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1. Inleiding 

In 2013 is in Gouda het Groenhovenbad geopend. Dit zwembad vervangt de drie 

zwembaden die in Gouda aanwezig waren. Het nieuwe Groenhovenbad bestaat uit drie 

verschillende binnenbaden en buitenbaden. Het grootste binnenbad “De Tobbe”wordt 

gebruikt voor waterpolowedstrijden en diplomazwemmen; het “Spaardersbad” is bestemd 

voor alles wat met zwemmen te maken heeft en zwemlessen; de “Trefkuil” is voor speciale 

doelgroepen, zoals baby’s, peuters en voor gehandicapte zwemmers. Het is dus een 

zwembad waar iedereen terecht kan, ongeacht welke beperking dan ook.  

Het is van het allergrootste belang dat het bad goed toegankelijk is en men geen barrières 

tegen komt als men gebruik wil maken van de faciliteiten.  Wil men naar een inclusieve 

samenleving, dan moet iedereen terecht kunnen in het Groenhovenbad. Omdat de 

toegankelijkheid van het Groenhovenbad belangrijk is voor participatie van alle burgers en 

voor integratie van mensen met een beperking, heeft de Goudse Adviesraad voor mensen 

met een Beperking een toegankelijkheidsonderzoek verricht. Hoofddoel van dit onderzoek 

is, aan de weet te komen hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van het Groenhovenbad 

en om vast te stellen of het zwembad is voorbereid op de wetten en regels  gesteld in  het  

VN-verdrag inzake de rechten van de mens met een handicap. 

In navolging van het Regeerakkoord is het wetgevingsproces  ten behoeve van de ratificatie, 

vermoedelijk in 2015,  van het VN-verdrag 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 aan de samenleving.  

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

overheid, 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 zou moeten zijn. Daarbij hoort een goede toegankelijkheid van openbare 

gebouwen.   

 

2. Wat is toegankelijkheid? 

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. 
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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 en/of een  

scootmobielrijder 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 het Groenhovenbad 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 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 zijn te 

gebruiken voor mensen met een functiebeperking. 

3.3. Wat is onderzocht? 

Het Groenhovenbad is op de volgende onderdelen onderzocht: 

3.3.1. Bereikbaarheid 

Hierbij wordt gekeken of er binnen 50 m een gehandicaptenparkeerplaats is, of deze 

parkeerplaats aan de vereiste afmetingen voldoet (6m lang voor een langs parkeerplaats, 3.5 

m breed voor een haakse parkeerplaats); of er een omlijning is; of er een verkeersbord staat 

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 toegangsdeuren en de 

soort deur. (breedte 0.85m) 

3.3.3. Toegankelijkheid begane grond 

Hier wordt gekeken of men vrij bij de gebruiksruimten (in dit geval de kleedkamers en het 

zwembad) kan komen.  
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3.3.4. Toegankelijkheid verticaal 

Hierbij wordt gekeken of er een lift is, wat voor soort lift het is en of hij aan de vereiste 

afmetingen voldoet. (breedte 1.10 m; diepte: 1.40m) 

3.3.5. Bruikbaarheid 

Hieronder vallen een aangepast toilet, douches, kleedkamers, kluisjes, balie, eet- en 

drinkgelegenheid, terras. 

 

4. Het onderzoek 

 
4.1. Bereikbaarheid 

4.1.1. Gehandicaptenparkeerplaats 

Er zijn vier schuin haakse parkeerplaatsen. De omvang wordt aangeven door witte lijnen en 

er staan verkeersborden (e6). De plaatsen zijn 2.50 m breed, voldoen niet aan de eis van 

3m50.  Er is weinig ruimte om naast de auto te staan met een rolstoel ingeval er twee of 

meer auto’s geparkeerd staan.  

                           

Opmerking: Doordat de gpp’s schuin geplaatst zijn, lijkt er meer ruimte gecreëerd te zijn. Het 

portier kan makkelijker open, maar men kan moeilijk tussen twee auto’s doorrijden in een 

rolstoel. 

