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1. Groen, goed voor iedereen
Groen & Handicap (G&H) is het kenniscentrum dat informatie
verzamelt en aan iedereen beschikbaar stelt over voor ieder
toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden
en daarover gevraagd en ongevraagd adviseert.
Dankzij onze betrokkenheid bij het project “Natuur voor
iedereen” van Natuurmonumenten, gefinancierd door de
Nationale Postcodeloterij en opdrachten van andere
terreinbeheerders zoals het Staatsbosbeheer hebben wij een
goed 2018 achter de rug. De onbaatzuchtige ondersteuning
door onze bouwkundige en onze communicatieadviseur is
daarbij onmisbaar geweest. Dit neemt onze zorgen over de
bestuurlijke continuïteit van het Kenniscentrum niet weg.
Vaak zijn het relatief simpele oplossingen om veel meer mensen te laten genieten
van natuur en landschap. Niet iedere terreinbeheerder is zich daarvan bewust en wij
willen hen daarbij graag over informeren.
Wij handhaven daarom onze oproep aan een ieder die een bijdrage kan en wil
leveren aan het adviseren over het verbeteren van de toegankelijkheid en van de
bruikbaarheid van bos en landschap voor mensen met een beperking: denk en doe
met ons mee!
Kees Kuijken, voorzitter
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2. Het Kenniscentrum Groen & Handicap
Groen & Handicap stelt zich ten doel kennis te verzamelen en ervaringen te delen
zodat natuur-, bos- en recreatiegebieden goed bereikbaar en toegankelijk worden voor
mensen met een beperking maar ook dat de voorzieningen daarin, zoals bankjes,
picknicktafels e.d. goed voor hen bruikbaar zijn.
Het devies van het Kenniscentrum Groen & Handicap is dan ook:
“Zelfstandig en drempelvrij genieten van de natuur voor iedereen”.
Eigenschappen van het Kenniscentrum Groen & Handicap zijn:
- onafhankelijkheid,
- kwaliteit,
- betrouwbaarheid,
- samenwerken
- denken en handelen
Onze kennis neemt elk jaar toe door het bezoeken van natuur- en recreatiegebieden,
en het leggen van contacten met veel ervaringsdeskundigen en organisaties, die zich
met het beheer en inrichting van natuur- en recreatiegebieden bezig houden.
Die kennis en ervaring willen we graag met iedereen delen.
Onze hoofdtaken zijn:
•
•

•
•
•

het bevorderen en verbeteren van de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de
bruikbaarheid van voorzieningen (btb) in alle natuur- en recreatiegebieden in
Nederland voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
het onderhouden van een digitaal handboek “Samen op Pad” waarin alle
technische gegevens staan over de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de
bruikbaarheid van voorzieningen, specifiek voor mensen met een beperking. Dit
handboek is speciaal bedoeld voor de beheerders van natuur- en
recreatiegebieden en voor beheerders van bezoekerscentra.
het geven van informatie over de btb van natuur- en recreatiegebieden op de
website www.natuurzonderdrempels.nl maar ook in nieuwsbrieven en
brochures.
het verzamelen en beschikbaar stellen van informatie over toegankelijke wandelpaden in Nederland, bij voorkeur in de directe woonomgeving.
(www.wandelenmeteenbeperking.nl).
Het geven van goede voorbeelden op het gebied van de BTB voor mensen met
een beperking op de website www.goedevoorbeelden.nu.

Eind 2018 is besloten om de drie websites te integreren tot één website. Dit zal in de
loop van 2019 zijn beslag krijgen.
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3. Het bestuur
3.1 Samenstelling
Het bestuur ziet er als volgt uit:
Naam:

Functie en aandachtsgebieden:

Kees Kuijken

voorzitter

Cees van Helteren

secretaris/penningmeester

- voormalig senior-beleidsmedewerker
openluchtrecreatie ministerie van LNV

leiding geven aan het bestuur
externe betrekkingen

- voormalig directeur van het Natuur- en
Recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch
- stadsgids Geertruidenberg

bestuur en administratie
financiën
externe projecten
visitatiecommissie natuur- en recreatiegebieden

