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1. Inleiding 

In april 2014 opende het Cultuurhuis zijn deuren in de geheel verbouwde en gerenoveerde 

Garenspinnerij aan de Turfsingel. Met behoud van de authentieke elementen zijn er ruimtes 

gecreëerd  voor de nieuwe gebruikers: Jeugdtheaterhuis ZH, Kunstpuntgouda, StudioGonz, 

Kross Over en Netwerk Amateurkunst. Het geheel is een aanwinst voor Gouda. 

Het is van belang, gezien de diversiteit in aanbod en bezoekers, dat het Cultuurhuis 

Garenspinnerij goed toegankelijk is en men geen barrières tegenkomt als men deel wil 

nemen aan een van de activiteiten. Wil men naar een inclusieve samenleving, dan moet 

iedereen terecht kunnen in het Cultuurhuis Garenspinnerij. Omdat toegankelijkheid 

belangrijk is voor participatie van alle burgers en voor integratie voor mensen met een 

beperking, heeft de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking een 

toegankelijkheidsonderzoek verricht nu het gebouw in gebruik is. Hoofddoel van dit 

onderzoek is aan de weet te komen wat er is gedaan met de uitgebrachte adviezen bij het 

Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp,  hoe het gesteld is met de toegankelijkheid en of het 

Cultuurhuis Garenspinnerij is voorbereid op de wetten en regels, gesteld in het VN-verdrag 

inzake de rechten van de mens met een handicap.  

Het wetgevingsproces ten behoeve van de ratificatie van het VN-verdrag in 2015 is al van 

start gegaan. Het belangrijkste gevolg van het Verdrag is de brede juridische basis die het 

legt voor gelijke rechten voor mensen met een handicap. Mensen met een beperking 

moeten in staat worden gesteld om zelf de regie te voeren over hun eigen leven en –waar 

nodig- kunnen rekenen op ondersteuning om op voet van gelijkheid mee te doen in de 

samenleving.  

Het realiseren van een inclusieve samenleving is een gedeelde verantwoordelijkheid van de 

overheid, de burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers.  

Niemand hoeft te wachten op de ratificatie van het VN-verdrag om een inclusieve 

samenleving te realiseren,  daar een samenleving waarin iedereen mee kan doen, 

vanzelfsprekend moet zijn. Daarbij hoort een goede toegankelijkheid van openbare 

gebouwen.  

De Garenspinnerij is een historisch gebouw en in de jaren 80 behouden voor de wijk Korte 

Akkeren. Bij het stellen van eisen en wensen aan de toegankelijkheid vanuit het oogpunt van 

iemand met een visuele, auditieve of fysieke beperking zal dat een extra beperking zijn. 

Desondanks hecht de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking dat gezien de 

publieke functie die het gebouw heeft er grote waarde aan dat het gebouw goed 

toegankelijk. 
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2. Wat is toegankelijkheid? 

Stel,  u rijdt met uw auto in een stad en opeens is de straat zo smal dat u niet meer verder kunt 

rijden. Verbaasd, maar niet verslagen zoekt u een andere straat in dezelfde richting. Deze is breed, 

maar plotseling staat u voor een hoogteverschil van een halve meter. Van welke kant u het ook 

probeert, u komt niet verder. Overal stuit u op obstakels. Na een aantal dagen zullen ze u niet meer 

in de auto op straat zien. Wie legt nu zulke wegen aan? Het is frustrerend omdat de weg met 

dezelfde moeite en dezelfde kosten wel toegankelijk en dus bruikbaar had kunnen zijn.  

Gelukkig kunt u nog lopen en fietsen.  Veel mensen met een stoornis kunnen dat niet en toch komen 

ze anno 2014 veel belemmeringen in hun omgeving tegen. Er is doorzettingsvermogen voor nodig 

om de moed niet te verliezen en toch deel te blijven nemen aan onze samenleving. Thuisblijven 

zitten is geen optie. Iedereen wil en moet mee kunnen doen, ongeacht zijn/haar belemmeringen. 

