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Beter in het Groen
Een brede coalitie van partijen uit de sectoren Natuur, Zorg, Sport, Recreatie en
Overheid werkt samen in het project Beter in het Groen.
Dit nieuwe project heeft als doel dat alle initiatieven op het gebied van groen en
gezondheid via de Beter in het Groen-zoeker vindbaar zullen zijn. Deze zoeker
(een widget) zal ontsloten worden via een toenemend aantal websites, zoals van
de ANBO, Staatsbosbeheer, de Hart&Vaatgroep, maar ook gemeenten. Deze
initiatieven zijn divers, variërend van een laagdrempelige wandel- of natuurbeheergroep, een activerende belevings- /beweegtuin of yogalessen op het strand tot
running therapie of wandelcoaching.
Het kan ook gaan om bijzondere voorzieningen die het voor mensen met een
beperking mogelijk maken van de natuur te genieten zoals (rolstoel-)toegankelijke wandelpaden. Wat al dit aanbod verbindt is dat het plaatsvindt in een
natuurlijke omgeving. Dit kan in een groots natuurgebied zijn, maar juist ook
groen dichtbij huis, bijvoorbeeld in een stadspark of zorg(moes)tuin. Voor meer
informatie over het project en de websites die de Beter in het Groen-zoeker
ontsluiten zie: www.beterinhetgroen.nl.
Het project is 1 december 2014 met de ondertekening van de Green Deal
officieel van start gegaan. Intussen kunnen aanbieders van gezond aanbod in het
groen initiatieven aanmelden en gegevens hierover aanleveren via een speciaal
daartoe ontwikkelde aanleverwebsite. Op 22 juni 2015 wordt de Beter in het
Groen-zoeker gelanceerd.
Kenniscentrum Groen & Handicap is netwerkpartner geworden van dit project en
stelt haar kennis over toegankelijke wandelpaden in Nederland ter beschikking.

Eelke Droomt: Bed & Breakfast zonder drempels
Eelke Kelderman verzamelt op haar website 'Eelke Droomt' Bed&Breakfastaccommodaties waar rekening is gehouden met mensen met een beperking.
Het gaat daarbij om een basale vorm van toegankelijkheid. Inmiddels heeft
Eelke in Nederland al meer dan 100 B&B's gevonden. Twintig adressen zijn
uitgebreid beschreven in het boekje 'Bed & Breakfast zonder drempels'. Ga
naar www.eelkedroomt.nl

Moestuinieren met een beperking
Marina en Marije, twee meiden uit Enschede met een achtergrond in de
zorg, hebben een uniek en praktisch handboek geschreven. Speciaal voor
alle mensen met een beperking, jong en oud (en eventuele begeleiders,
vrijwilligers of mantelzorgers), zodat ook zij met gemak en plezier dagelijks
kunnen genieten van een eigen of gezamenlijke moestuin aan huis, binnen
de instelling of in de wijk!
Door het geven van voorbeelden, tips en praktische hulpmiddelen is het
boek voor iedereen te gebruiken.
Intussen hebben Marina en Marije door middel van crowdfunding de nodige financiële middelen verkregen
om dit handboek te laten drukken. De verwachte verkoopprijs is € 29,50. Meer informatie vindt u hier.

Ontwikkelingen in wandelnetwerken
Toeristische wandelroutes bestaan al heel lang. Zij leiden van plaats naar plaats,
of maken een rondwandeling mogelijk. Het Wandelnet ontwikkelde de langeafstand- wandelpaden, zoals het Pieterpad.
Kenniscentrum Groen & Handicap was betrokken bij de Koninklijke weg en bij het
Westerborkpad. De routeboekjes daarvan bevatten informatie over de toegankelijkheid van de routes voor mensen met hulpmiddelen als rolstoel, scootmobiel enz.
Van steeds meer wandelroutes verschijnen nu ook apps.
Een nieuwe ontwikkeling is nu om wandelnetwerken te maken, opgebouwd uit wandelknooppunten. Met die
wandelknooppunten kun je dan zelf een wandelroute plannen en bepalen waar je wandeling langs komt. De
wandelknooppunten verwijzen in twee richtingen naar elkaar. Nederland is volop in beweging als het gaat
om de ontwikkeling van wandelnetwerken, maar men realiseert zich (nog) niet dat mensen met hulpmiddelen als rolstoel, scootmobiel enz. onoverkomelijke obstakels kunnen tegenkomen wanneer zij zonder meer
van knooppunt naar knooppunt gaan.
Kenniscentrum Groen & Handicap is een overleg gestart met provincie Friesland en Landschap Overijssel
om na te gaan hoe bij een knooppuntsysteem de belemmeringen gecommuniceerd kunnen worden.
Daarnaast bepleit Kenniscentrum Groen & Handicap, dat van het knooppuntensysteem ook een papieren
afdruk (via de computer in PDF) gemaakt kan worden.

'Dialoogdag 2015': voor iedereen die actief is in het groen
Op 17 juni jl. hebben Kees Kuijken en Jan Blok van Kenniscentrum Groen &
Handicap op de 'Dialoogdag 2015' een discussie met de aanwezigen gevoerd over
de voordelen van een natuur die voor iedereen toegankelijk is. De dialoogdag wordt
georganiseerd door IVN, de landelijke organisatie die mensen lokaal bij natuur
betrekt.
De discussiestelling luidt: 'De natuur voor iedereen toegankelijk maken heeft enerzijds
betrekking op de fysieke bereikbaarheid, maar in toenemende mate op de wens om
natuur en zorg elkaar te laten versterken. Onderzoeken laten positieve resultaten zien
op de effecten van natuur in zorgcentra, ziekenhuizen. Initiatieven als natuur op recept,
beter in het groen worden door steeds meer gemeenten in Noord-Holland ingezet. In
september aanstaande is het bedrijf Mediquest voornemens om een pilot te starten met
een aantal gemeenten om het aanbod van gezonde activiteiten in de natuur beter te
ontsluiten. De provincie ondersteunt deze pilot.' Alle informatie over deze dag is te
vinden op de website van de IVN.

Een familiepad erbij, in Assen
De gemeente Assen heeft enkele jaren geleden een visie opgesteld over
“Assen aan de Aa, dat tot doel heeft om langs de rand van de stad de
waterhuishouding aan te passen. Er vindt ‘vernatting’ plaats en er worden
natuurlijk oevers langs bestaande beekjes gemaakt.
Aan de zuidoostkant van de stad worden wandelpaden en een laanbeplanting gerealiseerd, terwijl aan de noordkant een sterrenbos met een
familiepad wordt aangelegd. Deze visie is nu in een aantal deelprojecten
in uitvoering genomen.
Het familiepad, dat toegankelijk wordt voor iedereen, dus ook mensen
met een fysieke beperking, maakt onderdeel uit van het project Amelte..
Lees hier verder
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