Ton Kwakkel

bestuurslid

Imari de Haan

bestuurslid

- voormalig directeur basisschool
- voormalig wethouder IJsselstein
- voorzitter WMO-raad IJsselstein
- voorzitter St.Leergeld IJsselstein

- Ervaringsdeskundige visuele handicap (vanaf haar geboorte
slechtziend)

vicevoorzitter
onderhoud handboek “Samen op Pad”
coördinator externe projecten
visitatiecommissie natuur en recreatiegebieden
redacteur Nieuwsbrief

visitatiecommissie natuurgebieden
navigatiehulpmiddelen
ontwikkelingen rondom visueel gehandicapten

Externe adviseurs:
Ing. Job Haug

bouwkundig adviseur toegankelijkheid

Harry Dietz

webmaster en adviseur public
relations

Gerard Mostert

algemeen adviseur
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3.2 Het bestuur aan het werk in 2018.
Vergaderingen:
Het bestuur vergaderde in het vroege voorjaar in het Utrechtse Provinciehuis en in
het najaar in Houten. Daar werden alle ontwikkelingen en de lopende projecten met
elkaar besproken maar ook de toekomst van Groen & Handicap. Wederom is
gebleken, ondanks verwoede pogingen, dat het heel moeilijk is om nieuwe en ook
jongere enthousiaste bestuurders bij ons werk te betrekken.
Schouwdag:

Vanwege ziekte van enkele bestuursleden
moest onze jaarlijkse schouwdag worden
uitgesteld. In het komende jaar staat een
bezoek aan de Marker Wadden te wachten,
een compleet nieuw natuurgebied van
Natuurmonumenten in het Markermeer.

4 Projecten en andere activiteiten
4.1 Project “Goede Voorbeelden”
Het project “Goede Voorbeelden” is in de zomer van 2017 afgerond. Na de
verantwoording van de uitgaven en een uitvoerige evaluatie van het project werd het
project door het HandicapNL goed gekeurd. Voor een deel van het beschikbaar
gestelde bedrag dat nog resteerde, werd afgesproken dat dit nog een jaar langer mocht
worden aangewend voor het actualiseren en verder uitdragen van dit project.
4.2 Visitaties van natuur- en recreatiegebieden
a. Nationale Parken
In het voorjaar werd het nationaal park “de Alde Faenen”
gevisiteerd. Onze aanbevelingen laten zien dat er in dit
nationale park op het terrein van de bereikbaarheid, de
toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen nog
veel verbeteringen kunnen worden aangebracht.
Van de 20 nationale parken in Nederland heeft Groen&Handicap nu 16 parken aan
een schouw onderworpen op het gebied van toegankelijkheid e.d.
Er wordt naar gestreefd in het komende jaar de resterende vier nationale parken te
visiteren.
b. Samenwerking Natuurmonumenten.
1. Visitaties
In het kader van het project “Natuur toegankelijk voor iedereen, dus ook voor
mensen met een beperking” werkt Groen & Handicap nauw samen met
Natuurmonumenten en de Stichting het Gehandicapte Kind. De Nationale
Postcodeloterij heeft in 2016 een bedrag van 1,9 miljoen aan Natuurmonumenten
beschikbaar gesteld om een 40-tal gebieden beter toegankelijk te maken voor
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mensen met een beperking. In 2017 zijn meer dan tien natuurgebieden geschouwd
en in 2018 zijn ruim twintig natuurgebieden gevisiteerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamp Oranje en Kamp Ybenhaer, Fochteloo (08-11-2018)
Botshol, Vinkeveen (01-10-2018)
Kaapse Bossen Doorn (01-10-2018)
Zwaakse Weel Kwadendamme (04-09-2018)
Spiegelplas Nederhorst den Berg (09-07-2018)
Heumensoord bij Nijmegen (05-07-2018)
Parkbos Voorstonden (12-06-2018)
Zorgboerderij e.o Open Erf Groote Modderkolk (12-06-2018)
Planken Wambuis Schaarsbergen(12-06-2018)
Loonse en Drunense Duinen (17-05-2018)
Natuurgebied rondom het atelier van Roland Holst op de Oude Buisse Heide (Zundert) (19-04-2018)
Landgoed Wallsteijn op de Oude Buisse Heide (Zundert) (19-04-2018)
Arboretum Poort Bulten (Losser) (17-04-2018)
Het Grintenbosch (Haaksbergen) (17-04-2018)
Beleefpad De Smeerling (Stadskanaal) (09-04-2018)
Schiermonnikoog gedeelte rondom en nabij de Berkenplas met Speeltuinbende (22-02-2018)

