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1. Inleiding 

2. JBV Gouda beschikt over een prachtig clubhuis, 2 speelvelden van ieder 16 banen  

Het bestuur van de Jeu de Boules Vereniging heeft de Goudse Adviesraad voor mensen met 

een Beperking gevraagd een toegankelijkheidsonderzoek te verrichten.  

De vereniging telt ongeveer 180 leden. Veel van deze leden zijn al op leeftijd en zouden 

daarom moeite kunnen hebben met de toegankelijkheid van het speelterrein en het 

clubhuis. Een paar leden maakt al gebruik  van een scootmobiel en men verwacht dat er 

meer zullen volgen.  Daar de banen een lemen ondergrond hebben, kan men met een 

rolstoel of scootmobiel over de banen rijden, wat betekent dat men vanuit een zittende 

positie het spel kan spelen.  

De Jeu de Boules Vereniging Gouda beschikt over een clubhuis, twee speelvelden van ieder 

16 banen en een overdekte speelhal, het Boulodrôme, met 16 banen, waar met regenachtig 

weer en in de winter wordt gespeeld. 

Het speelterrein is gelegen in het sportcomplex “De Uiterwaard”, Uiterwaardseweg 4, 2807 

CD in Gouda. 

 

2.  Onderzoeksmethode 

 

2.1. Doel 

Kernvraag van het onderzoek is: in hoeverre is het terrein, het clubhuis en de speelvelden 

van de Jeu de Boules Vereniging bereikbaar,  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 van Toegankelijkheid. 

Van alle onderdelen van het 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 mate van bereikbaarheid, 

toegankelijkheid, uitgankelijkheid en bruikbaarheid.  
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2.3. Wat is onderzocht? 

Bij het onderzoek is gekeken naar de bereikbaarheid, toegankelijkheid  en bruikbaarheid van 

het terrein, clubhuis, de speelvelden buiten en de overdekte speelvelden, het Boulodrôme. 

 

3. Het onderzoek 

 

3.1. Bereikbaarheid 

Parkeren 

Er is een beperkt aantal (ca. 5 stuks) officiële parkeerplaatsen bij het clubhuis beschikbaar. 

Uitgangspunt is dat leden en bezoekers van Jeu de Boules Vereniging Gouda parkeren op het 

parkeerterrein onder en bij Sporthal De Zebra.  

De officiële parkeerplaatsen  bij het clubgebouw zijn alléén toegankelijk voor leden met een 

pas “Beperkte Mobiliteit”. Leden die slecht ter been zijn kunnen zo’n pas aanvragen bij het 

bestuur. Men dient dan wél uiterlijk een half uur vóór aanvang aanwezig te zijn. Parkeren op 

en rond de terreinen van Jeu de Boules Vereniging  Gouda geschiedt volledig voor eigen 

risico. 

 

Aanbeveling: 

- Maak tenminste één parkeerplaats geschikt als gehandicaptenparkeerplaats, zodat 

men daar zonder risico kan parkeren en men de ruimte heeft om een rolstoel of 

scootmobiel uit de auto te halen. 

- Vereisten van een gehandicaptenparkeerplaats zijn: 

•  herkenbaar d.m.v. een witte rand en speciaal bord (e6 of c56).  

• een haakse parkeerplaats is minimaal 3.5 m breed; (de auto’s staan 

naast elkaar); 

• een langs parkeerplaats is tenminste 6m lang (de auto’s staan achter 

elkaar). 

De weg naar het clubgebouw is goed geplaveid, er zijn geen hoogteverschillen. 

 

3.2. Toegankelijkheid begane grond 

Entree 

De deur die toegang geeft tot het clubhuis gaat naar buiten toe open en heeft een dranger. 

Het vergt veel kracht om de deur te openen. Mensen die in een rolstoel of scootmobiel 

rijden, hebben hulp nodig bij het openhouden van de deur.  
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De deur is voldoende breed (87 cm). 

