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1. Inleiding 

In september 2011 is in Gouda-Oost aan de Bernadottelaan 79  het Nelson Mandela 

Centrum geopend. Het is een Multi Functionele Accommodatie en biedt onderdak aan 

verschillende clusters:  de Brede School (waaronder de openbare basisschool Wereldwijs); 

Centrum voor Jeugd en Gezin; Buurtservicecentrum met kinderdagverblijf, kinderbibliotheek 

en speel’otheek.  Diverse organisaties en verenigingen huren ruimte in het complex: de 

gemeente Gouda; Kwadraad; Factor-G; MEE Midden-Holland; een kinderfysiotherapeut; een 

thuiszorgkantoor. Tevens zijn in het complex 16 appartementen gerealiseerd. 

De verhuurder van het complex is Woonpartners en de beheerder Maarten van Mierlo. 

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking heeft in 2011 bij alle buurtcentra in 

Gouda een toegankelijkheidsonderzoek gedaan. De buurtcentra De Toren en ’t Wiel zijn 

gesloten en hun functie is overgenomen door het Nelson Mandela Centrum. In aanvulling op 

ons onderzoek van de buurtcentra hebben we nu het Nelson Mandela Centrum onderzocht 

op toegankelijkheid voor mensen met een beperking.  

2. Onderzoeksmethode 

 

2.1. Doel 

Kernvraag van het onderzoek is: in hoeverre is het Nelson Mandela Centrum toegankelijk, 

uitgankelijk (d.m.v. nooduitgangen) en bruikbaar voor mensen met een beperking en hoe 

kunnen structurele belemmeringen worden opgeheven?  

2.2. Methode 

Er is gebruik gemaakt van de Landelijke Toegankelijkheidscode (LTC). Deze code bestaat 

sinds 1994 en is ontwikkeld op basis van de criteria uit het Handboek voor Toegankelijkheid. 

Van alle onderdelen van een gebouw of object wordt weergegeven in hoeverre deze te 

gebruiken zijn door mensen met een functiebeperking. Doordat bij de LTC de informatie 

over een gebouw of object is opgesplitst in onderdelen, is deze manier van keuren erg 

aantrekkelijk voor gebouwen die niet aan de ITS-eisen voldoen, maar wel (deels) bruikbaar 

zijn voor veel mensen. Door middel van een meting aan de hand van een checklist wordt een 

gebouw op onderdelen en functies beschreven naar de mate van bereikbaarheid, 

toegankelijkheid, uitgankelijkheid en bruikbaarheid.  

2.3. Wat is onderzocht 

In het kader van het toegankelijkheidsonderzoek van de buurtcentra richt dit onderzoek zich 

op het gebouw in het algemeen en de ruimten van Factor-G in het bijzonder. 

 



 

3. Het onderzoek 

 

3.1. Bereikbaarheid 

Gehandicaptenparkeerplaats 

Op het parkeerterrein zijn twee gehandicaptenparkeerplaatsen binnen 50 m  van de ingang, 

een afstand die voldoet aan de eis.  

De gehandicaptenparkeerplaatsen zijn haakse parkeerplaatsen en zijn qua afmetingen 

hetzelfde als de reguliere plaatsen. Zij voldoen daardoor niet aan de eisen: 3.5 m breed en 6 

m lang.  

De gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangegeven door een het verkeersbord E6, maar 

niet d.m.v. afwijkend plaveisel of een witte rand. 

De looproute vanaf de parkeerplaats naar de ingang is zonder obstakels. 

Score: de gehandicaptenparkeerplaatsen zijn beperkt toegankelijk. 

Aanbeveling: - 

- verbreed de parkeerplaatsen en markeer ze met bv. een witte rand. 

                                      

 Omdat alleen met een verkeersbord wordt aangegeven dat het om een GPP gaat, kan de 

functie van de parkeerplaats makkelijker genegeerd worden.  (zie rechter foto). 

 

 



3.2. Toegankelijkheid begane grond 

Entree 

 

Het plaveisel vóór de entree is verzakt en loopt vanaf de drempel schuin naar beneden. 

Bovendien is de drempel bij de voordeur ca. 3 cm hoog, wat het hoogteverschil groter 

maakt.  De deuren gaan elektrisch open.  

Score: de entree is beperkt toegankelijk. 

Aanbeveling: 

-  egaliseer het plaveisel en laat het aansluiten bij de drempel. 