Toegankelijkheid is de mogelijkheid van personen om zelfstandig en op een gelijkwaardige 

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 hulpgeboden 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 en/ of de 

scootmobielrijder door een andere entree moet, dan is die voorziening beperkt toegankelijk 

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 het Cultuurhuis Garenspinnerij toegankelijk 

en bruikbaar voor alle mensen, ongeacht hun beperking en is het voorbereid op de wetten 

en regels gesteld in het VN-verdrag inzake de rechten van de mens met een handicap. 

3.2. Methode 

Er is gebruik gemaakt van de ITS eisen, geformuleerd door de CG-Raad.  Hierin wordt van alle 

onderdelen van een gebouw of voorziening aangegeven aan welke eisen zij moeten voldoen 

om gebruikt te kunnen worden door mensen met een handicap.   
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4. Wat is onderzocht 

Het Cultuurhuis Garenspinnerij is onderzocht op de volgende onderdelen: 

4.1. Toegankelijkheid 

 

4.1.1. Bereikbaarheid 

Hierbij wordt gekeken of het openbaar vervoer een stopplaats heeft op maximaal 200 m 

vanaf de entree, of er binnen 50 m een gehandicaptenparkeerplaats is die voldoet aan de 

gestelde afmetingen en voorzien is van een verkeersbord, of de looproute naar de entree 

begaanbaar is, of er voor de entree iemand met een auto afgezet kan worden.  

4.1.2. Toegankelijkheid entree 

Hierbij wordt gekeken of de toegangsdeur voldoet aan de juiste breedte, of er een drempel 

is en de soort deur. 

4.1.3. Toegankelijkheid begane grond 

Hier wordt gekeken of men de ruimte goed kan betreden, de balie, de lift en de 

gebruiksruimten goed kan bereiken. 

4.1.4. Toegankelijkheid verticaal 

Hierbij wordt gekeken of er een lift is, of deze aan de juiste afmetingen voldoet, of de 

trappen aan de vereisten voldoen. 

4.1.5. Uitgankelijkheid 

Hieronder verstaan we de vluchtwegen, nooduitgangen en een alarm. 

4.2. Bruikbaarheid 

Hierbij wordt gekeken naar de toiletten, de foyer, het meubilair,  bewegwijzering, 

ringleiding. 
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5. Conclusie 

Het is geen sinecure om van een historisch gebouw een multifunctioneel cultuurhuis te 

maken, een uitdaging voor iedere architect. Een uitdaging omdat het gebouw moet voldoen 

aan de eisen van de gebruikers, maar ook moet voldoen aan de eisen van toegankelijkheid 

en bruikbaarheid.  

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) heeft in juni 2012 aan de 

hand van de aangeleverde tekeningen van het definitief ontwerp van Garenspinnerij Gouda 

van Grosfeld van der Velde, Architecten uit Breda beoordeeld op verschillende aspecten die 

voor mensen met een beperking problemen kunnen opleveren  in de dagelijkse praktijk. Uit 

de tekeningen kon opgemaakt worden dat er wel degelijk rekening gehouden is met een 

goede toegankelijkheid en bruikbaarheid van het gebouw.  

Iedere architect weet dat toegankelijkheid en bruikbaarheid voorwaarden zijn voor een goed 

gebruik van een gebouw. Iedere gebruiker weet dat een architect ook een mooi ontwerp wil 

maken. Twee aspecten die conflicterend kunnen zijn.    

De Garenspinnerij is een monumentaal gebouw, wat betekent dat de gevel in tact gehouden 

moet worden. Er is gekozen voor glazen deuren, gelijk aan de ramen, wat een mooi 

symmetrisch effect geeft, maar wat tot gevolg heeft dat de ingang zich niet duidelijk 

onderscheidt van de andere ramen en deuren. Door middel van aansluitend plaveisel kan 

een natuurlijke gidslijn ontstaan. Daarbij moeten glazen deuren een markering hebben op ca 

1400 mm hoogte. De GAB zou het betreuren indien hier geen betere oplossing voor 

gevonden wordt dan door de deur te beplakken met stickers of verbodsbordjes. Dit doet het 

ontwerp van de architect onrecht.  

