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Advies 111 

 

 

Advies van de 

 Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking  

over het  

Voorlopig ontwerp van het Huis van de Stad 

en het 

 Stedenbouwkundig plan stationsgebied 

 

 
 
 
 

1. Inleiding 
 

Het College van burgemeester en wethouders heeft de Goudse Adviesraad voor mensen met een 

beperking (GAB) gevraagd advies uit te brengen over het Voorlopig ontwerp van het Huis van de Stad 

en de Buitenruimte in het Stedenbouwkundig plan. 

 

Ons uitgangspunt is dat in alle gevallen mensen met een beperking, - al dan niet met een 

persoonsgebonden hulpmiddel zoals een rolstoel, scootmobiel of taststok - op een zelfstandige en 

gelijkwaardige wijze van de openbare buitenruimte en van openbare gebouwen gebruik moeten 

kunnen maken.  

 

Er bestaat een aantal bruikbare richtlijnen voor de bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en 

uitgankelijkheid voor gebouwen en de openbare ruimte. Indien de gemeente deze richtlijnen  

aanhoudt voor het Huis van de Stad en de buitenruimte van het stationsgebied, kunnen ook mensen 

met een beperking zonder problemen gebruik maken van de gebouwen en de buitenruimte van het 

stationsgebied.  

 

Hieronder geven wij aan welke richtlijnen wij bedoelen en geven wij beknopt enkele belangrijke 

voorwaarden uit de richtlijnen en een aantal adviezen weer.  

 

 

 

 

2. Buitenruimte in het Stedenbouwkundig plan 
 

Voor de openbare ruimte heeft het CROW een goed bruikbare richtlijn opgesteld, n.l. de Richtlijn 

integrale toegankelijkheid openbare ruimte.  Ook staat in het Handboek voor Toegankelijkheid, 5e 

druk, een aantal richtlijnen voor de stedelijke inrichting.  

 

Wij adviseren het College de buitenruimte in het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied te 

toetsen aan bovengenoemde richtlijnen.  

 

De GAB wil als extra aandachtspunt benoemen dat de gebouwen in het stationsgebied ook goed 

bereikbaar moeten zijn voor reizigers van de GroeneHartHopper. Aangezien dit voor mensen met een 

beperking vervoer van deur-tot-deur is, moet men voor de deur van het object afgezet en opgehaald 

kunnen worden. Ook is het belangrijk dat men op een veilige manier in- en uit kan stappen cq. rijden. 

 

Ook moet door middel van streng toezicht voorkomen worden dat her en der fietsen worden geplaatst, 
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omdat dit een grote belemmering kan vormen voor mensen met een beperking. 

  

 
2. Huis van de Stad 
 

Veel mensen met een beperking komen anno 2007 veel belemmeringen in hun omgeving tegen. 

Doorgaans, zo blijkt in gesprekken met de opdrachtgevers en architecten, is dat geen kwestie van 

onwil, maar weten opdrachtgevers niet aan te geven aan welke toegankelijkheidseisen hun gebouw 

moet voldoen. 

In het programma van eisen van het Huis van de Stad is opgenomen dat het gebouw moet voldoen 

aan de eisen in het Handboek voor Toegankelijkheid.  In tegenstelling tot wat nogal eens gedacht 

wordt, is dit niet toereikend om de toegankelijkheid te waarborgen. Wel doeltreffend is het 

daarentegen wanneer de opdrachtgever bij het opstellen van het programma van eisen de NEN 1814 

(Toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimten) van toepassing verklaart. 

Op die manier maakt de opdrachtgever de architect daadwerkelijk verantwoordelijk. 

Er is een handzaam naslagwerk voorhanden is, dat is gebaseerd op het Handboek voor 

Toegankelijkheid en op de NEN 1814. Dit is de brochure Bereikbaar, Toegankelijk, Bruikbaar & 

Uitgankelijk bouwen van de stichting Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht. 

De GAB beveelt de gemeente deze brochure van harte aan en adviseert de gemeente dit naslagwerk 

van toepassing te verklaren bij de bouw van het Huis van de Stad.  

