegankelijkheid e.d. van alle Nationale Parken voor mensen met een fysieke beperking onder uw 
aandacht brengen. 
De voorzitter destijds van onze organisatie, de heer G. Mostert, was lid van de Commissie Kleisterlee 
en stond aan de wieg van de gedachtevorming van de criteria voor de Nationale Parken. 
“Toegankelijkheid voor mensen met een beperking” was vanaf het begin één van de uitgangspunten. 
Over het merendeel van de Nationale Parken hebben wij inmiddels een advies over die 
toegankelijkheid e.d. mogen uitbrengen. 
Per nationaal park is een samenvatting van onze bevindingen op onze website 
www.natuurzonderdrempels.nl te vinden. 
 
Met de verkiezing “Mooiste natuurgebied van Nederland” kan het publiek zich uitspreken over onze  
natuur, verbeteren we de kwaliteit en toegankelijkheid en zetten we onze mooiste natuurgebieden en 
landschappen voor binnenlandse en buitenlandse bezoekers op de kaart. 
Deze verkiezing draagt bij aan de bekendheid van onze natuur en daarmee aan “de waardering ervoor”, 
zo stelt u. 
De vakjury, onder voorzitterschap van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, heeft inmiddels de inzendingen 
op basis van vooraf gestelde criteria beoordeeld en is tot de nominaties gekomen. 
Of de toegankelijkheid voor mensen met een beperking daarbij expliciet een rol heeft gespeeld kunnen 
wij uit de publicaties niet opmaken. Maar door de recente ratificatie door ons land van het VN-verdrag 
tegen discriminatie is het ondenkbaar dat de toegankelijkheid van de Nationale Parken voor mensen 
met een beperking buiten beschouwing blijft.  
 
Onze ervaring bij de visitaties van de Nationale Parken is dat er, qua toegankelijkheid en het gebruik 
van voorzieningen voor/door mensen met een beperking, altijd wel wat te verbeteren valt. Naar onze 
inschatting zal dat ook wel het geval zijn bij de parken/landschappen die straks verkozen worden tot 
het “Mooiste Natuurgebied van Nederland”. 
Daarom bieden wij u aan om tenminste 1 van de gekozen gebieden tot mooiste natuurgebied te 
visiteren op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid en gebruik 
van voorzieningen voor mensen met lichamelijke beperking. 
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In het geval wij een verkozen natuurgebied al gevisiteerd hebben dan willen wij, samen met de  
beheerder, het eerder uitgebrachte rapport actualiseren met de intentie dat onze aanbevelingen 
daadwerkelijk tot verbetering van de toegankelijkheid e.d. zullen leiden. 
Wij stemmen er mee in dat u dit aanbod bekend maakt tijdens de manifestatie van de 
bekendmaking van het “Mooiste Natuurgebied van Nederland”. 
 
Wij zijn graag bereid onze brief nader toe te lichten waarvoor u altijd bij onze secretaris terecht kunt. 
 
Namens het bestuur van het Kenniscentrum Groen & Handicap, 
de secretaris, 
                                        
 
Cees van Helteren. 
        

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