Binnengekomen ziet men licht en ruimte en de oude muren met de steunbogen. Oud en 

nieuw in harmonie. Maar hoe zit het met de toegankelijkheid en de bruikbaarheid?   

Nu het gebouw opengesteld is voor gebruik, heeft de GAB de toegankelijk- en bruikbaarheid 

wederom getoetst, nu aan de hand van een checklist, gebaseerd op de eisen die de CG-Raad 

hanteert.  

De lift gaat niet verder dan de tweede etage hoewel er vier etages zijn. De recht, begaanbare 

trappen gaan ook maar tot  de tweede etage. Deze hebben mooie, witte leuningen, die te  

hoog en te kort zijn  en niet makkelijk vast te houden zijn; bovendien hebben niet alle 

trappen aan beide zijden een leuning. Naar de derde en vierde etage zijn moeilijk 

begaanbare draaitrappen. Mooi, maar niet functioneel.  

Afrondend komt de GAB tot de conclusie dat de uitvoering van het Cultuurhuis 

geïmplanteerd in de Garenspinnerij heel goed geslaagd is. Voor mensen die goed ter been 

zijn, is er geen vuiltje aan de lucht. Jammer dat uit het toegankelijkheidsonderzoek toch 
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blijkt dat mensen met een fysieke beperking nogal wat belemmeringen tegen komen, 

waardoor het gebouw beperkt toegankelijk genoemd kan worden. 
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6. Het onderzoek 

 

6.1. Bereikbaarheid 

6.1.1. Openbaar vervoer 

Zoals in de voorwaarden staat, moet er een halte voor het openbaar vervoer op maximaal 

200 m vanaf de entree zijn.  

• Is er een halte of opstapplaats op max. 200 m vanaf de entree?                 nee 

Aanbeveling 6.1.1.: 

• Zorg voor een stopplaats voor een taxibus of auto om iemand af te kunnen zetten bij 

de entree.  

 

6.1.2. Parkeerplaatsen 

2% van de aanwezige parkeerplaatsen dient gehandicaptenparkeerplaats te zijn en dienen 

zich te bevinden binnen een afstand van 50 m vanaf de entree. De afmetingen dienen (bij 

insteekhaven) 3500 x 5000 mm te zijn. Er moet een bord geplaatst zijn.  

• Zijn er tenminste 2% van alle aanwezige parkeerplaatsen GPP’s ?              Ja 

• Hebben de GPP’s de juiste afmeting?                                                               Ja 

• Zijn de GPP’s gemarkeerd met een E6 bord?                                                   Ja 

• Bevinden de GPP’s zich binnen 50 m  vanaf de entree?                                Nee 

Er zijn op het dichtstbijzijnde parkeerterrein twee GPP’s die op ca 150 meter afstand aan de  

kant van het parkeerterrein dat het verst van de entree verwijderd is, zijn gesitueerd. Het 

parkeerterrein is altijd vol en de GPP’s zijn bezet. Voor een parkeerplaats moet men een 

plekje in een van de straten zien te vinden of op het parkeerterrein  in de Herenstraat. 

Vandaar is het te ver lopen voor iemand die slecht ter been is.  

Aanbeveling 6.1.2. 

• Maak een GPP voor de Garenspinnerij Cultuurhuis op het parkeerterrein aan de kant 

die het dichtst bij de entree is. 
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6.1.3. Looproute 

De looproute vanaf het parkeerterrein en vanaf de openbare weg naar de entree moet goed 

begaanbaar te zijn, te voet, in een rolstoel of met een scootmobiel. Er dienen geen 

oneffenheden, hobbels en sleuven in het wegdek te zijn. Het trottoir moet minimaal 1200 

mm breed te zijn; er mogen geen obstakels in de looproute zijn. Bij een route dient 

gebruikgemaakt te zijn van geleidelijnen of kleurcontrasten. 

