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Advies van het Kenniscentrum Groen & Handicap betreffende de 

bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen 

van Open Erf Groote Modderkolk voor mensen met een lichamelijke 

beperking. 

 
Open Erf de Groote Modderkolk is een biologische zorgboerderij met moestuin en potstal. Er is 

een  theeschenkerij en er een de boerderijwinkel met biologische producten. 

 

De visitatie 

Op 12 juni 2018 heeft een visitatiecommissie van het kenniscentrum Groen & Handicap een 

bezoek gebracht aan Open Erf de Groote Modderkolk om samen met Natuurmonumenten te 

onderzoeken of het praktisch mogelijk is om een toegankelijk wandelpad/route te ontwikkelen. 

Dit advies is gebaseerd op het handboek ‘Samen Op Pad’ van het kenniscentrum Groen & 

Handicap. 

 

De visitatiecommissie bestond uit: 

Cees van Helteren  Kenniscentrum Groen & Handicap 

Job Haug Kenniscentrum Groen & Handicap 

Jose Koopman  Natuurmonumenten Beleidsmedewerker Natuur, Landschap en Recreatie 

Eke van den Berg Natuurmonumenten Projectleider 

Herman Veerbeek Natuurmonumenten Boswachter Communicatie 

Klaasjan Mulder  Natuurmonumenten Boswachter 

Remko Vriens Natuurmonumenten Boswachter Natuurbeheer  

Maaike Delver Natuurmonumenten Filmer  

Els van der Made Ervaringsdeskundige 

  

https://www.natuurzonderdrempels.nl/images/documenten/samen_op_pad_totaal.pdf
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Overzicht terrein  

 
 

Open Erf de Groote Modderkolk is een complex met een hoge mate van toegankelijkheid. 

Er ontbreken gehandicaptenparkeerplaatsen. 

Vrijwel alle voorzieningen zijn bereikbaar via routes zonder drempels 

Er zijn hier en daar wel deuren met zware drangers. 

Er ontbreekt een wandelroute. G&H stelt zich voor dat daar behoefte aan zal zijn. 

Een aardige wandelroute moet niet te kort zijn, een beetje onvoorspelbaar en een beetje een 

ontdekkingstocht. 

We hebben op het terrein gekeken en er zijn een aantal boeiende aspecten, 

 De boomgaard met beelden 

 De oude camping (bosachtig, stroompje en een brug) 

 De potstal 

 De moestuin en de dieren 

 De boerderijwinkel 

Hierboven is een plattegrond geschetst van een mogelijke route die uiteindelijk ca 500 m lang is. 
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Parkeerplaatsen 
Omdat deze locatie een hoge mate van toegankelijkheid heeft en 

omdat er sprake is van een zorginstelling adviseren wij om niet één 

maar minimaal twee gehandicaptenparkeerplaatsen aan te 

brengen. Situeer deze parkeerplaatsen direct langs het 

toegangspad, zodat er op het toegangspad naast de auto ruimte is 

voor een rolstoel of rollator. In dat geval hoeft de parkeerplaats ook 

niet breder te worden gemaakt. 

Voorzie beide parkeerplaatsen van verkeersbord E6. 

Toegankelijke wandelroute 
Om deze wandelroute te realiseren zouden de lichtblauwe paden moeten worden voorzien van 

een berijdbare afwerking. 

 
 


