Rapport visitatie 24 april 2018
Recreatiegebied

Kraaiennest
Hof van Delfland
(versie 05-05-2018)
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C.J. van Helteren, secretaris
Reigershof 1 4921 VP Made
cjhelteren01@hetnet.nl
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Advies van het Kenniscentrum Groen & Handicap betreffende de
bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen
van Recreatiegebied Kraaiennest in het Hof van Delfland voor mensen
met een lichamelijke beperking.
Recreatiegebied Kraaiennest in het Hof van Delfland bestaat uit een 3-tal plassen met een
strandje, een ligweide, populierenrijen en grasvelden.
Eén plas is ingericht als wateroverloop. De populieren zijn oud, vragen in verband met de
veiligheid veel onderhoud en zullen worden gekapt.
Men wil het gebied opnieuw inrichten. Er zijn ideeën om fruitbomen aan te brengen en om de
ligweide te verplaatsen zodat de plas voor de wateroverloop een foerageer functie krijgt voor
vogels. In de andere plas kan dan gezwommen worden.
Het gebied wordt veelvuldig bezocht door bedrijven die honden uitlaten.
Voor deze honden wordt gedacht aan een aparte waadplaats in de plas voor de wateroverloop, om
conflicten met zwemmers te voorkomen.
De visitatie
Op 24 april 2018 heeft een visitatiecommissie van het Kenniscentrum Groen & Handicap een
bezoek gebracht aan Recreatiegebied Kraaiennest in het Hof van Delfland om te kijken hoe de
bereikbaarheid van het gebied, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van voorzieningen (btb)
verbeterd kan worden.
Ook de informatievoorziening en verspreiding, alsmede de communicatie 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:
Ton Kwakkel
Kenniscentrum Groen & Handicap
Job Haug
Kenniscentrum Groen & Handicap
Marion Scherphuis Staatsbosbeheer boswachter
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Het recreatiegebied Kraaiennest bestaat uit












Drie plassen
Parkeerterrein (A) en een klein parkeerterrein (B)
Ligweide (J)
Een aantal rijen populieren (K)
Geasfalteerde fiets/wandelpaden (gele lijnen)
Graspad (rode lijn)
Graspad dat door vissers wordt gebruikt (lichtblauwe lijn).
Een aantal steile ronde bruggen (B), (C), (I) en (L).
Een vlakke brug (E)
Een smalle hoge brug die ongeschikt is voor rolstoelen (F)
Bij (3) wordt een natuurspeelplaats gemaakt.
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4. Bevindingen en advies
( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.

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

No Onderwerp
Bereikbaarheid
1.
Er zijn 2 toegankelijke bushaltes aan de C.G.Roosweg op ca 200 m
van de entree.

no
1.1.



Voldoet.

2.

De parkeerplaats (A) bestaat uit een
vlakke halfverharding die berijdbaar is
voor rolstoelen.
Er ontbreekt een
gehandicaptenparkeerplaats.

2.1.



Breng minimaal 1 en bij voorkeur 2 gemarkeerde
gehandicaptenparkeerplaatsen aan met een juiste
afmeting en voorzien van verkeersbord E6.
Zorg dat verkeersbord E6 bij het oprijden van de
parkeerplaats goed zichtbaar is en boven de auto’s
uit steekt.
Zie ‘Voetpaden voor iedereen’.

Het toegangspad is niet vlak en
nauwelijks berijdbaar met een rolstoel.
Er zijn verschillende drempels (gele
pijlen).
De betonnen plaat die als brug dient is
te smal en ongeschikt voor rolstoelen.

2.2.








Prioriteit

Zorg dat de brug tenminste 1,5 m breed is.
Voorzie deze aan beide zijden van een
afrijbeveiliging (minimaal 6 cm hoog of een leuning.
Breng een vlakke verharding aan.
Zorg dat het pad zonder drempels op de brug en
op de aansluitende paden aansluit.
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( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.

No
3.

Essentieel voor toegankelijkheid
Urgent maar van iets lagere orde
Minder urgent
Voldoet al
Geen opmerking/geen prioriteit
no Advies
3.1.
 Breng minimaal 1 goed gemarkeerde
gehandicaptenparkeerplaats aan met een juiste
afmeting en voorzien van verkeersbord E6.
 Zorg dat verkeersbord E6 bij het oprijden van de
parkeerplaats goed zichtbaar is en boven de auto’s
uit steekt.
Zie ‘Voetpaden voor iedereen’.

Onderwerp
De parkeerplaats (H) bestaat uit een
vlakke halfverharding die berijdbaar
voor rolstoelen.
Er ontbreekt een
gehandicaptenparkeerplaats.

Voetgangers moeten nu teruglopen en
kunnen dan via de rijbaan het
fietspad/wandelpad bereiken.

3.2.



Breng vanaf het parkeerterrein een nieuw voetpad
aan, dat aansluit op het fietspad.

3.3.



Wij adviseren om regels in te stellen dat
hondenuitlaat bedrijven alleen van deze
parkeerplaats gebruik mogen maken. Om
conflicten met gewone bezoekers zoveel mogelijk
te voorkomen.

P
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Prioriteit

( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.