 

Bezoekersruimten begane grond 

a. Buurtservicecentrum 

Op de begane grond bevindt zich een grote ruimte, die gebruikt kan worden voor 

verschillende doeleinden. De ruimte is te bereiken via een deur (deurpost 90 cm,opening 85 

cm)  meteen rechts bij de entree en vanaf de grote hal. De deur (90 cm) maakt deel uit van 

een wand die geheel open kan. 

Er staan goede stoelen met armleuningen en de tafels zijn goed onderrijdbaar. 



Naast deze ruimte bevindt zich een keuken, die voor algemeen gebruik is. De toegangsdeur 

is 77 cm breed, wat te smal is. Bovendien is het een deur die naar beide kanten openklapt. 

Omdat er geen venster in de deur is, kan men niet zien wie aan de andere kant van de deur 

staat, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.  

Via een andere deur in de keuken kan men naar de gang. Deze deur is wel breed genoeg. 

Alle deuren zijn geplaatst in een deurpost van 90cm breed. Als de deur helemaal open kan, 

kan de gehele breedte benut worden. Is dit niet het geval dan wordt de deuropening 

aanmerkelijk kleiner, tot aan 83 cm toe, terwijl de opening minimaal 85 cm moet zijn.  

Score: Het buurtservicecentrum is redelijk toegankelijk. 

Aanbevelingen:  

- plaats een ruit in de klapdeur naar de keuken; 

- zorg dat de deuren verder open kunnen zodat de vrije ruimte 85 cm is, of; 

- plaats deurposten van 1m breed. 

 

b. Peuterspeelzaal 

Op de begane grond bevindt zich ook de peuterspeelzaal. De ingang is bij de basisschool, 

maar vanuit de centrale hal kan men er ook komen.  

De deur van de gang die naar de peuterspeelzaal gaat, is 80 cm breed. De gang is 1 m breed, 

terwijl de eis 1m20 is en als mensen elkaar moeten kunnen passeren 1m80. Na de deur 

moet men een bocht nemen, die door de engte van de gang door een scootmobiel 

nauwelijks te nemen is.  

De deuropening van de deuren in de peuterspeelzaal zijn 80 cm breed, daar de onderkant 

beschermd is tegen kinderhandjes die tussen de deur kunnen komen.  

De peuterspeelzaal heeft een buitenspeelplaats. De deur ernaartoe is 1m05 breed. Om naar 

buiten te stappen moet men een afstap nemen van 9 en 15 cm hoog. Niet alleen 

onoverbrugbaar voor iemand die in een rolstoel of scootmobiel rijdt, maar ook voor kleine 

kinderen is het een gevaarlijk hoge afstap. 

Grenzend aan de peuterspeelzaal is een klein keukentje, waar men zich niet in kan wenden 

of keren.  De deur ernaartoe is krap 80 cm breed. 

Score: De peuterspeelzaal voldoet niet aan de eisen. 

Aanbevelingen:  

- laat het plaveisel van de buitenspeelplaats aansluiten op de drempel; 



- plaats deuren in een deurpost van 1m breed. 

3.3.Toegankelijkheid bovenverdieping 

Lift  

Om op de bovenverdieping te komen kan men gebruik maken van de hefplateaulift.  

                            

 

                            

 

De liftdeur is voldoende breed, maar kan alleen met hulp opengemaakt worden, daar de 

deur heel zwaar open te trekken is door de dranger die erop zit.  



De knoppen buiten en in de lift zitten op de juiste hoogte. De knop in de lift moet men 

ingedrukt houden indien men de lift in beweging wil brengen, wat voor mensen met een 

beperkte arm- en/of handfunctie niet mogelijk is.  

De diepte van de lift is 1m40, de breedte 1m10. Deze afmetingen voldoen aan de 

minimumeisen, maar zijn aan de krappe kant. Er is een spiegel in de lift, wat het 

achteruitrijden vergemakkelijkt.  

Score: De lift is beperkt en alleen met hulp toegankelijk. 

Aanbeveling:  

- Plaats i.p.v. een hefplateaulift een kooilift met automatisch opengaande deuren en 

een knop die men één keer hoeft in te drukken. 

 

Bezoekersruimten verdiepingsvloer 

Op de bovenverdieping zijn verscheidene activiteiten- en vergaderruimten.  

 

                                

                                                                                         De deur kan maar ten dele open, wat de doorgang  

                                                                                                          smal maakt. 

De gangen zijn voldoende breed, namelijk 1m18 – 1m20. Om sommige ruimten te bereiken 

moet men door een  deur met een zware dranger. Deze deur is alleen met hulp te openen. 

