24 juni 2011: Bezoek aan

1. Introductie:
De Maasduinen (opgericht op 16 oktober 2004) strekken zich uit langs de oostelijke oever
van de Maas in de Noord-Limburgse gemeenten Bergen en Gennep. Het 4500 hectare grote
natuurgebied bestaat uit een afwisseling van naald- en loofbos, stuifzandruggen, heide,
vennen en hoogvenen.
De beheerders van het Nationale Park zijn: Stichting het Limburgs Landschap, Gemeente
Bergen, Staatsbosbeheer en particulieren.

1.1 Historie
Het Nationale Park De Maasduinen is sinds de jaren tachtig officieel ingesteld door de
minister van LNV, vanuit de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het Nederlandse
Nationale Parkenstelsel en het Natuurbeleid.
Heeft u aanvullende informatie over deze locatie(s)? Meld het ons: info@natuurzonderdrempels.nl

2 Bereikbaarheid van het gebied
- met het openbaar vervoer:
Vanuit Venlo en Nijmegen kan men met buslijn 83 de ontvangstlocaties van het Nationale
Park bereiken:
 Vanaf halte hotel de Hamert is het ongeveer 2 minuten lopen naar de Jachthut.
 Vanaf halte Halve Maan in Well is het dan een klein kwartier lopen naar het
sluizencomplex.
 Vanaf halte Gening in Afferden is het ongeveer een kwartier lopen naar De
Zevenboom.
N.B.: Vanaf 2015 moet 46 % van alle bushaltes geschikt zijn voor rolstoelgebruikers (zie
Notitie bushaltetoegankelijkheid van het Nationaal Mobiliteitsberaad ). De overheid heeft
budget vrijgemaakt om dit te realiseren. Intussen is men vanaf Venlo begonnen met de
aanpassing van de bushaltes.

- per auto of rolstoelbus, parkeren:
Met de auto of rolstoelbus kan men de drie hoofdsteunpunten goed bereiken. Op de
parkeerplaats bij de Jachthut Op den Hamer zijn drie plaatsen als
gehandicaptenparkeerplaats aangegeven. Deze liggen in het grind (zie “Aanbevelingen blz.
15). In de plannen voor de nieuwe parkeerplaats bij de oude sluis in Well zijn goed
toegankelijk gehandicaptenparkeerplaatsen voorzien.

3 Wat komt een persoon met een fysieke beperking
tegen bij de voorbereiding van een bezoek (BTB
- via informatie op papier:
In de verschillende gebiedsfolders van het Nationale Park wordt met het rolstoelpictogram
aangegeven welke wandelingen rolstoeltoegankelijk zijn.

- via internet:




Op de website van het nationale park http://www.np-demaasduinen.nl staat onder de
knop „Bezoekersinformatie‟ de subknop „Rolstoel‟. Hieronder wordt informatie
gegeven over de drie ontvangstlocaties en de halfverharde wandelpaden, die alle
toegankelijk zijn voor geduwde of elektrisch aangedreven rolstoelen of
scootmobielen. Tevens staat er informatie over aanwezige rolstoeltoegankelijke
toiletten. Op de eigen website van Jachthut op den Hamer staat geen informatie over
de rolstoeltoegankelijkheid, noch het dito toilet, vermeld.
Onder de knop „Activiteiten‟ staat de subknop „Voor mensen met een beperking‟. Hier
wordt een overzicht gegeven van activiteiten en wandelingen die geschikt zijn voor
mensen met een fysieke beperking.
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4 Het Nationale Park nader beschouwd
4.1 Algemeen
Gebleken is dat de partners binnen het Nationale Park een positieve houding hebben ten
aanzien van de mogelijkheden om mensen met een fysieke beperking zo optimaal mogelijk
te laten genieten van de natuur binnen het park. Het is goed zichtbaar dat er naar de
behoefte van de recreant wordt gekeken. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met
bezoekers en ondernemers