Visdonk bij Roosendaal
de Slotplaats Bakkeveen
de Marker Wadden: één van de vijf eilanden

De looptijd van het project bedraagt vier jaar, van 2016 t/m 2019
In 2019 staan op de rol:
•
•
•
•
•

Leuvenumse bossen
Boekesteijn (‘s Graveland)
Landgoed Eerde
Landgoed Hackfort
Sint Pietersberg

Als we dat gedaan hebben staat de teller op 43!
Binnen dit project moet een bijzondere schouw worden genoemd en dat was die aan
de Marker Wadden.
Dit is een compleet nieuw natuurgebied in het Markermeer en met de aanleg daarvan
is zo’, n drie jaar geleden begonnen. Er worden vijf eilanden aangelegd waarvan er
vier puur voor de ontwikkeling van de natuur en het verblijf van planten en dieren
dienen. Eén van de vijf eiland wordt ook recreatief ontwikkeld, daar kan iedereen
kennis nemen van deze nieuwe natuurontwikkeling.
Het bijzondere van deze visitatie is dat Groen&Handicap in een vroeg stadium
betrokken is geworden bij de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van
de aan te leggen voorzieningen. Het gaat hierbij om de aanlegplaatsen voor
rondvaartboten en andere typen particuliere schepen, zoals zeilbootjes, sloepen en
motorjachtjes. De in aanleg zijnde paden en routes werden aan een inspectie
onderworpen en over de toegankelijkheid van de openbare gebouwen zoals een caférestaurant, dat aan de boorden van het water en het strand wordt gerealiseerd zijn
aanbevelingen gedaan.
1a. Hekwerken
In het kader van het project heeft Groen & Handicap van Natuurmonumenten/Nationale Postcodeloterij ook de waardevolle opdracht gekregen om een hekwerk te
ontwikkelen dat de ontsluiting van natuurgebieden voor mensen in een rolstoel of een
scootmobiel moet vergemakkelijken. Nu is het bij de meeste hekwerken voor deze
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doelgroep schier onmogelijk om een hek op een normale manier te openen.
Eigenstandig is het meestal sowieso niet mogelijk en met hulp van begeleiders is het
evenzeer lastig.
Aan studenten van de Leidse instrumentmakers School (LIS) is in samenwerking met
Natuurmonumenten een studieopdracht verleend om ons te helpen aan een
afdoende oplossing. Begin 2019 worden daarvan de resultaten verwacht.
2. Staatsbosbeheer Zuid-Holland
Van de directie Staatsbosbeheer Zuid-Holland hebben wij eind 2017 opdracht
gekregen om een aantal natuur- en recreatiegebieden te visiteren.
Die opdracht hebben wij in 2018 nagenoeg uit kunnen voeren.
De natuur- en recreatiegebieden die wij op bereikbaar en toegankelijkheid e.d. hebben
geschouwd zijn:
1. Hof van Delfland; gebiedsdeel Kraaiennest
2. het Groene Hart, gebiedsdeel Krimpenerhout
3. Rottemeren- Bentwoud en
4. Heerjanneke, polder Buitenland in Heerjansdam

5. Belangstelling Ministerie van Volksgezondheid en
Sport

Ten behoeve van een manifestatie voor de Week van de Toegankelijkheid heeft het
ministerie van Volksgezondheid en Sport, via Natuurmonumenten, aan Groen &
Handicap gevraagd een filmpje te maken waarin wordt getoond dat de toegankelijkheid
van een natuurgebied aanmerkelijk is verbeterd met hulp van gelden uit het project
“Natuur, voor iedereen”.
Met een ervaringsdeskundige zijn we in de zomer naar de Oisterwijkse Bossen en
Vennen getogen en in het filmpje dat op YouTube staat is te zien hoe fijn het is dat
door verbetering van paden en dergelijke ook mensen in een rolstoel kunnen genieten
van de natuur.

