Rapport visitatie 10 juni 2020

Kasteel Eerde
te
Ommen
(versie 29-06-2020)
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C.J. van Helteren, secretaris
Landkaartje 11
4904 ZR OOSTERHOUT
cjhelteren01@hetnet.nl
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Advies van het Kenniscentrum Groen & Handicap betreffende de
bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen
van natuurgebied Kasteel Eerde te Ommen voor mensen met een
lichamelijke beperking.
Het landgoed rond kasteel Eerde bestaat uit verschillende thematische bosvlakken die worden
ontsloten door monumentale lanen. Het landgoed is vrij toegankelijk. Het kasteel en de tuinen rond
het kasteel zijn niet openbaar en alleen te bezichtigen tijdens rondleidingen.

De visitatie
Op 10 juni 2020 heeft een visitatiecommissie van het kenniscentrum Groen & Handicap een
bezoek gebracht aan Kasteel Eerde te Ommen om met name te kijken naar de bereikbaarheid van
het gebied, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van voorzieningen (btb).
Ook de informatievoorziening en verspreiding alsmede de communicatie van Natuurmonumenten
naar de bezoekers is daarbij onder de loep genomen.
Dit advies is gebaseerd op het handboek ‘Samen Op Pad’ van het kenniscentrum Groen &
Handicap.
De visitatiecommissie bestond uit:
Kees Kuijken
Kenniscentrum Groen & Handicap
Job Haug
Kenniscentrum Groen & Handicap
Olga de Lange
Natuurmonumenten Boswachter Communicatie en Beleven
Ina Jaspers
Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid (voorzitter)
Gezina de Lange Nabers
Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid (bestuurslid)
Klaas Oldenkamp
Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid
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Overzicht terrein
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Go ed b erij dba ar com bina tie a uto/fiets/voe tg an ger(klinkers)
ba nk met op stelruimte voo r ro lstoe l

Go ed b erij dba ar voetp ad (h alfverh arding )

ba nken zon der opstelru imte vo or rolstoel

Bep erkt berijdb aar (bo sg ro nd, ho bbe lige klin kers, e d)
Slecht berijdb aar (losse grond ,gra s, ed )

De huidige bosvakken zijn niet of nauwelijks toegankelijk voor bezoekers met een rollator, rolstoel
of scootmobiel. De paden in de rococotuin zijn verdiept aangelegd, waardoor een natuurlijke
gidslijn is ontstaan die goed volgbaar is voor mensen met een visuele beperking.
Het terrein is aantrekkelijk, zeer afwisselend en heeft door de verschillende thematische
bosvlakken, de prachtige lanen en het Kasteel Eerde een hoge belevingswaarde. Wij adviseren
om de bosvlakken te ontsluiten met een berijdbaar toegankelijk pad (gele lijn). Dit ommetje heeft
een lengte van exact 1000
meter.
Daarnaast raden wij aan om de
vijver naast het parkeerterrein in
elk geval met een berijdbaar
pad (groen) bereikbaar te
maken, omdat dit ook een
bijzondere omgeving is.
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4. Bevindingen en advies
( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.

No Onderwerp
Openbaar vervoer
1.
Op de Hammerweg zijn 2 rolstoeltoegankelijke bushaltes (13) ,halte
Ommen Kasteel Eerde, op ca 350 m van het kasteel.
Parkeerplaatsen
2.
Op de parkeerplaats (8) ontbreken
algemene gehandicapten
P
parkeerplaatsen (AGP).
Er zijn plannen om de
parkeervoorziening te verbeteren.

no

Essentieel voor toegankelijkheid
Urgent maar van iets lagere orde
Minder urgent
Voldoet al
Geen opmerking/geen prioriteit
Advies

1.1.



Voldoet

2.1.



Breng aan het begin van de parkeerplaats 2 AGP’s
aan.
Zorg dat de breedte (3,5 m) van de AGP duidelijk
gemarkeerd is om te voorkomen dat anderen te
dicht bij parkeren en er geen vrije ruimte meer is
aan de zijkant van de auto (Voetpaden voor
iedereen).
Voorzie beide parkeerplaatsen van een
verkeersbord (mag ook met een extra onderbord).




Bereikbaarheid
3.
Vanaf de parkeerplaats is een goed
berijdbaar halfverhard pad (6) naar
kasteel Eerde.

