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1. Inleiding 

In november 2011 heeft de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) een 

onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de Centrale  Bibliotheek  in de Spieringstraat 

1 en deze rapportage de gemeente aangeboden. In de begeleidende brief stelde de GAB  dat 

mensen die in een rolstoel of scootmobiel rijden, de plug-in bibliotheek in Goverwelle niet te 

gebruiken is. 

In de Goudse Post van november 2011 zegt mevrouw De Koogel  dat de plug-in bibliotheek 

niet berekend is op het groeiend aantal scootmobielen.  “Maar vaak kunnen die mensen nog 

wel een stukje lopen. Ik ben bang dat we het probleem niet kunnen oplossen. We kunnen nu 

eenmaal geen andere apparatuur plaatsen.” In het artikel lezen we ook dat de bibliotheek 

binnenkort in gesprek gaat met de GAB over mogelijke oplossingen, zoals het inschakelen 

van vrijwilligers.  

De bibliotheek is niet in gesprek gegaan met de GAB, maar heeft wel een grootschalig 

onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van de plug-in bibliotheek, maar niet naar de 

bruikbaarheid voor mensen met een fysieke beperking, zoals we uit het artikel in de Krant 

van Gouda van 9 maart jl.  kunnen opmaken.  

Een reden voor de GAB om de plug-in bibliotheek op toegankelijk- en bruikbaarheid te 

toetsen. 

2. Wat is toegankelijkheid?  * 

Toegankelijkheid is: de mogelijkheid van personen om op een zo zelfstandig en 

gelijkwaardig mogelijke manier gebruik te maken van de openbare ruimte, gebouwen, 

voorzieningen, producten en diensten. 

Zelfstandig houdt in dat iedereen zonder hulp de onderdelen van de voorziening moet 

kunnen bereiken en bedienen. Wanneer er hulp geboden moet worden, kan de voorziening 

beperkt toegankelijk genoemd worden. 

 Onder gelijkwaardig verstaan we een voorziening die door iedereen op dezelfde manier 

gebruikt en bereikt kan worden. Als bij een voorziening de rolstoelgebruiker door een 

andere entree moet, dan is die voorziening beperkt te noemen. Een uitzondering hierop zijn 

speciale parkeerplaatsen, sanitaire ruimtes en braillemenu’s. 

3. Onderzoeksmethode 

3.1. Doel 

Kernvraag van het onderzoek is: in hoeverre is de plug-in bibliotheek in Goverwelle 

toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een fysieke beperking. 
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3.2. Methode 

Er is gebruik gemaakt van de Landelijke ToegankelijkheidsCode (LTC) Deze code is ontwikkeld 

op basis van de criteria uit het Handboek voor Toegankelijkheid. Van alle onderdelen van 

een gebouw of voorziening wordt aangegeven in hoeverre deze te gebruiken is door mensen 

met een functiebeperking.  

3.3. Wat is onderzocht? 

De plug-in bibliotheek in het Dienstencentrum in Goverwelle is onderzocht op de volgende 

onderdelen:  

3.3.1. Bereikbaarheid 

Hierbij wordt gekeken of er binnen 200 m een gehandicaptenparkeerplaats is, of deze 

parkeerplaats aan de vereiste afmetingen voldoet (6m lang, 3,5 m breed), of er een 

verkeersbord geplaatst is en of de looproute naar de voorziening begaanbaar is.  

3.3.2. Toegankelijkheid entree 

Hieronder vallen de hoogte van de drempel en de breedte van de toegangsdeur. (vrije 

doorgang moet minimaal 85 cm zijn, drempelhoogte tot maximaal 2 cm) 

3.3.3. Toegankelijkheid begane grond 

Hier wordt gekeken of er hoogteverschillen in de vloer zijn en of de breedte tussen de 

gangpaden voldoende ruim is om er met een rolstoel/scootmobiel door te kunnen. 

(hoogteverschillen maximaal 2 cm, doorgang paden minimaal 120 cm) 

3.3.4. Bruikbaarheid 

Zitgelegenheid en tafels behoren bij bruikbaarheid. De zithoogte moet tussen de 45 cm en 

50 cm boven de vloer zijn. De bovenkant van een tafelblad bevindt zich maximaal op 80 cm 

boven de vloer.  

Onder bruikbaarheid valt de apparatuur die in de gebruikersruimte bediend moet worden. 

Deze moet op de juiste hoogte geplaatst zijn (de bediening moet op 90 cm tot 120 cm boven 

de vloer geplaatst zijn, maar bij voorkeur lager dan 120 cm, omdat 120 cm voor veel 

rolstoelgebruikers nog te hoog is.  Bovendien moet de tekst goed leesbaar zijn en de 

bediening geen kracht vereisen).  

Er wordt gekeken of er een gehandicapten toilet is en zo ja of dat aan de vereiste afmetingen 

voldoet. (toiletruimte is minstens 165 cm x 220 cm) 
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4. Het onderzoek 

4.1. Bereikbaarheid 

Vóór het Dienstencentrum Goverwelle is een parkeerplaats die tevens dienst doet als 

parkeerplaats voor het winkelcentrum. Er zijn twee gehandicaptenparkeerplaatsen die aan 

de eisen voldoen. De afstand van  de parkeerplaats naar het Zorgcentrum is  ca.100 m. Twee 

parkeerplaatsen is aan de krappe kant, omdat ze ook door het winkelend publiek gebruikt 

worden. 