 

Indien het Huis van de Stad voldoet aan de genoemde voorwaarden, komt het gebouw in aanmerking 

voor toekenning van het Internationale Toegankelijkheidssymbool (ITS). Het ITS-symbool is een 

signaal voor mensen met een beperking en hun relaties. Wanneer zij een ITS-symbool tegenkomen 

kunnen zij er van verzekerd zijn dat de accommodatie voor hen geheel toegankelijk is. Het symbool 

wordt wereldwijd toegepast. Het symbool is vijf jaar geldig. Voorwaarde voor toekenning van het ITS-

symbool is dat bezoekers de voor hen aanwezige voorzieningen in het gebouw op een zo 

onafhankelijk en gelijkwaardig mogelijke wijze kunnen bereiken en gebruiken.  

 

 

Aan gebouwen die regelmatig door mensen met een fysieke beperking worden bezocht, zoals het 

Huis van de Stad, kunnen de criteria uit de brochure nog worden aangevuld met strengere eisen. 

 

De GAB doet met het oog hierop de volgende aanbevelingen: 

 

Tenminste 2% gehandicaptenparkeerplaatsen 

Tenminste 2% van alle aanwezige parkeerplaatsen dient Gehandicapten Parkeerplaats te zijn. 

Vanaf de Gehandicapten Parkeerplaats dient er een veilig voetpad tot de entree van het Huis van de 

Stad te zijn. De looproute vanaf de Gehandicapten Parkeerplaats tot de entree moet niet te lang zijn. 

Wij adviseren om de loopafstand te beperken tot 50 meter. 

 

Speciale ruimte voor scootmobielen  

Het is prettig als er in de overdekte fietsenstallingsruimte ruimte beschikbaar is om een aantal 

scootmobielen te parkeren. De benodigde opstelruimte voor een scootmobiel is minimaal 90 x 140 cm. 

Om te draaien is een cirkel van 200 cm doorsnede nodig. Het is aan te bevelen om een of meer 

handbewogen rolstoelen te hebben. 

 

Geleidelijn voor blinden en slechtzienden 

Bij blinden en slechtzienden bestaat behoefte een kunstmatige geleidelijn die leidt naar de ingang van 

het Huis van de Stad.  Een kunstmatige geleidelijn bestaat uit een 60 cm brede strook van ribbels in 

een contrasterende kleur (bijvoorbeeld ribbeltegels). Door middel van de geleidelijn kunnen blinden en 

slechtzienden met een stok het pad volgen. 
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Extra aandacht voor bewegwijzering  

Voor de bezoekers dient extra aandacht besteed te worden aan de route. Een veelgebruikte route in 

het gebouw kan verduidelijkt worden door een kleurmarkering in de vloerafwerking aan te brengen, of 

door symbolen of pictogrammen langs de route te plaatsen. Er kan ook gewerkt worden met 

verschillend vloermateriaal, zodat blinden en slechtzienden weten waar zij ongeveer zijn. 

 

Ringleiding of infrarood-installatie voor slechthorenden 

Ringleidingen of infraroodinstallaties dienen door de Nederlandse Vereniging Van Slechthorenden 

(NVVS) te zijn goedgekeurd. Als criterium voor deze keuring geldt de norm NEN 10 118-4. Een door 

de NVVS goedgekeurde installatie wordt aangegeven met een bordje. Dit bordje moet duidelijk 

zichtbaar worden aangebracht bij de toegang van de ruimte waar de goedgekeurde installatie zich 

bevindt. De toepassingsmogelijkheden van een ringleiding of infraroodinstallatie zijn afhankelijk van 

diverse factoren, zoals de bouwconstructie en de specifieke ruimte.  

Bij de NVVS zijn deskundige mensen aanwezig die de gemeente kunnen adviseren over de 

mogelijkheden. De GAB adviseert de gemeente de NVVS in een vroeg stadium te betrekken bij de 

plannen voor de aanleg van de voorzieningen voor slechthorenden.  

 

Een punt van aandacht voor de verstaanbaarheid is de akoustiek in het algemeen. Deze kan 

een grote nadelige invloed hebben op de verstaanbaarheid, ook voor horende mensen. Het gebruik 

van geluidsdempende materialen in vloeren, wanden, plafonds, trappen, bij muren/ramen is hierbij 

belangrijk. 

