
 
 
Eersel, mei 2018 
 
 
Door een aantal verenigingen in Eersel is op een verzoek om medewerking te verlenen aan 
een enquête voor het bepalen van de behoefte aan een wandelpad, dat geschikt is voor 
mensen met een beperking, maar uiteraard ook voor ouders met een kinderwagen, 
enthousiast gereageerd. 
 
De deelnemende verenigingen zijn: Platform voor Mensen met een Beperking, KBO afdeling 
Eersel, Reuma Vereniging De Kempen en De Zonnebloem afdeling Eersel-Duizel-Steensel. Er 
zijn meer dan 100 formulieren ingevuld en geretourneerd tijdens de ledenvergaderingen.  
 
Uit de enquête blijkt, dat 80% van de invullers uit Eersel komt en 72% alleen kunnen 
wandelen, dus 28% heeft hierbij hulp nodig. Van degene die al dan niet alleen kunnen 
wandelen heeft 11% een rollator, 14% een rolstoel, 7% een scootmobiel en 10% een 
wandelstok nodig. 
 
Bij het wandelen wordt hinder ondervonden van: 

 Overhangende takken   22% 

 Boomwortels    42% 

 Oneven pad    38% 

 Overig, waaronder hondenpoep   8% 
 
Van de geënquêteerden was 49% bekend met een wandelpad voor mensen met een 
beperking, 43% maakt gebruik van zo’n wandelpad als dat er is. De frequentie van het 
gebruik is 1x per seizoen 19%, 2 tot 5x per seizoen 17% en 22% meer dan 5x per seizoen. 
 
Belangrijke voorzieningen bij het wandelpad worden geacht: 

 Parkeerplaats     64% 

 (Invaliden)toilet   54% 

 Horeca    56% 

 Informatie over natuur  36% 
 
De informatie over de toegankelijke wandeling verkrijgt men via: 

 Internet    25% 

 Wandelapps     6% 

 Anders     13% 
 
Als er een wandelpad bij Natuurpoort Ter Spegelt aangelegd zou worden dan zou hiervan 
70% meer dan enkele malen per jaar gebruik maken. Wij hopen dan ook dat uw leden 
veelvuldig gebruik zullen maken van dit pad. 
 
Met vriendelijke groet namens 
Leden van de Werkgroep Toegankelijk Ommetje Eersel, 
 



Recreatiepark Ter Spegelt, Provincie Noor-Brabant, Gemeente Eersel, Staatsbosbeheer,  
IVN Eersel-Bergeijk, Groen & Handicap, Platform voor Mensen met een Beperking,  
Adviesburo Zet 
 
 