Aanbeveling 

- Bevestig een bel die op zithoogte te bedienen is om aandacht te vragen voor hulp om 

binnen te komen. 

In de deuropening is een drempel. De toegestane hoogte van een drempel is 2 cm.  

Van buiten naar binnen bestaat de drempel uit twee delen, ieder twee centimeter.  Van 

binnen naar buiten is de drempel 4 cm hoog. Door de kokosmat die voor de drempel ligt, is 

de hoogte iets verminderd, maar toch nog te hoog.  

Aanbeveling 

- Installeer onder de kokosmat een tweede taps toelopende mat, om het hoogteverschil 

te overbruggen, of leg een oprijplaat neer. Bij een hoogteverschil van 4 cm moet een 

hellingbaan minimaal 40 cm lang  zijn.  

Bezoekersruimte begane grond 

Om in de barruimte van het clubhuis te komen moet men weer een deur door, die naar 

buiten toe opengaat. Ook op deze deur zit een dranger. Deze deur vergt minder kracht om te 

openen,  maar rolstoelgebruikers hebben wel hulp nodig  bij het openhouden van de deur.  

Er is geen drempel. De deuropening is voldoende breed (87 cm).  

De barruimte heeft geen hoogteverschillen. Door de strakke opstelling van de tafels en 

stoelen kan doorrijden een probleem geven.  

Aanbeveling 

- geef mensen in een rolstoel of scootmobiel de ruimte om door te rijden.  

Nooduitgang 

De nooduitgang bevindt zich tegenover de ingang aan de andere kant van de barruimte. De 

deur is breed genoeg en gemakkelijk te openen.  

Om de deur uit te kunnen moet men over een (te) hoge drempel. Hij bestaat uit twee delen:  

één deel van 5 cm hoog, dan een vlak deel van 11 cm lang en dan weer een drempel van 6 

cm hoog.  De hoogte van de drempel tot het trottoir buiten bedraagt 10 cm.  

Aanbeveling 

- Maak een hellingbaan. Bij een drempel van 10 cm hoog moet de lengte van een 

hellingbaan minimaal 1 m zijn.  

- Of verwijder de drempel en verleng de deur. 
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3.3. Toegankelijkheid speelvelden 

De buitenbanen 

Aan beide kanten van het clubgebouw liggen twee speelvelden. Er is niveauverschil tussen 

het plaveisel en het speelveld. Om op het speelveld te komen, moet men eerst een drempel 

van 9cm af; dan staat men op het plaveisel rond het speelveld. Wil men op het speelveld 

komen, dan moet men een afstap van ongeveer 14 cm maken.  

Aanbeveling 

- Maak losse hellingbanen die zo nodig neergelegd kunnen worden. De lengte van de 

hellingbanen is bij een hoogte van 9cm 1m; bij een hoogte van 14 cm 1m60. 

Het Boulodrôme 

Het Boulodrôme, de hal waar de binnenbanen zijn, is niet goed toegankelijk. De 

toegangsdeur is 103cm breed, maar er is een drempel van 4 cm hoog.  

Aanbeveling 

- Leg een oploopdorpel of hellingbaan bij de drempel 

Men komt dan in een bezoekersruimte waar tafels en stoelen staan. De tafels zijn 

onderrijdbaar en er staan rotanstoelen met brede zitting en armleuningen. De 

bezoekersruimte is door middel van een lage scheidingswand afgescheiden van het 

speelveld. 

De binnenbanen zijn niet te bereiken.  De doorgang naar het plaveisel van waar men het 

speelveld op gaat is te smal.  Het speelveld ligt 11 cm diep.  

Aanbeveling 

- Verwijder een gedeelte van de afscheiding tussen de bezoekersruimte en het 

speelveld, zodat men meteen op het speelveld komt. 

- Maak een losse hellingbaan die zo nodig neergelegd kan worden. De lengte van de 

hellingbaan dient bij een hoogte van 11cm 1m te zijn. 