 

Vrije en brede doorgang 

De doorgangen van hallen en gangen in het gebouw moeten voldoende breed zijn.  

De doorgang tussen bijvoorbeeld meubilair of kolommen moet minimaal 90 cm zijn. Een gang of een 

looproute moet minimaal 120 cm breed zijn.  

Ook veiligheidspoortjes moeten voldoende breed zijn. 

Voor blinden en slechtzienden is het belangrijk dat er zo min mogelijk losse elementen in de 

doorgangen en loopruimtes geplaatst worden, zoals plantenbakken, stoelen en bankjes.   

 

Vermijd drempels  

Drempels zijn vervelende obstakels. In sommige situaties is het zelfs onmogelijk om een drempel 

zelfstandig te passeren ook al is deze slechts 20 mm hoog. Probeer daarom om drempels waar 

mogelijk te vermijden. Zijn er drempels hoger dan 20 mm die niet vervangen kunnen worden, zorg 

dan dat de drempels zijn afgerond of pas een oploopdorpel toe met een juiste hellingshoek. 

 

Zichtbaarheid trap 

Traptreden moeten goed zichtbaar zijn. Zorg voor een goede verlichting van de trap en voorzie de 

traptreden bij voorkeur van een markering. 

Zorg dat de lift of trap zich in het zicht bevindt van de entree, zodat blinden en slechtzienden dit 

makkelijk kunnen vinden. 

 

Maak de deuren zichtbaar en toegankelijk 

De GAB adviseert de gemeente veelgebruikte deuren in het Huis van de Stad te automatiseren. 

Een automatische deur met compartimenten, zoals de tourniquetdeur, dient van een vertragingsknop 

te worden voorzien. Een tourniquetdeur dient een manoeuvreerruimte van 900 x 1800 mm of van 

1100 x 1400 mm te hebben. De bedieningsknop van een automatische deur dient zich ten minste 500 

mm buiten een inwendige hoek te bevinden en dient zich om veiligheidsredenen ten 

minste 500 mm buiten het bewegingsvlak van de deur te bevinden. De bedieningsknop dient bij 

voorkeur in de aanrijrichting op 2 m voor de deur geplaatst te worden tussen 900 en 1200 mm hoogte. 
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Draaideuren zijn overigens erg onpraktisch voor blinden en slechtzienden. De GAB adviseert daarom 

bij voorkeur een gewone toegangsdeur te gebruiken. Mocht er toch een draaideur nodig zijn, dan dient 

naast de draaideur ook een gewone toegangsdeur gebruikt te kunnen worden.  

 

Markering van deuren 

Voor blinden en slechtzienden is het belangrijk dat de deuren goed zichtbaar zijn door contrastrijke 

kleuren. Voor iedere bezoeker dienen glazen deuren of grote glasvlakken goed zichtbaar te zijn door 

deze te voorzien van een opvallende markering op ooghoogte (ca 1500 mm boven vloerpeil). 

Dagelijks lopen mensen tegen glazen deuren omdat zij de deur niet bijtijds hebben gezien.  

 

Aangepast toilet 

De GAB is blij dat in het Programma van Eisen is opgenomen dat op iedere verdieping een 

aangepaste  toiletruimte wordt aangebracht. Dit is voor medewerkers met een beperking van groot 

belang.  

Werknemers en bezoekers weten over het algemeen niet dat er een rolstoel 

toegankelijk toilet aanwezig is. Zorg daarom voor een goede verwijzing naar het rolstoel toegankelijke 

toilet, zowel in de gangen als in de lift. 

Een aspect dat vaak vergeten wordt, is de bediening van het waterreservoir. Deze bevindt zich 

meestal bovenop het waterreservoir, waar veel rolstoelgebruikers niet of moeilijk bij kunnen. Zorg dat 

de bediening van het waterreservoir bereikbaar is, door bijvoorbeeld de knop aan de zijkant van de 

closetpot te situeren. 

