Screening van websites van terreinbeherende organisaties op het gebied van natuur en
recreatie op informatie voor mensen met een beperking, oktober 2013.
Onderstaande tabel biedt inzicht in de vindbaarheid en de hoeveelheid nuttige informatie voor mensen met een
beperking.

Naam
organisatie

Naam website

Biedt
infor
matie
Ja

Hoe te achterhalen

Opmerkingen

Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten

www.staatsbosbehe
er.nl
www.nm.nl

info over 5 routes

ja

Home>zoek op trefwoord
rolstoelroute
Home>zoeken op
rolstoelroute>info over
routes

info over 5 routes
en enkele tochten
voor minder
validen
Home>natuurgebieden>re Info over 11
creatie>wandelen met de gebieden,
rolstoel
waarvan 4
daadwerkelijk
toegankelijk zijn
voor
rolstoelgebruikers.

Utrechts
Landschap

www.utrechtslandsc
hap.nl

Noordhollands
Landschap
Zuidhollands
Landschap

www.landschapnoor nee
dholland.nl
www.zuidhollandsla ja
ndschap.nl

Home>zoeken op minder
validen

Het Zeeuwse
Landschap

www.hetzeeuwselan ja
dschap.nl

Home> zoeken op minder
validen

Brabants
Landschap

www.brabantslands
chap.nl

ja

Home>zoeken op
trefwoord rolstoelroute

Info over 1
excursie (niet
geschikt voor
minder validen)
info over
toekomstige
aanpassing van 1
route.
info over
opschonen van 1
rolstoelroute

Limburgs
Landschap
Geldersch
Landschap
en
Geldersche
Kastelen
Landschap
Overijssel

www.limburgslands
chap.nl
www.glk.nl

nee
ja

Home>service &
vragen>veelgestelde
vragen of zoeken op
minder validen

www.landschapover
ijssel.nl

Ja

Drents
Landschap

www.drentslandsch
ap.nl

ja

Home>eropuit>wandelen fietsroutes of zoeken
op minder validen
Home>eropuit>wandelro
utes

ja

info over 1 kasteel
en 7 gebieden;
verwijzing naar
www.natuurzonde
rdrempels.nl
info over 1
rolstoelpad
Info over
begaanbaarheid
van paden,

It Fryske Gea www.itfryskegea.nl

ja

Home>De natuur
in>minder validen

Groninger
Landschap

www.groningerland
schap.nl

ja

Home>zoeken op
trefwoord minder
validen/rolstoel

FlevoLandschap
Goois
Natuurreservaat
Amsterdamse Waterleidingduinen
Groenservice ZuidHolland
Recreatie
NoordHolland
Recreatiege
meenschap
Veluwe

www.flevolandscha
p.nl
www.gnr.nl

nee

www.waternet.nl

nee

www.gzh.nl

nee

www.recreatienoord
holland.nl

nee

www.rgv.nl

ja

nee

Recreatie
www.recreatiemidd ja
Middenennederland.nl
Nederland
Nationale
www.hogeveluwe.nl ja
Park de Hoge
Veluwe

Het

www.amsterdamseb

incidenteel ook
voor rolstoelers
info over 4
rolstoelroutes,
bezoekerscentrum,
parkeerplaatsen
excursieboot,
vogelkijkhut,
picknicktafel en
strand
info, over 1
wandelroute,
molen en vesting.

ja

Home>zoeken, trefwoord
mindervaliden

info over
invalidenparkeerplaats en
vissteiger voor
invaliden
Home>zoek, trefwoord
info over
mindervaliden
invalidenparkeerplaats
Home>bezoekersinfo>
info over tarief
minder validen
(gratis voor
begeleider);beschikbaarheid
rolstoelen,
aangepaste
rijwielen,
rondleidingen,
wandelroutes,
gehandicaptentoiletten,
wildobservatiepost.
Home>Overig>Bezoekers info over

Amsterdamse Bos

os.nl

met een beperking

parkeren,
toegankelijkheid
toiletvoorzieningen,
bezoekerscentrum, vissteigers,
bosmobiel,
bewegwijzering

Conclusies:
-De veranderingen t.o.v. de screening van vorig jaar zijn minimaal. Incidenteel is er een
lichte verbetering (bij de landschappen).
-Veel variatie in aanbod van informatie en de wijze waarop dat wordt aangeboden
-Op basis van de tabel valt een rangorde op te stellen van websites naar hoeveelheid en
vindbaarheid van de informatie, met de beste websites in categorie 1 en de slechtste in 4:
1. Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Amsterdamse Bos
2. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Geldersch Landschap en
Geldersche Kastelen, It Fryske Gea
3. Zuidhollands Landschap, Het Zeeuwse Landschap, Brabants Landschap, Landschap
Overijssel, Drents Landschap, Groninger Landschap, Recreatiegemeenschap Veluwe,
Recreatie Midden-Nederland
4. Noordhollands Landschap, Limburgs Landschap, Flevolandschap, Goois
Natuurreservaat, Amsterdamse Waterleidingduinen, Groenservice Zuid-Holland,
Recreatie Noord-Holland.
Vooral de website van NP de Hoge Veluwe springt er in positieve zin uit. Bij de
“landschappen” springt It Fryske Gea er uit. De websites van de organisaties in categorie 4
bevatten geen informatie voor mensen met een beperking.
Maatregelen:
Om de situatie te verbeteren kan gedacht worden aan de volgende maatregelen:
1. Op de homepage een verwijzing opnemen naar voorzieningen voor mensen met een
beperking.
2. Eventueel op de website verwijzen naar www.natuurzonderdrempels.nl of
www.wandelelenmeteenbeperking.nl
3. wandelroutes en andere voorzieningen ter toetsing aanbieden aan Groen & Handicap
(email: batutrecht@telfort.nl ), waarna ze opgenomen kunnen worden op de eigen
website en/of een website van Groen & Handicap.