6. Websites

De drie websites van Groen & Handicap werden in 2018 goed bezocht. Er is een
stijging te zien in het aantal bezoekers en het aantal bezoeken:
www.natuurzonderdrempels.nl
Aantal bezoekers: 25.270 (2017: 21.500)
Aantal sessies/bezoeken: 55.321 (2017: 38.000)
Aantal bekeken pagina’s: 258.621 (2017: 353.500)
www.wandelenmeteenbeperking.nl
Aantal bezoekers: 22.873 (2017: 15.500)
Aantal sessies/bezoeken: 28.480 (2017: 18.600)
Aantal bekeken pagina’s: 123.855 (2017: 46.600)
www.goedevoorbeelden.nu
Aantal bezoekers: 8.349 (2017: 6.500)
Aantal sessies/bezoeken: 9.229 (2017: 7.400)
Aantal bekeken pagina’s: 17.076 (2017: 20.000)
Eind 2018 is besloten om de drie websites te integreren tot één website. Dit zal in de
loop van 2019 zijn beslag krijgen.
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7. Handboek 'Samen op pad'
'Samen op pad' bevat een schat aan informatie over het aanbrengen van voorzieningen die de bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en informatievoorziening
van natuurgebieden verbeteren
U kunt het handboek ‘Samen op Pad’ hier gratis downloaden (pdf-bestand).

8. Openstellingen en nieuwe ontwikkelingen
de Koninklijke Weg/pm Westerborkpad
Met de KNBLO is overleg gevoerd over het onderhoud van de bewegwijzering en het
actualiseren van de routegegevens.
blinden en slechtzienden
Er zijn voor blinden en slechtzienden inmiddels diverse
hulpmiddelen ontwikkeld om je weg binnen een
gebouw of de gebouwede omgeving te vinden, maar
wat doe je als je een visuele beperking hebt en je wilt
oriënteren in de natuur? Bestuurslid van
Kenniscentrum Groen & Handicap Imari de Haan is al
haar hele leven slechtziend en ondanks dat haar
gezichtsvermogen steeds verder achteruit gaat, gaat zij
regelmatig samen met haar gepensioneerde
blindengeleidehond de natuur in en durft zij ook van de
paden af te gaan om nog intenser van de natuur te genieten.
Imari probeert daarom vanuit haar rol als bestuurslid van Groen & Handicap en lid
van de Oogvereniging de ontwikkelingen op het gebied van navigatiehulpmiddelen
voor mensen met een visuele beperking te volgen:
1. Zoeken naar nieuwe ontwikkelingen voor blinden en slechtzienden in de groene
omgeving.
2. Het project “inventarisatie losloopgebieden voor geleidehondgebruikers” nieuw
leven inblazen en de terreinbeheerders informeren over het feit dat deze mensen de
borden niet kunnen lezen en daarom vaak niet weten waar hun hond los mag/kan
lopen.
3. Checken in hoeverre je met hulpmiddelen zoals de Orcam en de app Seeing ai
informatiepanelen in natuurgebieden kunt lezen.