 

Balies voor iedereen 

Een belangrijks aspect in het Huis van de Stad is de toegankelijkheid van loketten en balies. In de 

ontwerptekeningen worden een centrale balie, zitbalies, stabalies en een infobalie van CWI/UWV 

onderscheiden. 

Loketten en balies worden ontworpen om bezoekers te ontvangen en om voor bezoekers 

bepaalde diensten te verrichten. De diensten kan men onderscheiden in het geven van mondelinge 

informatie of het verrichten van handelingen. Alle loketten en balies in het Huis van de Stad dienen  

bruikbaar en dus toegankelijk zijn. 

De GAB wil erop wijzen dat een aparte voorziening voor rolstoelgebruikers niet werkt. In de provincie 

Utrecht zijn honderden aparte verlaagde balies waar nog nooit een rolstoelgebruiker van gebruik heeft 

kunnen maken. Aparte verlaagde balies zijn handig voor post, voor een kopieermachine, voor planten, 

enz, maar niet voor bezoekers! De GAB pleit voor inclusief beleid, dat wil zeggen dat elke balie 

geschikt is voor rolstoelgebruikers, lange mensen, slechthorenden, enz. 

 

Er gelden verschillende richtlijnen voor balies waar alleen mondelinge informatie wordt gegeven en 

balies waar ook handelingen worden verricht (zie de brochure van het BAT Utrecht). 

 

Voor blinden en slechtzienden is het belangrijk dat de centrale balie zich niet te ver van de entree 
bevindt, zodat men direct kan horen waar de balie zich bevindt en zich daarop kan richten. 

 

Balies en recepties vormen dikwijls het visitekaartje van een organisatie en er is veel aandacht voor 

vormgeving. Toegankelijkheid wordt door veel ontwerpers als een vervelend item beschouwd. 

De GAB heeft de indruk dat dit komt omdat het item toegankelijkheid te laat aan de orde komt. 

Wanneer het design for all principe vanaf de eerste schetsen een rol speelt in het ontwerp, kan het 

niet anders dan dat er een fraaie vormgeving ontstaat en een voorziening die voor iedereen geschikt 

is. Belangrijk aandachtspunt is dat de verlaging van de balie gezien wordt als een uitnodiging naar 

de bezoeker. Als er een losse stoel aanwezig is, kunnen ook mensen die niet zo lang kunnen staan op 

comfortabele wijze geholpen worden. 

 

Zorg dat pinapparatuur ook geschikt is om door rolstoelgebruikers te worden gebruikt. 

Wanneer de pinapparatuur los wordt aangebracht met een verlengsnoer is deze voor iedereen 

geschikt. 
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Zorg dat duidelijk is welke functies een balie of loket heeft, door dit op een logische en duidelijk 

leesbare manier aan te geven.  

 

De GAB adviseert op de volgende plaatsen een loketringleiding voor slechthorenden aan te leggen: 

- in de centrale balie;  

- in de infobalie van CWI/UWV; 

- in 2 zitbalies;  

- in 1 stabalie.   

Bij deze balies dient door middel van een bordje duidelijk te zijn, dat er een ringleiding aanwezig is.  

 

Toegankelijke spreekkamers, wachtruimten, raadszaal en andere verblijfsruimten 

In het voorlopig ontwerp zijn verschillende ruimten opgenomen. Voor alle ruimten geldt dat er geen 

fysieke belemmeringen dienen te zijn, zodat alle bezoekers kunnen deelnemen aan de activiteiten 

die in deze ruimten plaatsvinden. 

 

In ruimten waar stoelen, banken of tafels voor bezoekers zijn, dient ten minste één van deze 

voorzieningen te voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.  

 

Veel mensen hebben moeite om vanaf een lage stoel of bank op te staan. Zorg dat er altijd stoelen 

zijn met een rugleuning, armleuningen, met voldoende breedte en een zithoogte van ca 480 mm 

boven de vloer. 

Zorg dat er rondom zitplaatsen ruimte is voor rolstoelgebruikers. 