Paden (voorstel ommetje zie voorstel gele route)
4.
De Amaliaweg (begin voorgestelde route) is halfverhard en redelijk
berijdbaar met de rollator, rolstoel of scootmobiel.

3.1.



Voldoet.

4.1.



Voldoet.

Prioriteit
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( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.

Essentieel voor toegankelijkheid
Urgent maar van iets lagere orde
Minder urgent
Voldoet al
Geen opmerking/geen prioriteit
no Advies
5.1.
 Vervang de paden op de voorgestelde route door
een halfverharding die berijdbaar is en ook een
goed contrast heeft zodat mensen met een visuele
beperking het pad kunnen volgen.
6.1.
 Zorg dat de brug toegankelijk is.
 Zorg dat eventuele hellingshoeken voldoen aan de
norm (zie Voetpaden voor iedereen).
 Voorzie de aansluiting van het brughoofd met het
aansluitende pad van een plaat/plank,tegels die op
het brughoofd steunen en mee kunnen zakken
tijdens het inklinken van het pad, zodat een
berijdbare helling ontstaat bij verzakking…

No
5.

Onderwerp
De paden door bosvak (B) bestaan uit gras en zijn ongeschikt voor de
rollator, rolstoel of scootmobiel. Bezoekers met een visuele beperking
kunnen hier wel wandelen maar zijn 100 % afhankelijk van hulp.

6.

Tussen bosvak (B) en (C) komt een
brug.

7.

De paden in bosvak (C) bestaan uit
mulle bosgrond met mollegangen dat
niet berijdbaar is voor handbewogen
rolstoelen met smalle banden en
rolators.

7.1.



Vervang de paden op de voorgestelde route door
een halfverharding die berijdbaar is en ook een
goed contrast heeft zodat mensen met een visuele
beperking het pad kunnen volgen.

Door de verdiepte ligging hebben deze paden een natuurlijke gidslijn
en kunnen mensen met een visuele beperking de paden vrij
eenvoudig volgen.

7.2.



De natuurlijke gidslijn voldoet.

Prioriteit
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( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.

No
8.

Onderwerp
Er ontbreekt een aansluitend pad van
de rococotuin op de Kasteellaan (12).

Pad bij de vijver (bosvak D)
9.
Het pad naar bosvak (D) en rond de
vijver bestaat uit bosgrond en gras en
is ongeschikt voor de rollator, rolstoel
of scootmobiel en bezoekers met een
visuele beperking.

Essentieel voor toegankelijkheid
Urgent maar van iets lagere orde
Minder urgent
Voldoet al
Geen opmerking/geen prioriteit
no Advies
8.1.
 Breng een halfverharding die berijdbaar is en ook
een goed contrast heeft zodat mensen met een
visuele beperking het pad kunnen volgen.

9.1.



Prioriteit

Vervang de paden op de voorgestelde route door
een halfverharding die berijdbaar is en ook een
goed contrast heeft zodat mensen met een visuele
beperking het pad kunnen volgen.
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( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.

No Onderwerp
Tuinpaden rond Kasteel Eerde
10. De tuinpaden rond kasteel Eerde (3) bestaan uit een halfverharding
die goed berijdbaar is met de rollator, rolstoel en scootmobiel. De
rand van de paden is goed te volden met de taststok en ook het
contrast met het gras is goed te zien voor mensen met een visuele
bepering.
We hebben niet gecontroleerd of de paden zo op elkaar aansluiten
dat er een rondwandeling door de tuin mogelijk is die alle belangrijke
aspecten van de tuin aandoet.
Meubilair
11. Langs de voorgestelde toegankelijke route ontbreken banken.

no

Essentieel voor toegankelijkheid
Urgent maar van iets lagere orde
Minder urgent
Voldoet al
Geen opmerking/geen prioriteit
Advies

10.1.




Wat wij hebben gezien voldoet.
Controleer of de paden zo op elkaar aansluiten dat
er een rondwandeling door de tuin mogelijk is die
alle belangrijke aspecten van de tuin aandoet.

11.1.



Breng tenminste om
de 200 m een bank
aan, met uitzicht op
0,9 m
de natuur.
Zorg dat de banken
via een vlak pad
bereikbaar zijn met
een rolstoel en dat een rolstoel naast de bank
plaats kan nemen.
Mocht bosvak (D) ontsloten worden met een
toegankelijk pad, zorg dan dat er naast een aantal
banken opstelruimte is voor een rolstoel met zicht
op de vijver.