• Is de looproute vanaf de parkeerplaats/GPP goed begaanbaar?                   Nee 

• Is de looproute vanaf de openbare weg naar de entree toegankelijk?         Nee 

• Zijn er obstakels op de looproute?                                                                       Ja 

• Is de breedte van de looproute minimaal 1200 mm?                                       Ja 

• Zijn de looproutes goed zichtbaar en voelbaar voor mensen met een  

visuele beperking?                                                                                                  Nee 

De route vanaf de parkeerplaats is erg hobbelig en zit vol oneffenheden. Er zijn 

hoogteverschillen die met kleine hellingen overbrugd worden. Vanaf de parkeerplaats komt 

men op de weg naar de entree: een fietspad van rode tegels met aan beide zijden een 

trottoir, waarvan er een langs het water loopt. De trottoirs zijn slecht begaanbaar vanwege 

het onregelmatige plaveisel, slecht toegankelijk vanwege de vele fietsen die op beide 

trottoirs staan, een lantarenpaal en  een afvalbak.  

Een scootmobielrijder moet gebruik maken van het fietspad, iemand in een rolstoel maakt 

gebruik van het trottoir.  

Aanbevelingen: 6.1.3.: 

• Zorg voor een goed begaanbare looproute vanaf de parkeerplaats  zonder hobbels en 

oneffenheden ; 

• Zorg voor goed begaanbare trottoirs van minimaal 1200 mm breed aan beide kanten 

van het fietspad zonder oneffenheden; 

• Verwijder de obstakels op de looproute; 

• Zorg voor voldoende  fietsenrekken, zodat de fietsen niet in de looproute gestald 

worden; 

• Plaats (desnoods)een bord met verboden om  fietsen te plaatsen; 

• Zorg voor een goed begaanbaar fietspad zonder oneffenheden; 

• Zorg voor een geleidelijn vanaf de parkeerplaats naar de entree; 

• Plaats een bewegwijzering naar de ingang aan de Turfsingel-zijde. 
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6.2. Toegankelijkheid 

 

6.2.1. Entree 

Een goed bruikbare ingang is duidelijk te onderscheiden in de gevel van het gebouw. Bij het 

ontwerpen van het gebouw moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van natuurlijke 

gidslijnen naar de entree van het gebouw. Vanaf de ingang moet er een logische route zijn 

naar de receptie of informatiebalie.  

• Is de ingang duidelijk te onderscheiden in de gevel?                                        Nee 

• Is er gebruik gemaakt van natuurlijke gidslijnen?                                              Nee 

• Is er een logische route van de ingang naar de informatiebalie?                    Ja 

Zoals hierboven al opgemerkt,  hebben wij te maken met een historisch gebouw dat geschikt 

gemaakt is voor hedendaags gebruik. Dat betekent dat aan de gevel geen ingrijpende  

veranderingen aangebracht mogen worden. Er is gekozen voor een aantal glazen ruiten en 

deuren die allemaal dezelfde vorm en afmeting hebben. Een van deze deuren is de entree.  

Aanbeveling 6.2.1.: 

• Maak goed zichtbaar waar de entree zich bevindt, bijvoorbeeld door een natuurlijke 

gidslijn of een bewegwijzering, (bijvoorbeeld zoals binnen in het gebouw gehanteerd 

wordt) waardoor de entree zich onderscheidt van de andere glazen deuren en ramen. 

 

6.2.2. Deuren 

De vrije doorgang van een deur moet minimaal 850 mm zijn. Bij dubbele deuren moet de 

vrije doorgang van één deur minimaal 850 mm zijn. Drempelhoogten van 20 mm zijn 

toegestaan. De vrije hoogte van deuren moet minimaal 2100 mm zijn. De deur moet een 

contrasterende kleur hebben ten opzichte van de omgeving. 

Wanneer er glazen deuren worden gebruikt, moeten deze worden gemarkeerd op een 

hoogte tussen 1400 mm en 1600 mm.  

Bediening van een handbediende deur: vanuit het hart van de bediening (deurgreep) moet 

aan weerszijde minimaal 500 mm vrije ruimte  zijn. De deurgreep moet een contrasterende 

kleur hebben en moet werken d.m.v. een hefboom, geen ronde of bolvormige klink. 