De looproute naar het Dienstencentrum is redelijk begaanbaar. Er zijn  wat verhogingen in 

de straat en de oprit naar het trottoir is iets te steil. 

4.2. Toegankelijkheid entree 

De toegang naar het Dienstencentrum levert geen problemen op. Er zijn deuren die 

automatisch opengaan en ruim genoeg zijn. De deur naar de plug-in bibliotheek voldoet ook 

aan de eisen.  

4.3. Toegankelijkheid begane grond 

   De plug-in bibliotheek bevindt zich in een ruimte van het Dienstencentrum Goverwelle. 

 

Er zijn twee opstelkasten wat betekent dat er drie doorgangen zijn. De tussenpaden zijn 

breed genoeg, de ruimte tussen de kopse kant en de muur is 97 cm wat te krap is. Daardoor 



komt men in de problemen bij het maken van de bocht als men in een scootmobiel, die 

breder is dan een rolstoel, rijdt. De bochten zijn al erg krap en als er een boekenwagen staat 

is de bocht niet te nemen en als er in het pad een kapstok staat, kan men er niet langs. 

                                              

4.4. Bruikbaarheid 

In het eerste pad staat, net als in het derde pad  een ‘gemakkelijke’ stoel. De zithoogte van 

de stoelen is 38 cm, wat te laag is (zie eisen zithoogte). Op de IPad, gemonteerd op de 

leuning, kan men alle gegevens van de bibliotheek opzoeken, zoals de catalogus en men kan 

boeken reserveren of verlengen. Men kan hier geen gebruik van maken als men niet in de 

stoel kan zitten.  

Naast de stoel (foto rechts) hangt de digitale boekenkast. De onderkant van het scherm 

bevindt zich op 125 cm, te hoog om te bedienen.  

In datzelfde pad is nog een mogelijkheid een IPad te gebruiken. Deze staat op een blad dat 

onderrijdbaar is. De diepte van het blad  is 29 cm, de hoogte 74 cm. De hoogte voldoet aan 

de eisen, maar de diepte is te krap om er met een scootmobiel onder te rijden. 
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In het volgende pad, tussen de beide kasten,  bevindt zich de apparatuur waar men moet 

aangeven of men het boek  wil lenen of verlengen of laten innemen of terugbrengen.  

              

Er is een blad op een hoogte van 87 cm en diepte van 19 cm wat te ondiep is om er onder te 

rijden met een scootmobiel. 

Voor mensen die niet kunnen staan, is het bedienen van de apparatuur  een onmogelijkheid. 

Men moet eerst op het bovenste scherm tikken met de hand voor lenen of verlengen, voor 

inname of terugbrengen. Dit scherm hangt op 150 cm en is dus niet te bereiken vanuit een 

rolstoel. De telefoon om om hulp te vragen hangt ook op 150 cm. Men kan het boek pas 

scannen als men aangegeven heeft op het scherm, dat men het boek wil meenemen of 

terugbrengen.  Dan moet men het boek op de witte plaat leggen en de bibliotheekpas voor 

het scanapparaat houden (indien men wil lenen). Dit scanapparaat bevindt zich op een 

hoogte van 110 cm hoogte. Heeft men een probleem met het bewegen van de armen of kan 

men er niet dicht genoeg bijkomen, dan kan men ook niet bij het scanapparaat.  

In het Dienstencentrum is een gehandicaptentoilet dat aan de eisen voldoet. 
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5. Conclusie 

Als we spreken over toegankelijkheid, denken we aan de criteria  gelijkwaardig en 

zelfstandig, zoals hierboven genoemd.  Passen we deze criteria toe bij de plug-in bibliotheek, 

dan kunnen we het volgende constateren. 

Gelijkwaardig  

De plug-in bibliotheek in het Dienstencentrum Goverwelle is voor iedereen te bereiken. Er 

bevindt zich binnen 200m gehandicaptenparkeerplaatsen, de toegang tot de entree voldoet 

aan de eisen.  

De ruimte tussen de kasten van de plug-in bibliotheek voldoen aan de eisen. De ruimte 

tussen de kasten op de kopse kant en de muur is te smal, waardoor men de bocht vooral 

met een scootmobiel moeilijk kan maken.  

Zelfstandig 

De plug-in bibliotheek is niet zelfstandig te gebruiken door iemand die niet kan staan, die  in 

zijn/haar rolstoel of scootmobiel moet blijven zitten. Men is afhankelijk van anderen om de 

apparatuur te bedienen en om de boeken uit de kasten te halen.  

Conclusie: de plug-in bibliotheek in het Dienstencentrum in Goverwelle is niet toegankelijk  

voor mensen die in een rolstoel of scootmobiel zitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*W. Jagersma :  Algemene eisen voor het verkrijgen van het Internationaal 

Toegankelijkheidssymbool (2007) 
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