4.1.2. Van parkeerplaats tot entree (hoofdingang) 

Het is een stukje lopen van de parkeerplaats naar de entree (ruim 50m). Op zich is de route 

goed begaanbaar, maar de weg loopt iets omhoog,  wat voor mensen die slecht ter been 

zijn, een belemmering oplevert. Om bij de toegangsdeur te komen, moet men een trap van 

20 treden op. In het midden van de brede trap is de leuning geplaatst; aan de zijkanten zijn 
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geen leuningen. Aan de linkerkant van de trap is een lange hellingbaan, waarvan vooral het 

begin nogal steil is en waar wat hobbels in zitten.  

             

Opmerking: De route naar de entree vanaf de parkeerplaats en via de hellingbaan  is lang 

voor mensen die slecht ter been zijn en geen trappen kunnen lopen.  

4.1.3. Toegankelijkheid entree (hoofdingang) 

Om binnen te komen moet men door een draaideur die niet gebruikt kan worden door 

rolstoel- en scootmobielrijders. Er is daarnaast een deur die alleen van binnenuit geopend 

kan worden.  Men moet bellen en dan komt er iemand om de deur, die naar buiten toe 

opengaat,  te openen. De bel zit op 1m20  hoogte. (eis: 1m00)  

Opmerking: Indien men zowel de  trap als  de hellingbaan niet op kan, kan men gebruik 

maken van  een deur beneden rechts naast de trap, die toegang geeft tot een ruimte waarin 

een lift  is, die echter niet door rolstoel- of scootmobielrijders gebruikt kan worden.  Als men 

belt, wordt de deur ontsloten. De bel zit op 1m20 hoog en de deur is zwaar om te openen.  

 De mogelijkheid om op deze manier binnen te komen wordt nergens  aangegeven.  

                                                                                                     

D DDeur naast de trap beneden                           Hoofdingang, draaideur naast de trap 
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                        Deur naast draaideur boven, opengemaakt door een baliemedewerkster 

4.1.4. Toegankelijkheid begane grond (hoofdingang) 

De begane grond geeft toegang tot de balie met kassa, de koffieruimte, de kleedruimten en 

het zwembad. Om bij de kleedruimten te komen moet men door een poortje: deuren die 

automatisch opengaan na het invoeren van het toegangsbewijs. Er zijn twee doorgangen 

waarvan de linker de breedste is en gebruikt moet worden om met een rolstoel of 

scootmobiel bij de kleedruimten te komen.   

Opmerking: Voor en achter de brede doorgang staat een heel dikke paal waardoor het 

nauwelijks mogelijk is om van dit poortje gebruik te maken. Wel kan de brede uitgangspoort 

op aanvraag geopend worden, zodat men toch naar binnen kan.  

Moet men vanuit zittende positie het toegangsbewijs invoeren, dan moet men een goede 

arm- en handfunctie hebben, daar men de arm naar rechts moet kunnen uitsteken.   

 

      

Balie                                                                             Doorgang met palen 
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Na de doorgang komt men in een brede gang met een dubbele deur, die geopend moet 

worden om bij de kleedruimten te komen.   

Opmerking: Dit is een zware deur die alleen met hulp van iemand die loopt en een goede 

armfunctie heeft, geopend kan worden. 

                                              

                               Dubbele deur in gang  (met kleine dorpel) 

Bereikbaarheid binnenbad 

Vanaf de kleedruimten komt men in het natte gedeelte en deze ruimte mag alleen betreden 

worden op blote voeten of in de ‘natte’ rolstoel. Men moet door de doucheruimte om bij 

het bad te komen.  Omdat er veel badschuim e.d. bij de douches gebruikt wordt, is de vloer 

glad. 

Er zijn drie baden:  

1. De Trefkuil. Dit bad heeft een beweegbare bodem en kan van 60 cm tot 2.00 m diep 

worden. De temparatuur is 30 graden C. Er is een lift waarmee men met rolstoel en al 

in het water gelaten kan worden.  

2. Het Spaardersbad. Dit bad heeft een constante temperatuur van 28 graden C. Om in 

dit bad te komen moet men langs een steil trappetje naar beneden. Hiervoor moet 

men goed ter been zijn en een goede armfunctie hebben.  