No Onderwerp
Ontwikkeling
4.
De populieren worden gekapt en mogelijk komen er fruitbomen voor
in de plaats. Er zijn plannen om de ligweide (J) naar de locatie met
populieren (K) te verplaatsen.
Op de huidige ligweide recreëren mensen. Zij zonnen en zwemmen.
Er vinden kleine evenementen plaats.
Het is belangrijk dat niemand op voorhand wordt buitengesloten. Voor
mensen die afhankelijk zijn van vlakke paden betekent dat, dat het
wenselijk is dat er over de ligweide een geschikt pad wordt
aangebracht dat bijvoorbeeld rollator- en rolstoelgebruikers in staat
stelt om
 het water te bereiken,
 het meubilair zoals de banken en picknicktafels te bereiken
 en de evenementen te bereiken.
Huidige wandelpad
5.
Wandelaars die afhankelijk zijn van
berijdbare paden kunnen alleen de
fietspaden gebruiken.
De fietspaden bestaan uit vlak asfalt
en zijn ca 2,5 m breed.

no

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

Prioriteit

4.1. Breng over de ligweide een toegankelijk pad aan dat
rollator en rolstoelgebruikers in staat stelt om
 het water te bereiken,
 het meubilair zoals de banken en picknicktafels te
bereiken
 en de evenementen te bereiken.
Zo’n pad kan er als volgt uitzien,

5.1.



Voldoet.
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( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.

No
6.

Onderwerp
Er zijn 4 ronde bruggen met een te
steile hellingshoek.

7.

Op de weide is een metalen beeld
aangebracht (D). Dit beeld is niet
bereikbaar met een rolstoel, maar wel
goed zichtbaar.

Realiseren van een ommetje
8.
Voor wandelaars die afhankelijk zijn van berijdbare paden is slechts
één pad beschikbaar en ontbreekt de mogelijkheid om een ommetje
te maken.
9.
Bij (E) ligt tot de brug een pad dat
bestaat uit grasstenen. Dit pad is
hobbelig en ongeschikt voor
rolstoelgebruikers.

Essentieel voor toegankelijkheid
Urgent maar van iets lagere orde
Minder urgent
Voldoet al
Geen opmerking/geen prioriteit
no Advies
6.1.
 Geen oplossing/geen advies.

7.1.



Houdt bij het plaatsen van kunstwerken rekening
met de zichtbaarheid en bruikbaarheid van en door
rolstoelgebruikers.

8.1.



9.1.



Breng rond de plas een nieuw pad aan dat
berijdbaar is voor rolstoelgebruikers (rode lijn in de
plattegrond).
Vervang dit pad door een vlakke berijdbare
verharding die bij voorkeur minimaal 1,8 m breed
is.

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
10.1.
 Zorg dat de paden zonder drempel op de brug
aansluiten.

No
10.

Onderwerp
De brug (E) is vlak en goed berijdbaar.

11.

Er ontbreekt tussen brug (E) en (F)
een toegankelijk berijdbaar pad.

11.1.



Breng een toegankelijk berijdbaar pad aan tussen
brug (E) en (F).

12.

Brug (F) heeft een vrije breedte van
0,8 m, wat te weinig is voor rolstoelen.
Ook heeft de brug aan beide zijden
een hoogteverschil van ca 0,3 m met
het maaiveld.
Deze brug is ongeschikt voor
rolstoelen en scootmobielen.

12.1.



Breng een nieuwe brug aan die geschikt is voor
rolstoelen en scootmobielen.

Prioriteit
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( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.

No

Onderwerp
Vanaf de brug ontbreekt een
toegankelijk en berijdbaar pad.

Meubilair
13. Er zijn verschillende banken
aangebracht. Helaas zijn deze geen
van allen bereikbaar voor mensen met
een rollator of een rolstoel

Voor mensen met een beperkt
uithoudingsvermogen is het wenselijk
dat de banken op een regelmatige en
niet te lange afstand zijn aangebracht.

Essentieel voor toegankelijkheid
Urgent maar van iets lagere orde
Minder urgent
Voldoet al
Geen opmerking/geen prioriteit
no Advies
12.2.
 Breng een toegankelijk berijdbaar pad aan tussen
brug (F) en het fietspad.

13.1.

13.2.





Zorg dat banken
bereikbaar en dat
een rolstoel naast
een bank plaats kan
nemen.

Prioriteit

0,9 m

Zorg dat er langs de paden om de ca 200 m een
bank is aangebracht.
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( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.

No
14.

Onderwerp
Ook rolstoelgebruikers willen graag
plaats kunnen nemen aan
picknicktafels.
Er zijn speciale aangepaste tafels,
maar een gewone picknicktafel
voldoet ook enigszins mits deze
bereikbaar is via een berijdbaar pad
en de rolstoel aan de kopse kant
plaats kan nemen.
Informatie
15. Op de wandel- en fietsroutekaart
ontbreekt een aanwijzing welke paden
geschikt zijn voor rolstoelen,
scootmobielen.

Essentieel voor toegankelijkheid
Urgent maar van iets lagere orde
Minder urgent
Voldoet al
Geen opmerking/geen prioriteit
no Advies
14.1.
 Zorg dat alle picknicktafels bereikbaar zijn via een
berijdbaar pad en dat een rolstoel aan de kopse
kant plaats kan nemen.

15.1.



Geen advies.
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Prioriteit