Voor mensen met een beperking zijn enkele wandelroutes
met halfverharde paden aangelegd.
Vanuit de dorpen van het 40 km lange gebied, waarvan 25
km Nationaal park is, worden vele ommetjes te voet en met
de fiets gemaakt. De gemeente Bergen promoot deze via de
gemeentelijke website.
Daarnaast komt het bezoek aan het Park van
verblijfsrecreanten en bewoners van verzorgingshuizen

Het NP De Maasduinen kent drie ontvangstlocaties:


Jachthut op den Hamer in Wellerlooi (foto)



Toekomstig bezoekerscentrum De Maasduinen
bij het sluizencomplex in Well



Activiteitencentrum De Zevenboom in Afferden

Het is staand beleid om voor de drie ontvangstlocaties geen apart personeel voor de
informatieruimte aan te stellen, maar het beheer hiervan contractueel vast te leggen in de
overeenkomst met de horeca-exploitant.
Naast de drie bovenstaande locaties zijn er op knooppunten van uitgezette wandelingen een
7-tal kleine informatiepunten gerealiseerd, vanwaar excursies kunnen starten.
Vanuit de dorpen worden ommetjes gemaakt, deels in het nationale park, deels binnen de
gemeentegrens. De gemeente Bergen heeft deze op haar website staan.
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4.2 Jachthut op den Hamer
De Jachthut is een combinatie van horeca, in dit geval
een pannenkoekenrestaurant en een informatiepunt
over het Nationale Park. Het gebouw is
rolstoeltoegankelijk en er is een rolstoeltoegankelijk
toilet aanwezig (met schuifdeur).
De parkeeraccommodatie omvat circa 70
parkeerplaatsen, waarvan 3 als
gehandicaptenparkeerplaats zijn aangewezen. Op
piekdagen is een aanbod van 200 tot 300 voertuigen
geen zeldzaamheid. Naar schatting worden wandelen fietspaden hier jaarlijks door zo‟n 50.000 bezoekers
gebruikt.
De inrichting van de Jachthut mag inclusief genoemd
worden. Vrijwel alle voorzieningen zijn bij wijze van
spreken geschikt voor iedereen.
De expositie in de tafels, de verrekijkers op de
vensterbanken, de panelen op de wanden, de expositie
bij de entree. Ze zijn allemaal geschikt voor kleine,
lange mensen en voor mensen in een rolstoel.
De tafels zelf zijn nauwelijks onderrijdbaar, maar
rolstoelgebruikers kunnen aan de kopse kanten van de
tafels plaats nemen.
Vanuit de Jachthut kan een rolstoeltoegankelijk halfverhard wandelpad van ongeveer 1
kilometer. Het pad heeft een grote belevingswaarde door de verschillende uitzichtpunten en
de fraaie natuur.

4.3 Toekomstig bezoekerscentrum De Maasduinen
Er is gestart met de bouw van het nieuwe
bezoekerscentrum met horecavoorziening. Het
gebouw wordt gedeeltelijk tussen en over de
oude schutsluiswanden gebouwd. Hierdoor
komen de ingangen van het pand een stuk
lager te liggen (minus 1.70 m. t.o.v. de
sluiswand en 1.60 m. t.o.v. het maaiveld) dan
het aangrenzend gebied.
De ingangen worden ongeveer 1.15 m breed
en zullen worden voorzien van een dranger,
waardoor een rolstoelgebruiker altijd geholpen
moet worden om het gebouw in of uit te gaan.
Het gehele gebouw zal drempelloos worden
opgeleverd, uitgezonderd de overgang vanuit
het restaurant naar een groot terras met houten vlonder. Hier ligt een drempeltje van
maximaal 2 cm.
Het gebouw is dusdanig ontworpen dat er een goed zicht blijft op enerzijds de oude sluis en
anderzijds het Reindersmeer, maar ook in de diepte op het lage waterniveau in de sluis. Op
de sluiswanden komt een hekwerk, dat doorkijk in de sluis, ook voor rolstoelgebruikers, blijft
bieden.
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In het bezoekerscentrum is een rolstoeltoegankelijk toilet in het horecagedeelte gepland. De
verwachting is dat het personeel van het restaurant ook gebruik zal maken van deze
toiletten.
De bezoekers gaan informatie aantreffen door het hele gebouw heen, op wanden, tafels,
hangende beeldschermen en panelen aan de buitenzijde van de glaswand. Er zijn geen
specifieke aanpassingen voor blinden of slechtzienden.