Er zijn twee trappen die het bad ingaan: een bij het lage gedeelte en een bij het diepe 

gedeelte. De trap bij het lage gedeelte is het verst van de toegang verwijderd.  

3. De Tobbe. Dit is het wedstrijdbad. 

Opmerking: Bij de doucheruimte is de vloer glad. Men is genoodzaakt daar met 

badslippers te lopen. 

Als men bij het Spaardersbad bij het ondiepe gedeelte het water in wil, moet men eerst 

langs het hele bad lopen, wat ver is voor mensen die slecht ter been zijn.  
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Bereikbaarheid buitenbad en ligweide 

Om bij het buitenbad te komen, moet men vanaf de kassa langs de kleedruimten en de 

binnenbaden naar buiten lopen. Dan komt men op het terras waar de peuterbaden zijn en 

uiteindelijk bij het buiten zwembad. Wil men naar de ligweide, dan moet men een zeer steile 

helling af. Ook kan men begeleid worden naar een ingang geheel rechts van het gebouw. 

Men kan wel bij het bad komen, niet op de ligweide.  

Opmerking: Voor mensen die slecht ter been zijn, is het buitenbad praktisch onbereikbaar en 

de ligweide is geheel onbereikbaar. Er zijn geen extra voorzieningen om in het bad te komen. 

                          

                          Toegang tot de ligweide 

  4.1.5. Toegankelijkheid verticaal 

Op maaiveldniveau bevindt zich een toegangsdeur die alleen op aanvraag (bel)  geopend kan 

worden.  (zie opmerking bij 4.1.3.) Men kan dan gebruik maken van een lift om bij de baden 

en de tribunes te komen. Het is een hefplateaulift die 1.00 m breed is en 1.40 m diep.  

Opmerking:  De lift kan niet gebruikt worden door mensen in een rolstoel of  scootmobiel. Zij 

zijn genoodzaakt de hellingbaan op te rijden.  

De tribune is te bereiken via de trap en met de lift. Scootmobiel-  en rolstoelrijders kunnen 

de lift niet gebruiken en kunnen dus niet bij de tribune komen.  

4.2. Bruikbaarheid 

4.2.1. Toilet 

Er is een aangepast toilet dat voldoet aan de afmetingen. Hier staan ook de ‘natte’ 

rolstoelen. 

Opmerking: Indien men gebruik wil maken van het toilet, moeten eerst de stoelen verwijderd 

worden. 
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4.2.2. Douche 

Tussen de kleedkamers vlakbij het bad bevindt zich een grote ruimte waar de douches zijn. 

Het is goed mogelijk om op een ‘natte’ rolstoel zittend te douchen.  Alle douchekoppen 

hangen op dezelfde hoogte. Er zijn geen beugels in de muur waar men zich eventueel aan 

vast kan houden.  

4.2.3. Kleedruimten 

Er zijn kleedruimten van verschillende afmeting en met verschillende functie. De 

kleedruimten die gebruikt kunnen worden door één persoon, hebben een toegangsdeur van 

55cm breed. Zo smal is ook de deur van de familiekamer, de ruimte die gebruikt zou kunnen 

worden voor iemand die hulp bij het aankleden nodig heeft.  

Alleen de grote, gemeenschappelijke kleedruimten hebben een toegangsdeur van 90 cm 

breed. 

                              

Opmerking: De deuropeningen naar de kleine kleedruimtes zijn veel te smal. Indien men hulp 

bij het aan- en uitkleden nodig heeft, moet men gebruik maken van de gezamenlijke 

kleedruimte waar men geen privacy heeft.  

4.2.4. Kluisjes 

Bij de kleedruimten zijn kluisjes. Het paneel waar men het nummer van het te gebruiken  

kluisje in moet toetsen, is op stahoogte (ca. 1m60). Men moet een goede arm-, 

schouderfunctie hebben om het paneel te bedienen.  

Opmerking: Het paneel hangt  te hoog (1m50) . 