De breedte van de deur is 84 cm.  

De deuren naar de verschillende ruimten hebben een deurpost van 90 cm, maar als ze niet 

helemaal open kunnen, kan dat voor problemen zorgen.  



De tafels en stoelen in de vergaderruimte voldoen aan de eisen. De stoelen zijn 44 cm hoog 

en diep, de tafels zijn 76 cm hoog en goed onderrijdbaar. 

Boven kan men ook naar de basisschool. Via de ruimten van Factor-G is deze te bereiken via 

een deur van 1m02 breed, maar deze deur heeft een zware dranger en is niet zelfstandig te 

openen. 

 

                                        

Score:  

De ruimten die alleen toegankelijk zijn als men door de deur met de dranger moet, zijn 

niet goed bereikbaar; 

de deuropeningen zijn, als de deur niet goed open kan, onder de vereiste 85 cm. 

Aanbeveling: 

-  verwijder de drangers op de deuren, of stel de drangers lichter in (zodanig dat de 

deur met twee vingers geopend kan worden). 

 

Nooduitgang op de verdiepingsvloer 

           

                            



Vanuit de gang van Factor-G op de bovenverdieping is een nooduitgang. De deur is zwaar om 

te openen en men moet een drempel van 3cm af om buiten te komen. Buiten komt men op 

een groot terras, dat alleen te verlaten is via een grote trap.  

Score: de nooduitgang voldoet niet als men het gebouw wil verlaten; wel kan men buiten 

komen. 

Aanbevelingen:  

- verwijder de dranger op de deur, of stel de drangers lichter in (zodanig dat de deur 

met twee vingers geopend kan worden). 

- leg een hellingbaan aan (die voldoet aan de vereiste hellingshoek) (eventueel 

afsluitbaar om oneigenlijk gebruik tegen te gaan) , zodat men in noodgevallen naar 

beneden kan rijden. 

 

 

  

 

 

3.3. Bruikbaarheid 



Aangepast toilet 

Er is alleen op de begane grond een aangepast toilet aanwezig. De deur naar het toilet is 

voldoende breed (90 cm)en er is niet veel kracht nodig om de deur te openen. Er is geen 

beugel aan de binnenkant van de deur waarmee de deur vanuit een rolstoel kan worden 

dichtgetrokken.  

De hoogte van de toiletpot is 48 cm. Het toilet staat niet in het midden van de ruimte, 

waardoor men slechts van één kant, de linkerkant, met de rolstoel naast het toilet kan staan. 

Ook is er niet voldoende draairuimte in de toiletruimte (minder dan 1m50).  

De wastafel is 58 cm hoog. De zeepautomaat naast de wastafel is moeilijk te bereiken, daar 

hij boven een afvalbak hangt.  

Score: het toilet is beperkt toegankelijk. 

Aanbevelingen:  

- plaats de pot in het midden van de ruimte; 

- verplaats  de zeepautomaat; 

- verdeel de ruimte zo dat er voldoende draairuimte ontstaat; 

- bevestig een beugel aan de binnenkant van de deur. 

 

Balie 

                         

De balie bevindt zich in de centrale hal. Bezoekers moeten zich melden bij de balie. Er is een 

hoog en een laag gedeelte (95cm) , zodat rolstoelgebruikers er goed overheen kunnen 

kijken.  

Score: de balie voldoet aan de eisen. 

 



 

 

 

4. Conclusie 

Het Nelson Mandela Centrum is een multifunctionele accommodatie. Het gebouw biedt 

onderdak aan verschillende soorten organisaties en veel mensen zullen er een bezoek 

brengen. Dit betekent dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. We kunnen een gebouw 

pas goed toegankelijk noemen als iedereen, ongeacht zijn of haar handicap er op een zo 

zelfstandig en gelijkwaardig mogelijke manier gebruik van kan maken.  

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking heeft onderzocht hoe de 

toegankelijkheid is voor rolstoel- en scootmobielgebruikers  ( niet voor slechthorenden of 

slechtzienden) en heeft zich gericht op de ruimten van Factor-G in het kader van het 

toegankelijkheidsonderzoek van de buurtcentra.   

Uit het bovenstaande onderzoek blijkt, dat de ruimten van Factor-G in  het Nelson Mandela 

Centrum niet geheel aan de eisen voor toegankelijkheid voldoen. Aan de hand van de 

Landelijke Toegankelijkheidscode zijn de scores vastgesteld. Naar aanleiding daarvan zijn de 

aanbevelingen geformuleerd.  
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