9

9. Uitgebrachte adviezen
Staatsbosbeheer
In 2017 is er met het Staatsbosbeheer afgesproken dat wij een advies uitbrengen
over de toegankelijkheid en bruikbaarheid c.a van een 5-tal gebieden die
Staatsbosbeheer in beheer heeft overgenomen van de Groenservice Zuid-Holland
(GZH).
Na overleg met de diverse regio’s hebben wij de volgende visitaties uitgevoerd:
•
•
•
•

Krimpenerhout (Krimpen aan den IJssel) (20-04-2018)
Wandelroute rond de Surfplas Krimpen aan de Ijssel
Recreatiegebied Kraaiennest (Hof van Delfland) (24-04-2018)
het natuur- en recreatiegebied Bentwoud (Zoetermeer/Waddinxveen) (16-05-2018)
Speelpolder Heerjanneke, Heerjansdam Barendrecht. (23-11-2018)

Op onze website www.natuurzonderdrempels.nl zijn samenvattingen van de
adviezen te vinden.

10. Bijeenkomsten en Beurzen
1. Nationaal Park de Wieden
Op woensdag 18 april j.l. was Groen & Handicap aanwezig bij de officiele opening
van het vlonderpad, nabij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in het
Nationaal Park de Wieden, vlak bij Sint Jansklooster.
2. Kardinge, een natuurlijke speelplek van Natuurmonumenten voor kinderen
in de stad Groningen.
Tussen de wijken Beijum en Lewenborg en
de sportvelden Kardinge werd op 19 september jl. door leerlingen van de Mytylschool
uit Haren en kinderen van CBS 'Het Palet' in
Groningen de natuurlijke speelplek Kardinge
officieel in gebruik genomen. De speelplek is
ook toegankelijk en bruikbaar voor kinderen
met een beperking.
Kenniscentrum Groen & Handicap is een van de adviseurs over de toegankelijkheid
van Kardinge en was dan ook bij de feestelijke opening aanwezig.
Het toegankelijk maken van de Speelnatuur in Kardinge is onderdeel van het project
“ Natuur voor iedereen “.
3. Dag van de Openbare Ruimte
Groen&Handicap bezocht eind september de Dag van de Openbare Ruimte in de
Jaarbeurs in Utrecht en kon daar weer de nodige contacten leggen/versterken en
nieuwe ideeën opdoen.
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11. Partners
Samenwerken staat hoog in ons vaandel. Daarom proberen wij ook om op meer
duurzame wijze samen met andere organisaties onze doelen te bereiken.
Kenniscentrum Groen & Handicap is partner van:
Entente Florale
Samenwerkingsverband
Nationale Parken (SNP)
Wandelmagazine Op Lemen Voeten
De themagroep Geleidehondgebruikers
van de Oogvereniging

12. Overige activiteiten
Begin 2017 is Groen&Handicap betrokken
geraakt bij de verdere ontwikkeling van de
Brabantse Natuurpoorten, een project dat
in 2015 door de provincie Noord-Brabant
is gestart.
Het doel van de Natuurpoorten is om de
grotere en bijzondere natuurgebieden in
Brabant goed toegankelijk te maken, ook
voor mensen met een beperking.
Een Natuurpoort is altijd gelegen aan de entree van een natuurgebied met in ieder
geval een horecagelegenheid maar waar ook een goede parkeervoorziening is. Een
Natuurpoort is ook een knooppunt van wandel- en/of fiets- dan wel vaarroutes. Het
zijn niet alleen kleine of middelgrote fiets- en wandelroutes maar ook de Lange
Afstands Wandelroutes lopen er langs.
Bij de Natuurpoort zijn goed leesbare borden aangebracht die informatie over de
directe omgeving, de natuurwaarden en de recreatiemogelijkheden biedt.
De provincie Noord-Brabant kent inmiddels 30 Natuurpoorten die aan de daarvoor
gestelde eisen voldoen.
Er is in de loop van 2017 een pilot gestart om een 6-tal poorten ook beter
toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking bij:
het omvangrijke bosgebied van Ter Spegelt in Eersel,
het Biesboschmuseum Eiland in Werkendam.
de Spoordonkse watermolen, nabij de Beerze in Oirschot;
de Vresselse Hut nabij Sint Oedenrode;
de Seterse Hoeve nabij de boswachterij Dorst en
Kasteel-Heeswijk in Heeswijk-Dinther.
Om die toegankelijkheid daadwerkelijk te verbeteren zijn er
werkgroepen geformeerd met alle betrokkenen: de horecaexploitant, de beheerder van het nabij gelegen natuurgebied, zoals Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten of het Brabants Landschap, het in het gebied werkzame IVN ,
een vertegenwoordiging van het plaatselijk of regionale gehandicaptenplatform.
11