4.2.5. Spiegels 

Bij de kleedruimten zijn geen spiegels, deze bevinden zich vlakbij de uitgang. Er is een grote 

spiegel met een blad met wastafels. In de ruimte daarnaast hangen spiegels en  

droogapparaten. Ook zijn er twee stopcontacten. 
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Opmerking: De kranen en de zeepdispenser zijn niet te bereiken als men geen goede 

armfunctie heeft. Het handdoekenapparaat hangt veel te hoog. Het blad is niet 

onderrijdbaar. 

De spiegels hangen op stahoogte en de droogapparaten daarboven hangen veel te hoog.Ook 

de stopcontacten hangen veel te hoog.   

                     

Grote spiegel en wastafels                                        Spiegels met droogapparaten er boven 

4.2.6. Balie 

De balie met de kassa is goed toegankelijk en is 95 cm hoog. De pinautomaat is los en kan 

goed gebruikt worden. 

4.2.7. Koffieruimte 

De ruimte waar men koffie e.d. kan kopen is ruim opgezet. De tafels zijn onderrijdbaar. 
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5. Conclusie 

Een inclusieve samenleving is niet meer dan vanzelfsprekend. Niemand mag buitengesloten 

worden op grond van zijn vermogen en functioneren. Openbare gebouwen en voorzieningen 

moeten toegankelijk zijn voor alle burgers. Hoe is het nu gesteld met de toegankelijkheid van 

het Groenhovenbad met de criteria van wat toegankelijkheid is (zie hoofdstuk 2) in onze 

gedachten? Een korte samenvatting van de opmerkingen bij de verschillende onderdelen:  

Gaan wij uit van iemand die in een rolstoel of scootmobiel rijdt, dan kan men alleen binnen 

komen met behulp van anderen, nadat men eerst een grote afstand heeft moeten 

overbruggen vanaf de parkeerplaats.  Omdat er een trap is, moet men van de hellingbaan 

gebruik maken. De draaideur kan niet gebruikt worden, de deur naast de draaideur kan 

alleen van binnenuit, dus met hulp, geopend worden, nadat men aangebeld heeft.  Zo ook 

de deur die beneden naast de trap is. Men moet dus door een andere entree.  

Het invoeren van het toegangsbewijs moet met hulp van anderen gedaan worden indien 

men geen goede armfunctie heeft.  

De (brede) doorgang naar de kleedruimten is moeilijk te bereiken door de twee palen die er 

voor en achter staan, de andere doorgang (eigenlijk de uitgang)  kan alleen gepasseerd 

worden met hulp van anderen.  

De dubbele deur naar de kleedruimten is te zwaar om te openen vanuit zittende positie of 

voor iemand met beperkte armfunctie. Men heeft hulp van anderen nodig.  

De lift kan niet gebruikt worden door scootmobielrijders en mensen in rolstoelen breder 

dan 90 cm. De tribune kan door hen niet bereikt worden.  

De deuren naar de kleine kleedruimten en de familiekleedruimten zijn veel te smal en 

daardoor zijn deze kleedruimten  niet toegankelijk  in een rolstoel of scootmobiel.  De grote 

kleedruimten hebben wel een brede deuropening, maar bieden de gebruikers geen privacy.  

De vloer van de doucheruimte is door het gebruik van  badschuim glad. Alle douches hangen 

op stahoogte. Er is geen rekening gehouden met mensen die in een rolstoel douchen. 

De trap naar het ondiepe gedeelte van het bad De Trefkuil is ver weg voor mensen die slecht 

ter been zijn. Alle trappen om in de baden te komen zijn steil en men moet een goede 

armfunctie hebben om de trap af te dalen.  