Openingskracht en vertraging van handbediende deuren: de kracht die nodig is om een deur 

te openen mag niet meer bedragen dan 15 Newton. De deur moet op 90 graden open blijven 

staan of voorzien zijn van een sluitvertraging bij gebruik van een dranger. 
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Voor men binnen is, moet men twee deuren passeren: de buitendeur en de tussendeur.  

• Is de vrije doorgang minimaal 850 mm?                                                           Ja 

• Is de drempelhoogte meer dan 20 mm?  (Buitendeur)                                  Ja  

• Is de vrije hoogte van de deur minimaal 2100 mm?                                       Ja 

• Heeft de deur een contrasterende kleur t.o.v. de omgeving?                      Ja/Nee 

• Hebben de glazen deuren een markering?                                                      Nee 

• Is er aan weerszijde van de handgreep een vrije ruimte van 500mm?       Ja  

• Voldoet de deurgreep aan de voorwaarde?                                                    Ja 

• Voldoet de kracht die nodig is om de deur te openen aan de  

voorwaarden?                                                                                                        Nee 

• Heeft de deur een sluitvertraging?                                                                    Nee 

Buitendeur 

Indien de buitendeur dicht is en in het slot gevallen is, kan men niet naar binnen. Er is geen 

bel.  

De vrije doorgang is 850 mm wat een absoluut minimum is; 900 mm is bruikbaarder. De deur 

zelf is breed genoeg, maar door de manier waarop hij opendraait, (ca 200 mm vanaf de rand) 

gaat er veel vrije ruimte verloren.  

De handgreep bestaat uit een stang die over de hele lengte van de deur is aangebracht en is 

makkelijk te hanteren. Niet makkelijk is het om de deur te openen:  het openen is veel te 

zwaar en bovendien heeft de deur geen sluitvertraging; hij valt meteen dicht. Alleen met 

hulp van iemand anders kan men binnenkomen.  

Aanbevelingen 6.2.2.1.: 

• Zorg voor een goede aansluiting van het trottoir op de ingang zodat er geen drempel 

is; 

• Deze aansluiting kan d.m.v. de kleur van de tegels fungeren als natuurlijke gidslijn 

naar de entree; 

• Zorg voor een betere markering op de glazen deur op de aangegeven hoogte dan de 

nu gebruikte sticker  met verboden fietsen te plaatsen.  

• Zorg ervoor dat de kracht om de deur te openen minder is dan 15 Newton; 

• Zorg voor een sluitvertraging. 

• Plaats een bel.  
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Tussendeur 

De tussendeur bestaat uit een dubbele deur. Eén deur is 900 mm breed en voldoet daarmee 

aan de voorwaarde. Indien de deur dicht is, kan men gebruik maken van een bel, zodat de 

deur geopend kan worden. De bel zit op 1400 mm hoogte, wat te hoog is en daardoor niet 

aan de eisen voldoet. Net als de buitendeur gaat het openen zwaar en is er geen 

sluitvertraging aanwezig.  

Aanbevelingen 6.2.2.2.: 

• Zie de aanbevelingen voor de buitendeur; 

• Plaats de bel op maximaal 1200 mm hoogte. 

 

6.2.3. Informatiebalie 

De informatiebalie is vanaf de entree goed zichtbaar en goed bereikbaar. De hoogte van de 

balie is 1000 mm en voldoet daarmee aan de eisen.  

6.3. Verkeersruimten 

De structuur en plattegrond van een gebouw bepalen in belangrijke mate het gemak 

waarmee mensen zich kunnen bewegen en oriënteren in een gebouw. Als de opzet van de 

verkeersruimten en de plek van de entree, liften en toiletgroepen logisch zijn, is men minder 

aangewezen op vaak ingewikkelde bewegwijzering. Onderscheid in kleur en materiaal 

helpen hierbij. Drempelloze doorgangen naar de gebruikersruimten bevorderen de 

toegankelijkheid. 

Opmerking: Gebruikersruimte 1.3. heeft een drempelhoogte van 40 mm.  