In 2018 zijn de resultaten van de werkgroepen zichtbaar geworden. Tijdens een
symposium in kasteel Heeswijk eind juni zijn deze gepresenteerd.
Er is ook een folder gemaakt waarin het belang van toegankelijke natuur benadrukt
wordt en die ruim verspreid wordt.

13. Groen & Handicap in de pers
•

Tijd voor Max
"We hebben 4 miljoen mensen met een vorm van een beperking in dit land,"
zegt @andredonker in het programma Tijd voor MAX (2 februari)
#tijdvoorMAX.
De uitzending is terug te zien / te lezen op via www.maxvandaag.nl
Bron: Klik hier

•

Trouw
In een bijlage van het Dagblad Trouw eind febr.2018 een groot artikel van ons
project NM/NPL. Onder de kop "Natuur voor iedereen, er wordt aan gewerkt"
heeft Monica Wesseling een beschrijving gegeven dat wandelroutes in bossen
en natuurgebieden voor blinden en slechtzienden, voor mensen in een rolstoel
en scootmobiel maar ook voor andere gehandicapten ware hindernissen zijn.
"Nauwe hekken, moeilijk bereikbare bankjes, slechte en modderige
wandelpaden en onaangekondigde kruispunten", schrijft zij. Maar er gloort
hoop

•

De Gelderlander
Het pad bij Planken Wambuis: Klik hier

•

Week van de Toegankelijkheid
Een filmpje dat is gemaakt voor de Week van de Toegankelijkheid. Els van
der Made-Ooyen rijdt in een rolstoel over het gerenoveerde bospad bij de
Oisterwijkse Bossen en Vennen. Het bospad is vernieuwd met gelden uit de
NPL aan Natuurmonumenten voor het project “Natuur toegankelijk voor
iedereen”. youtubepagina van Natuurmonumenten: Klik hier
Het filmpje is opgemerkt door de Minister van Volksgezondheid: Hugo de
Jonge @hugodejonge: Dankzij aanpassingen aan de route kan Els er zelf op
uit om te genieten van dit prachtige natuurgebied. Nog een voorbeeld van hoe
belangrijk toegankelijkheid is voor mensen met een beperking.
#onbeperktmeedoen #WvdT2018

•

AD
In het AD van 29 november 2018 een artikel en filmpje over de schouw op
Visdonk
Klik hier

•

PUUR Natuur
Het winternummer 2018 van PUUR Natuur (het verenigingsblad van
Natuurmonumenten) geeft met tekst en foto’s een goede indruk van de
ervaring door mensen met een beperking van “het struinen” rondom de
Molenplas bij Stevensweert. De daar aangegeven blauwe (2 km) en gele (5,8
km) route zijn onderdeel van het project “Natuur voor iedereen” dat
Natuurmonumenten met steun van de Nationale Postcode Loterij uitvoert.
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Door de genereuze gift van € 1,9 mln van de Nationale Postcode Loterij
worden de adviezen door het Kenniscentrum Groen & Handicap over de
verbetering van de toegankelijkheid van 40 natuurgebieden van
Natuurmonumenten ook daadwerkelijk uitgevoerd.

14. De financiën
Het Kenniscentrum Groen & Handicap is een ideële organisatie die in principe (nog)
geen vaste inkomsten kan genereren voor zijn taak en doelstelling.
Met o.a. bijdragen/subsidies van natuurorganisaties en fondsen (HandicapNL,
Johanna Kinderfonds e.d.) heeft Groen & Handicap de benodigde geldmiddelen
gevonden voor de vele werkzaamheden die zij verricht.
Het boekjaar 2018 is met een mooi resultaat afgesloten.
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