Nooduitgang 

De nooduitgang in het Boulodrôme bevindt zich aan de achterste muur. Het zijn twee 

openslaande deuren. Wel moet er een te hoge drempel overbrugd worden. 

Nu kan men er in een rolstoel of scootmobiel niet komen, daar men niet op de speelvelden 

kan komen vanwege de nauwe doorgang. 

 



5 

Aanbeveling  

- Laat het plaveisel op de drempel aanpassen als de speelvelden toegankelijk worden 

voor rolstoel en scootmobiel. 

 

3.4. Bruikbaarheid 

Aangepast toilet 

Er is een aangepast toilet. De toegangsdeur is 90 cm breed, gaat naar buiten open en is 

gemakkelijk vanuit zittende positie te openen. Aan de binnenkant van de deur is een 

horizontale beugel bevestigd om de deur vanuit de rolstoel dicht te kunnen trekken.  

De toiletruimte is 1m68 breed en 2m17 diep. De toiletpot staat tegen de achterwand, niet in 

het midden. Aan de ene kant is er 98 cm ruimte, aan de andere kant 33 cm.  Aan beide 

kanten bevinden zich armbeugels. De pot is 51 cm hoog.  

Deze afmetingen voldoen aan de vereisten. 

De wastafel hangt op 88cm hoogte, is 47 cm diep en heeft een kraan die opengedraaid moet 

worden. De spiegel is kantelbaar.  Er staat een grote afvalemmer die veel ruimte in beslag 

neemt, maar wel verplaatsbaar is. 

Er zijn geen kledinghaken aanwezig. 

Mede door de grote wastafel is de draaicirkel in de toiletruimte te krap. 

Aanbeveling 

- Plaats een kleinere wastafel met een kraan die met een hendel open en dicht gedaan 

kan worden;  

- Bevestig een hendel aan de spiegel die op zithoogte te bedienen is, zodat men zelf de 

juiste stand kan bepalen; 

- Plaats een kleinere, goed bedienbare afvalbak (geen pedaalemmer bv.) 

- Plaats twee kledinghaken op maximaal 1200 mm boven de vloer. 

Eet- en drinkruimte 

In de barruimte bevindt zich een bar. Deze bestaat uit twee delen. Het ene deel is 90 cm 

hoog,  het andere 1m14. Het verlaagde gedeelte is goed bruikbaar voor rolstoelgebruikers. 

De tafels zijn onderrijdbaar. De stoelen zijn 45 cm hoog en 39 cm diep. Ze hebben geen 

armleuningen.  Wel staan er wat rotanstoelen die een breder zitoppervlak hebben en 

armleuningen.  
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4. Conclusie 

De Jeu de Boules Vereniging Gouda houdt er rekening mee dat er in de toekomst meer leden 

zullen zijn die afhankelijk zijn van een scootmobiel of rolstoel. Om daarop voorbereid te zijn, 

heeft het bestuur besloten te laten bekijken hoe het met de toegankelijk- en bruikbaarheid 

gesteld is.  

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

toegankelijkheid is voor rolstoel en scootmobielgebruikers.  

Uit bovenstaand onderzoek blijkt dat het clubhuis redelijk aan de toegankelijk- en 

bruikbaarheideisen voldoet. De speelvelden zijn echter niet toegankelijk voor mensen die in 

een rolstoel of scootmobiel rijden.  Daar het betreden van de speelvelden een eerste 

voorwaarde is om het spel te spelen, moeten deze optimaal toegankelijk zijn.  

Aan de hand van onze bevindingen hebben we aanbevelingen geformuleerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouda, februari 2013  

Namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking 

Drs. C.(Carla) Weller - Steijn  (secretaris) 

Drs. E.(Erika) van Bommel-Dam (vicevoorzitter) 

 

1. Uitgangspunt is dat leden en bezoekers van JBV Gouda parkeren op het parkeerterrein  


