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VOORWOORD 

 

De Coronacrisis beïnvloedde het functioneren van Kenniscentrum Groen & Handicap in 2022 gelukkig 

minder dan vorig jaar.  

Onze kerntaak is het adviseren - vooral ter plaatse- over bereikbaarheid, toegankelijkheid en 

bruikbaarheid voor iedereen van de natuur met de beheerders en mensen uit de doelgroep. 

Parken, bossen en natuurgebieden bieden talloze verschillende ervaringen.  

Voor de een rust, inspiratie en afleiding, voor de ander de spannende ontmoeting met onverwachte 

natuurfenomenen. Duidelijk zichtbaar is de toename van het aantal mensen dat daarnaar op zoek is. 

Toegankelijkheid en bruikbaarheid is dus niet alleen een uitdaging voor de bezoekers maar ook voor 

de beheerders.  

 

De continuïteit van ons bestuur baarde ook dit jaar ons zorgen. Niettemin hebben wij vertrouwen in 
de toekomst en hopen ook in de komende jaren een bijdrage te leveren aan het voor iedereen 
toegankelijker laten maken van onze mooie parken, bos-, natuur- en recreatiegebieden. 
 
Het bestuur van Kenniscentrum Groen & Handicap 
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KENNISCENTRUM GROEN & HANDICAP 
 

Zelfstandig en drempelvrij genieten van de natuur voor iedereen 
 

 

Doel 

Kenniscentrum Groen & Handicap stelt zich ten doel kennis en ervaringen over bereikbaarheid, 

toegankelijkheid, bruikbaarheid (BTB) én informatie in natuur- en recreatiegebieden voor alle 

mensen met een beperking te verzamelen en te delen.  

Niet alleen kunnen natuur-, bos- en recreatiegebieden en parken door toepassing daarvan goed 

bereikbaar en toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Ook de voorzieningen daarin, 

zoals bankjes, picknicktafels, vogelkijkhutten en uitkijkpunten worden voor hen goed bruikbaar. 

 

Kenmerken 

Kenmerken van het Kenniscentrum Groen & Handicap zijn:  

 onafhankelijkheid  

 kwaliteit  

 betrouwbaarheid  

 samenwerken 

 nadenken vóór handelen 

 

Taken 

 Wij bezoeken natuur- en recreatiegebieden en parken in het hele land en geven advies over 

de stand van zaken rond de toegankelijkheid. 

 Wij hebben veel contacten met ervaringsdeskundigen en organisaties die zich met het 

beheer en inrichting van natuur- en recreatiegebieden bezig houden. Al die kennis en 

ervaring willen we graag met iedereen delen. 

 Wij onderhouden het (digitale) handboek ‘Samen op Pad’ waarin alle technische gegevens 

staan over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van voorzieningen, specifiek 

voor mensen met een beperking. Dit handboek is speciaal bedoeld voor de beheerders van 

natuur- en recreatiegebieden en voor de beheerders van bezoekerscentra.  

 Wij geven informatie over de BTB van natuur- en recreatiegebieden niet alleen op de website 

www.natuurzonderdrempels.nl maar ook in nieuwsbrieven en brochures. 
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BESTUUR 

 
Zoektocht uitbreiding bestuur 

Het is nodig en gewenst dat ons bestuur wordt aangevuld. Deze aanvulling is niet alleen nodig om de 

taken van het bestuur beter te kunnen verdelen maar ook om ervoor te zorgen dat wanneer een van 

de huidige bestuursleden uitvalt meteen vervanging kan worden geregeld. Indien u zich geroepen 

voelt, maar ook als u iemand in uw omgeving kent die belangstelling voor een dergelijke 

bestuurslidmaatschap heeft, neem dan contact op met onze secretaris. 

Bestuursvergaderingen in 2022 

COVID19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben er voor  2022 er toe geleid dat er 

tussen de bestuursleden onderling vooral e-mailverkeer en telefonisch contact is geweest. Een 

vergadering vond plaats via zoom en een op vakantiepark Molecaten te Leersum. 

 

VISITATIES 
 

In 2022 hebben we weer een aantal visitaties/adviezen kunnen uitvoeren: 

 

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) 

 

Waternet is beheerder van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Zij kreeg - in aansluiting op onze 

advisering van 2 juni 2016 – adviezen hoe rondwandelingen vanuit de ingangen geschikt gemaakt 

kunnen worden voor iedereen. Daarnaast gaven wij Waternet advies over aspecten van de huidige 

regeling voor mensen met een beperking om te mogen fietsen in de AWD. 
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Groenalliantie Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden Holland  

 

Aan Staatsbosbeheer brachten wij voor de Groenalliantie Natuur en recreatieschap Midden Holland 

adviezen uit over een 6-tal terreinen namelijk: 

de Goudse Hout, het Gouwebos, ‘t Weegje, de Reeuwijkse Hout, de Krimpenerhout en het Loetbos 

Een kort verslag daarvan is opgenomen op onze website www.natuurzonderdrempels.nl.  