6.3.1. Gangen 

De vereiste breedte van verkeersruimten is minimaal 1200 mm. Wanneer mensen elkaar 

moeten kunnen passeren, is de minimale breedte 1800 mm. Bij vernauwingen mag de vrije 

doorgang niet minder dan 900 mm zijn en een puntvernauwing mag niet langer dan 1200 

mm zijn.  

Hoogteverschillen van 20 mm tot 1000 mm moeten overbrugd worden door een combinatie 

van een helling en een trap of door een lift en een trap.  

Als men  moet draaien in een rolstoel/scootmobiel moet de draaicirkel een minimale 

doorsnede van 1200  mm hebben. 

• Voldoen de afmetingen van de gangen aan de voorwaarden?                    Ja/Nee 

• Is er gebruik gemaakt van contrasterende kleuren?                                      Nee 

• Zijn er hoogteverschillen van meer dan 20 mm ?                                           Ja 

• Indien wel, worden die overbrugd met helling/trap/lift?                              Ja 
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De breedte van de gang op etage  -0 is 1100 mm. Dit heeft te maken met betonnen palen die 

niet verwijderd kunnen worden. Op de andere etages hebben de gangen verschillende 

breedtes en vaak staan er obstakels die de gangen op sommige plaatsen nog smaller maken.  

Aanbeveling 6.3.1.: 

• Beperk het aantal obstakels tot een minimum zodat men elkaar gemakkelijker kan 

passeren, wel of niet gezeten in een rolstoel of scootmobiel.  

 

6.3.2. Trappen 

Een trap moet minimaal 1200 mm breed zijn (dit is de vrije maat tussen de trapleuningen). 

De optrede van een binnentrap moet kleiner dan 185 mm zijn en de aantrede groter dan 

2400 mm.  

Er moet minstens één rustplaats per 1800 mm hoogteverschil zijn.  

Trappen moeten aan weerszijden voorzien zijn van een leuning, die contrasteert met de 

kleur t.o.v. de muur waartegen hij geplaatst is. De diameter van de leuning dient minimaal 

30 mm en maximaal 50 mm dik zijn en geplaatst op 850 mm en 950 mm vanaf het begin van 

de aantrede. De vrije ruimte tussen muur en leuning is 50 mm. De leuning moet minimaal 

300 mm voor de eerste trede en 300 mm na de laatste trede horizontaal eindigen.  

Traptreden kunnen het beste over de gehele breedte gemarkeerd worden. Een tactiele 

contrastmarkering moet aangebracht worden op de eerste en laatste treden. De breedte 

moet gelijk zijn  aan de breedte van de trap. 

Trappen voor evacuatie zijn minimaal 1300 mm breed.  

• Is de trap minimaal 1200 mm breed?                                                                     Ja  

(De trappen naar de 3e en 4e etage zijn draaitrappen en voldoen niet 

aan de voorwaarden. Ook de trappen naar de werkruimtes zoals bijvoorbeeld bij 

gebruikersruimte 1.3 voldoen niet aan de voorwaarden) 

• Voldoen de treden aan de bovengenoemde voorwaarden?                              Ja 

• Is er bij 1800 mm een rustplaats aangebracht?                                                    Nee 

• Voldoen de leuningen aan de bovengenoemde voorwaarden?                        Nee 

• Zitten de leuningen op de juiste hoogten?                                                            Nee 

• Hebben alle trappen aan beide zijden leuningen?                                               Nee 

• Beginnen en eindigen de leuningen zoals bovengenoemd?                              Nee 

• Zijn de traptreden gemarkeerd?                                                                              Ja 

• Voldoet de trap voor evacuatie aan de voorwaarden?                                        Ja 
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De trap achter de foyer naar de tweede etage heeft  geen leuning aan de kant van de muur.  

De trappen naar de 3e en 4e etage zijn voor mensen die slecht ter been zijn nauwelijks te 

gebruiken. Dit geeft bovendien een probleem daar deze etages niet met de lift te bereiken 

zijn.  

De leuningen die zich niet op de juiste hoogte bevinden maar op 1050 mm hoogte, zijn plat, 

waardoor zij niet gebruiksvriendelijk zijn. Een ronde leuning verdient de voorkeur. 