4.4 Gebied rondom het nieuwe bezoekerscentrum
Aan de zuidelijke kant van het bezoekerscentrum komt een parkeerplaats voor 200 auto‟s
met een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze worden dicht bij de ingang van het
bezoekerscentrum aangelegd zonder niveauverschil naar de ingang van het gebouw.
Aan de noordkant van het bezoekerscentrum komen een aantal recreatieve voorzieningen.
De wandelroute (ook de rolstoeltoegankelijke
wandelroute) loopt door het bezoekerscentrum heen. Als
het bezoekerscentrum gesloten is kan men buitenom
langs het gebouw over een vlonderpad naar de andere
kant.
Met de boot naar het bezoekerscentrum
Het ligt in de bedoeling het bezoekerscentrum ook
bereikbaar te maken voor schepen vanaf de Maas.
Daartoe zal bij het oude pompgebouw een -drijvende- aanlegsteiger c.a. worden gemaakt. .
Men kan dan via een hellend pad omhoog lopen. Het hoogteverschil tussen steiger en
pompgebouw is zodanig dat bijvoorbeeld rolstoelen het oude pompgebouw kunnen bereiken
door gebruik te maken van het reeds aanwezige pad van de openbare weg naar het
pompgebouw. Om naar het bezoekerscentrum te komen, kunnen zij gebruik maken van de
asfaltweg.
Het oude pompgebouw
Het oude pompgebouw wordt verbouwd tot een groepsactiviteitenruimte. In het pompgebouw
komt een toiletruimte. Het oude pompgebouw bevat nu een keukentje en een (niet
rolstoeltoegankelijk) toilet .
De buitenruimte om het bezoekerscentrum
Het gebied rond de sluis wordt gebruikt door wandelaars, ruiters, fietsers en mountainbikers.
Aan de oostkant van het bezoekerscentrum komen enige recreatieve voorzieningen.
De aan te leggen waterspeelplaats en het rolstoeltoegankelijke wandelpad ( “familiepad”)
springen wel het meest in het oog. Het familiepad voert via een bestaande brug over het
kanaal, van waar men ook een goed zicht heeft over de bestaande zandwinningplas.
Aan de zuidoostkant kan men desgewenst afwijken
van het familiepad en een wandeling maken over een
heuvelachtig deel van het bos waar een via een aan te
leggen vlonderpad de bezoekers kunnen genieten van
de fraaie natuur met verschillende -voor betreding
kwetsbare- mossen, zoals korst- en rendiermos.
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4.5 Activiteitencentrum De Zevenboom
Het gebouw wordt gebruikt voor schoolprojecten en
activiteiten, zoals excursies voor volwassenen en
kinderen. Hier starten geen wandelroutes, maar
vanaf de parkeerplaats 200 meter verderop starten
wel wandelroutes over heide, bos en duinen.
In de nabije toekomst moet De Zevenboom een
toeristische informatievoorziening worden. Het
gebouw heeft goede sanitaire voorzieningen
alsmede een rolstoeltoegankelijk toilet.

lichamelijke beperking. Dit levert u het beste uitgangspunt om tot oplossingen te komen voor
een toegankelijk en bruikbaar gebouw en omgeving voor iedereen.

Kenniscentrum Groen & Handicap wordt financieel gesteund door
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