12.

Rond de vijver (9) zijn enkele banken
aangebracht.

12.1.



Prioriteit
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( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.

No
13.

Onderwerp
Rond Bij de parkeerplaats en de
informatieborden is een bank
aangebracht richting informatie
borden.
Aan de andere zijde van de bank is
een prachtige sculptuur van een
dassenburcht.

Informatie
14. Er zijn 3 informatieborden langs en
aansluitend op het pad geplaatst.
Deze broden zijn goed bereikbaar.
Het lettertype van het middelste bord
is iets te klein voor een goede
leesbaarheid.

15.

Bij (5) en (11) zijn informatiebordjes
op enige afstand van het berijdbare
pad geplaatst. Ook mensen met
beperkingen willen graag weten wat er
op deze bordjes vermeld wordt.

Essentieel voor toegankelijkheid
Urgent maar van iets lagere orde
Minder urgent
Voldoet al
Geen opmerking/geen prioriteit
no Advies
13.1.
 Draai de bank 180 graden en zorg dat de grond
aan beide zijden van de bank geschikt is voor het
plaatsen van een rolstoel.

Prioriteit

14.1.



Vervang het middelste bord en voer het lettertype
iets groter uit.

15.1.



Verplaats de borden naar een berijdbare zone en
zorg dat de borden zowel voor staande als voor
rolstoelgebruikers en kleine mensen goed leesbaar
is.
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( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.

No
16.

17.

Onderwerp
Er is een plan om een betastbare maquette met een plattegrond van
de lanen aan te brengen.
Het is belangrijk dat zo’n maquette goed bereikbaar is en ook goed
zichtbaar is, zowel voor staande mensen als voor rolstoelgebruikers
en kleine mensen.

Op streetview zijn fotoos opgenomen van de paden in bosvak (C) de
rococotuin. Dit stelt mensen in staat om zich thuis beter te kunnen
voorbereiden op de situatie.
Kasteel Eerde
18. Het toegangspad (2) naar het kasteel
bestaat uit handvorm klinkers met een
vrij hobbelige structuur. Het pad is
bollend aangebracht en verzakt. Door
de bolling en de verzakking is het pad
niet of nauwelijks berijdbaar met
hulpmiddelen waarbij een vering
ontbreekt, zoals rollators en
handbewogen rolstoelen.

Essentieel voor toegankelijkheid
Urgent maar van iets lagere orde
Minder urgent
Voldoet al
Geen opmerking/geen prioriteit
no Advies
16.1.
 Zorg dat de maquette goed bereikbaar is en ook
goed zichtbaar is, zowel voor staande mensen als
voor rolstoelgebruikers en kleine mensen.

17.1.



Breng alle toegankelijke paden in beeld op
systemen als StreetView.

18.1.



Herbestraat de route naar het
kasteel en zorg dat het midden
van de bestrating over een
breedte van minimaal 1,5 m
horizontaal is en zo vlak mogelijk.

1
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Prioriteit

( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.

No
19.

20.
21.

Onderwerp
Het kasteel is bereikbaar via een trap
(ca 2 m hoog) en een souterrain met
een aaneenschakeling van trappen.
Staande voor de toegangstrap is er
rechts een toegangsdeur en links van
de trap een ruimte die niet in gebruik
is. Links van de trap is een
mogelijkheid om 2 korte hellingbanen
aan te brengen. Naast de trap zou een
glazen hefplateau kunnen worden aangebracht.
Een deel van de natuurstenen balustrade moet dan onderbroken
worden.
De zalen op het niveau van de hoofdingang zijn allen toegankelijk.
Er is een multifunctioneel toegankelijk
toilet aanwezig.

Essentieel voor toegankelijkheid
Urgent maar van iets lagere orde
Minder urgent
Voldoet al
Geen opmerking/geen prioriteit
no Advies
19.1.
 Onderzoek de
mogelijkheid om 2
geschakelde
hellingen en een
hefplateaulift aan te
brengen.

Prioriteit

20.1.



Voldoet

21.1.



Breng, wanneer het kasteel wordt voorzien van een
lift en dit niveau bereikbaar is, .aan beide zijden
van het toilet beugels aan (1 kleine tegen de wand
en 1 opklapbare rechts van de closetpot).
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