Bovendien lopen de leuningen niet tot 300 mm door, zodat men geen steun heeft bij de 

laatste trede en denkt al op de vloer te staan, waardoor men de laatste trede mist en valt.   

Aanbeveling 6.3.2.: 

• Breng aan beide zijden van de trappen leuningen aan; 

• Maak de leuningen gebruiksvriendelijker door ze op juiste hoogte aan te brengen en 

ze van een rond handvat te voorzien; 

• Laat de leuning 300 mm doorlopen. 

 

6.3.3. Lift 

De lift voldoet aan de voorwaarden. De diepte en breedte (minimaal 1350 mm x 1050 mm) 

voldoen. 

De bedieningsknoppen hebben een reliëf, hebben een contrasterende kleur en bevinden 

zich op 1000 mm hoogte. De leuning bevindt zich op de voorgeschreven hoogte.  

Er is geen spiegel in de lift daar zowel de voor- als achterkant deuren zijn.  

Er is geen stoponnauwkeurigheid. Wel is de spleet tussen de schacht en de liftkooi 30 mm 

i.p.v. de voorgeschreven maximale breedte van 20 mm..  

Opmerking: Het gebouw heeft vier verdiepingen, maar de lift brengt ons niet verder dan de 

tweede etage. Dat is een gemiste kans, want op de derde en vierde etage bevinden zich ook 

gebruikersruimten. Deze ruimten zijn alleen te bereiken via de eerder genoemde, slecht 

begaanbare draaitrappen.  

Aanbeveling 6.3.3.: 

• Onderzoek het verplaatsen van een activiteit van de 3e of 4e etage naar een wel met 

de lift toegankelijke etage indien iemand met een mobiele beperking deze activiteit 

wil volgen.  
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6.3.4. Vluchtwegen en nooduitgangen 

Alle nooduitgangen en vluchtwegen dienen te voldoen aan de eisen zoals hierboven 

beschreven wat betreft de looproutes, deuren en verkeersruimten.  

Op elke verdieping moeten rook- en brandvrije toevluchtsoorden zijn bij de verticale 

vluchtroutes richting uitgang, waar mensen veilig kunnen wachten tot zij door de brandweer 

bevrijd worden. Hier moet ook ruimte zijn om met een rolstoel buiten de looproute te 

kunnen wachten en waar zij geen obstakel voor anderen zijn.  

Trappen voor evacuatie moeten minimaal 1300 mm breed zijn en voorzien van een stevige 

leuning.  

Alarmsignalen moeten van alle kanten goed zichtbaar en te horen zijn. In de muziekruimten 

moeten de signalen in de eerste plaats goed zichtbaar zijn.  

Het verdient aanbeveling een evacuatiestoel in de directe omgeving van de vluchtroutes te 

plaatsen. Ieder personeelslid moet op de hoogte zijn van het gebruik van de hulpmiddelen 

die nodig zijn i.v.m. evacuatie. 

• Zijn er op elke verdieping rook- en brandvrije ruimtes?                                   Ja 

• Zijn de alarmsignalen goed te zien en te horen?                                                Ja 

• Is er een evacuatiestoel bij de vluchtroute?                                                       Nee 

• Is ieder personeelslid op de hoogte van de evacuatiemogelijkheden?         Ja 

• Hangt er op iedere etage een plattegrond met het evacuatieplan?              Nee 

Aanbeveling 6.3.4.: 

• Plaats een evacuatiestoel in de directe omgeving van de vluchtroute. 
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6.4. Bruikbaarheid 

Alle voorzieningen in een gebouw dienen voor iedereen bruikbaar te zijn. Meubilair, 

toiletten, balies, automaten en restauratieve voorzieningen moeten door iedereen gebruikt 

kunnen worden.  

6.4.1. Toiletten 

Een aangepast toilet kan gecombineerd worden met het heren- of damestoilet. 10 % van het 

totale aantal toiletten moet integraal gebruikt kunnen worden. Voor onderwijsgebouwen is 

dat 1/35.  

De loopafstand van een verblijfsgebied naar het toilet mag niet meer bedragen dan 75 m.  