Als men uitgaat van de criteria die aangeven wat toegankelijkheid is, dan komt de Goudse 

Adviesraad voor mensen met een Beperking tot de conclusie dat het Groenhoevenbad 

voor mensen die in een rolstoel of scootmobiel rijden beperkt toegankelijk is. Bovendien 

komen deze mensen en zij  die slecht ter been zijn en/of een beperkte arm-, handfunctie 

hebben allerlei belemmeringen tegen om optimaal van het zwembad gebruik te maken.   
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6. Aanbevelingen 

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) had een constructieve rol 

kunnen spelen  en een bijdrage kunnen leveren aan de tot standkoming van het 

Groenhovenbad vanuit de expertise die bij de leden aanwezig is, indien vanuit het 

gemeentebestuur de GAB om advies zou zijn gevraagd. Deze expertise had in dit kader 

uitstekend kunnen worden ingezet. De GAB ziet dit dan ook als een gemiste kans, nu de GAB 

nimmer om advies is gevraagd met betrekking tot de toegankelijkheid en bruikbaarheid van 

de baden.  

Nu moeten wij achteraf constateren, dat er niet of nauwelijks rekening is gehouden met 

mensen in een rolstoel of scootmobiel en met diegenen die slecht ter been zijn of een 

beperkte arm- en/of handfunctie hebben en dat er allerlei belemmeringen zijn voor hen om 

optimaal gebruik te kunnen maken van het Groenhovenbad. Om deze belemmeringen tot 

een minimuum te beperken, zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd in de 

veronderstelling dat die ter hart genomen worden.  

Bereikbaarheid 

1. Gehandicaptenparkeerplaatsen 

Creëer gehandicaptenparkeerplaatsen dichter bij de ingang, bijvoorbeeld rechts van 

de trap. Zoals op deze foto te zien is, kunnen er auto’s staan. Maak er twee 

gehandicaptenparkeerplaatsen van, zodat mensen die slecht ter been zijn gebruik 

kunnen maken van de ingang naar de lift. 

 

                       
2. Toegangsdeuren 

Verwijs naar de mogelijkheid de deur rechts naast de trap te gebruiken om bij de lift  

te komen.  

Maak van de deur naast de draaideur een deur die automatisch opengaat. 

Plaats een automatisch deuropener bij de dubbele deur naar de kleedruimten.  

3. Toegangspoorten 

Maak van de rechter doorgang de brede doorgang. 
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4. Bereikbaarheid binnenbad 

Reduceer het badschuim tot een minimum om uitglijden te voorkomen. Adviseer 

badslippers te dragen. 

Maak het gebruik van een rollator mogelijk om bij het bad te komen. 

5. In het bad gaan 

Plaats een “luie”trap. Voor mensen met een beperkte been- arm- of  handfunctie is 

een luie trap een goed hulpmiddel om zelfstandig in het water te komen. 

Een luie trap is een normale trap met brede treden en twee stevige leuningen. Er 

bestaan verplaatsbare en inklapbare luie trappen.  

Breng in het doelgroepenbad en in het recreatie- en buitenbad een luie trap aan.  

6. Bereikbaarheid tribune 

Creëer een zitgelegenheid bij de zwembaden de Tobbe en het Spaardersbad.  Voor 

mensen in een rolstoel of scootmobiel is het onmogelijk om op de tribune te komen, 

maar ook voor hen moet er gelegenheid zijn toeschouwer te zijn bij een activiteit in 

deze baden. 

  Bruikbaarheid 

7.  Douches 

Plaats ten minste één sproeikop op 1.60 m hoogte.  

Plaats bij één sproeikop een of twee beugels in de muur. 

8. Kleedruimten 

Verbreed de toegang van ten minste één familiekamer tot 0.90m, zodat men deze in 

een rolstoel of scootmobiel kan binnenrijden.  

Plaats in alle gemeenschappelijke kleedruimten een gedeelte van de kleedhaken 

lager en bredere banken.  

9. Kluisjes 

Plaats ten minste één paneel op zithoogte. 

10. Spiegels 

Hang ten minste één spiegel op zithoogte. Plaats onder alle spiegels een planchet. 

Hang ten minste één droogapparaat en één stopcontact lager.  

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking is gaarne bereid deze rapportage 

toe te lichten en zijn medewerking te verlenen bij het realiseren van een zwembad dat 

optimaal te gebruiken is.  

Namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking 

Drs. E (Erika) van Bommel-Dam 

p/a Postbus 2148                                                                                                                                     

2800 BG  Gouda 

Mobiel : 0651514810 