 

Spreekkamers 

In spreekkamers dient voldoende manoeuvreerruimte en plaats te zijn voor een rolstoel (zie de 

brochure). Er dient een losse stoel aanwezig te zijn. Zorg voor goede verlichting in deze ruimte; de 

directe lichtbron dient voldoende sterk te zijn. Wanneer en een lamp of schuif is die aangeeft of een 

ruimte bezet is, dient deze voldoende groot en contrasterend te zijn.  

 

Wachtruimte   

Het is belangrijk dat er in de wachtruimte voldoende zitplaatsen aanwezig zijn en dat er naast de 

zitplaatsen een ruimte is om een rolstoel neer te zetten. Tevens dient er voldoende ruimte te zijn om 

met de rolstoel te manoeuvreren. 

 

Indien gebruik gemaakt wordt van een systeem met volgnummers, dienen de volgnummers goed 

leesbaar te zijn en dient het volgnummer dat aan de beurt is op meerdere manieren te worden 

weergegeven. Het kan bijvoorbeeld worden omgeroepen en op een display worden weergegeven.   

 

De raadszaal, vergaderruimten, en andere bijeenkomstruimten 

Deze moeten voldoen aan de eisen voor verblijfsruimten. Een aandachtspunt hierbij is de route vanaf 

de entree van het gebouw naar de betreffende ruimte. Deze moet volledig toegankelijk zijn. In de 

ruimten moeten zich buiten de looproute een of meerdere opstelplaatsen voor rolstoelgebruikers 

bevinden, met een afmeting van 140x 90 cm.  

In de raadszaal en in minimaal één vergaderruimte dient een ringleiding of een infraroodinstallatie 

aanwezig te zijn.  

 

Bruikbare en zichtbare bedieningselementen 

Ook ruimten met bedieningselementen moeten gebruikt kunnen worden door mensen met een 

beperking. Bedieningselementen op bijvoorbeeld liften, openbare telefoons, automaten als koffie-

automaten of automaten om een volgnummer te trekken, kopieerapparaten en printers voor bezoekers 

en interactieve informatiepanelen dienen voor iedereen op een bereikbare hoogte worden geplaatst. 

Zo dient in het Huis van de Stad ook de pc/internet voorziening, de mediazithoek en het print- en 



Advies 111 April 2007 Pagina 7 van 7 

kopieerapparaat, de telefoon, de leesruimte en de themahoek bereikbaar en bruikbaar te zijn voor 

iedereen.  

De knoppen dienen zich op een hoogte tussen de 90 en 120 cm boven de vloer te bevinden en goed 

zichtbaar te zijn. Voor blinden en slechtzienden dienen de knoppen bij voorkeur rood te zijn en 

allemaal op gelijke hoogte te zitten. 

Voor mensen die minder goed horen is het handig om een telefoontoestel met verstelbare 

geluidssterkte toe te passen. 

 

Toegankelijke vluchtwegen 

Verkeersruimten zijn bij noodsituatie essentieel. De GAB adviseert om alle nooduitgangen,  

vluchtwegen en noodvoorzieningen toegankelijk uit te voeren (ook de buitendeur). Kort gezegd, 

adviseren wij dat de drempels, de vrije doorgang, de manoeuvreerruimte en de bediening van 

nooduitgangen aan de richtlijn voldoen.  

Creëer op elke verdiepingen 'veilige' wachtplaatsen van voldoende afmeting (minimaal 900 x 1500 

mm) waar iemand in een rolstoel kan wachten op hulp . 

Zorg dat deze wachtplaatsen in paniek situaties geen obstakel vormen voor andere vluchtende 

mensen. 

 

 

 

3. Conclusie 
 

De GAB hoopt met bovenstaand adviezen en de genoemde richtlijnen een bijdrage te hebben 

geleverd aan de realisatie van een volledig toegankelijk Huis van de Stad en een toegankelijke 

buitenruimte.  

 

Uiteraard wil de GAB graag zijn deskundigheid ter beschikking stellen aan de ontwerpers bij het nader 

uitwerken van de toegankelijkheidsvereisten. Indien uit de toetsing blijkt dat niet aan alle of niet 

volledig aan de genoemde voorwaarden voldaan kan worden, wil de GAB graag met de gemeente 

bekijken of er alternatieven mogelijk zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Gouda, april 2007 

 

 

 

  

 