Er is één aangepast toilet en wel op de eerste etage. Nu is,  gelukkigerwijs,  de afstand van 

de lift naar het toilet niet meer dan 75 m.  

De afmetingen, inrichting specifiek en algemeen voldoen aan de voorwaarden.  

Aanbeveling 6.4.1.: 

• Zorg voor een verwijzing  op alle etages naar het aangepaste toilet op de eerste 

etage. 

• Verplaats de haak aan de deur en hang hem op maximaal 1200 mm hoogte. 

 

6.4.2. Foyer 

In elke ruimte moet een zitgelegenheid en /of tafels zijn die aan bepaalde voorwaarden 

voldoen.  De verkeersruimte dient minimaal 1200 mm te zijn.  

In de foyer bevinden zich tafels, stoelen en een balie.  

Tafels 

• Bevindt het bovenblad van een tafel zich maximaal 800 mm vanaf de vloer?  Nee 

• Bevindt zich onder de tafel een vrije ruimte van minimaal 700 mm hoog , 

850 mm  breed en 600 mm diep?                                                                             Nee 

• Is de verkeersruimte minimaal 1200 mm?                                                              Nee 

De tafels zijn te laag: de vrije ruimte onder de tafel is 680 mm, wat te laag is om onder te 

rijden.  Ook zijn de tafels te smal. Er is één tafel die wel de juiste hoogte heeft, maar die 

staat op schragen wat weer veel plaats inneemt.  

Aanbeveling 6.4.1.1.: 

• Zorg voor voldoende onderrijdbare tafels. 

• Zorg voor meer verkeersruimte, zeker bij de balie. 
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Stoelen 

• Is de zithoogte van de stoel tussen de 450 mm en 500 mm boven de vloer?   Ja 

• Zijn er stoelen met armleuningen?                                                                            Nee 

• Heeft 10% van de stoelen een zitting van minimaal 600 mm breed?                  Nee 

Aanbeveling 6.4.1.2.: 

• Zorg voor voldoende stoelen met een armleuning; 

• Zorg voor een aantal stoelen met verbrede zitting. 

Balie met pinapparatuur 

Een balie bestaat bij voorkeur uit twee delen, een hoog en een laag. Het lage gedeelte is 

maximaal 1000 mm hoog.  

• Voldoet de balie aan de voorgeschreven afmetingen?                                          Nee 

• Bevindt de pinapparatuur zich op de juiste hoogte?                                              Nee 

• Zit het pinapparaat los, zodat men het op schoot kan nemen?                            Nee  

De balie bestaat uit twee gedeelten, maar het laagste deel bevindt zich op 1100 mm hoogte. 

Het pinapparaat zit vast en zittend in  een rolstoel niet te gebruiken.   

Aanbeveling 6.4.2.3.: 

• Zorg voor een verlaagd gedeelte in de balie zodat men er goed overheen kan kijken en 

iets ervan af kan pakken.  

• Zorg voor een los pinapparaat; 

• Geef aan dat de foyer tevens de winkel is.  

 

6.4.3. Bewegwijzering 

In grote openbare gebouwen is bewegwijzering van groot belang. Deze moet voor iedereen 

helder en begrijpbaar zijn. Zo kan men gebruik maken van pictogrammen. Voor mensen die 

slechtziend zijn, moet de bewegwijzering voldoende groot zijn. Bij de informatiebalie kan 

men een plattegrond krijgen.  

De bewegwijzering is in de gangen  op de vloer aangebracht. In gekleurde pijlen staat 

aangegeven welke kant men op moet naar een specifieke ruimte.  

Aanbeveling 6.4.3.: 

• Geef duidelijk aan waar het aangepaste toilet is. 
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6.4.4. Theater 

In het theater zijn geen opstelplaatsen voor een rolstoel of scootmobiel.  Er is geen 

ringleiding. 

Aanbeveling 6.4.4.:  

• Wil men toeschouwers die gehandicapt zijn,  tegemoetkomen, dan moet er ruimte 

zijn voor een rolstoel;.  

• Voor slechthorenden zou een ringleiding een uitkomst zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