 

 

 

PROJECTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN 

Regelmatig krijgen wij uit het hele land zowel van particulieren als van organisaties vragen om advies 

of opmerkingen over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Die vragen gaan over 

financieringsmogelijkheden, klachten over maatregelen van beheerders enz. Hoewel wij geen 

belangenorganisatie in de strikte zin van het woord – kunnen- zijn, proberen wij toch -zo mogelijk -

een helpende hand te bieden. 

Een aantal voorbeelden : 

Gebruiksvriendelijk hek 

 

Omstreeks 1990 kregen wij de eerste klachten van rolstoelgebruikers dat het Landgoed Beerschoten 

in de gemeente De Bilt, door de plaatsing van een hek, niet meer toegankelijk was. Vanaf dat 

moment hebben wij aan de wieg gestaan van een ontwikkeling naar toegankelijke hekwerken, 

waarvan de ‘kissing gate’ één van de voorbeelden is om fietsers te weren. Toch is er nog steeds geen 

goede oplossing voor een hekwerk dat vee de doorgang belemmert en dat tegelijk zelfstandig door 

bezoekers met een rollator, rolstoel of scootmobiel kan worden geopend.  Voor het ontwikkelen van 

een geschikt hekwerk hebben wij een gift gekregen en komend jaar zal er een eerste prototype zijn 

dat we kunnen testen. 
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AMBASSADEURS 

 
Bij Kenniscentrum Groen & Handicap kunnen personen, met of zonder fysieke beperking, die van de 

natuur houden en graag wandelen of rollen in de natuur ambassadeur worden. 

Zij 

• signaleren problemen in natuurgebieden (zoals onbereikbaarheid van parkeerplaatsen, 

ontoegankelijkheid van wandelpaden, slechte bruikbaarheid van voorzieningen in de 

omgeving enz.); 

• geven deze signalen door aan de beheerder van het natuurgebied en/of aan het bestuur van 

Kenniscentrum Groen & Handicap; 

• onderhouden eventueel contact met boswachters en/of eigenaren van de natuurgebieden; 

• leveren Informatie/tekst aan voor onze sociale media en nieuwsbrief over het gebruik van de 

natuur;  

• kunnen met e-mail overweg. 

Een ambassadeur van Kenniscentrum Groen & Handicap is contactpersoon van één of meerdere 

natuurbeheerders. 

 

Zij krijgen van Groen & Handicap 

• enkele keren per jaar een nieuwsbrief; 

• een contactpersoon binnen het bestuur waar je met vragen en/of opmerkingen terecht kunt; 

• de contactpersoon zal ook zelf enkele malen per jaar met de ambassadeur contact opnemen; 

• eenmaal per jaar een bijeenkomst met alle andere ambassadeurs. 

Harry Helmich, bestuurslid van Groen & Handicap, coördineert deze activiteiten. 

In 2022 hebben we reeds zes ambassadeurs, gespreid over het land wonend, kunnen inschrijven. 

 We streven ernaar tenminste in elke provincie een ambassadeur te kunnen verwelkomen.  

 

INFORMATIE EN PERS 
 

In 2022 werd via diverse kanalen informatie over onze activiteiten gegeven: 

Nieuwsbrief Groen & Handicap 

De Nieuwsbrief van Groen & Handicap verscheen dit jaar alleen in januari. Eind 2022 hebben we een 

nieuwe redacteur voor de Nieuwsbrief gevonden die met veel enthousiasme aan de slag is gegaan.  

www.natuurzonderdrempels.nl 

De website van Groen & Handicap werd ook dit jaar goed bezocht. De website is al bijna 25 jaar een 

vaste bron van informatie voor iedereen die informatie zoekt over de toegankelijkheid van natuur- 

en recreatiegebieden.  
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FINANCIËN 
 

Kenniscentrum Groen & Handicap is een ideële organisatie en heeft in principe geen vaste inkomsten 

om zijn doelstelling en activiteiten te bekostigen. Met bijdragen en subsidies van fondsen en andere 

organisaties probeert Groen & Handicap de benodigde geldmiddelen te verzamelen. Met name met 

het verlenen van adviezen over de toegankelijkheid worden geldmiddelen gegenereerd. Zo werden 

er dit jaar twee visitaties uitgevoerd. Met het honorarium daarvan konden de bestuurs- en 

administratiekosten worden betaald. Het boekjaar 2022 kon met een redelijk resultaat worden 

afgesloten.  
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COLOFON 
 
 

 
 

p/a Harry Dietz, secretaris-penningmeester 

De Fuik 29 

3995 BJ HOUTEN 

Telefoon: 06 22111485 

E-mail: secretaris@natuurzonderdrempels.nl 

Website: www.natuurzonderdrempels.nl 
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