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Rapportage toegankelijkheidsonderzoek van de Centrale Bibliotheek 

 

De leden van de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) maken zich 

ernstig zorgen over het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van de openbare 

bibliotheek in de gemeente Gouda.  

Als het de bedoeling is dat er één bibliotheek in de stad overblijft, de Centrale Bibliotheek, 

gehuisvest in de Spieringstraat 1 in het voormalige weeshuis, dan krijgen mensen met een 

lichamelijke beperking een ernstig probleem. Deze bibliotheek is zeer slecht toegankelijk 

voor mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel of scootmobiel rijden (of met een 

kinderwagen het pand willen betreden). Kan men nu nog uitwijken naar de bibliotheek in 

Bloemendaal, die mogelijkheid bestaat dan niet meer. Een reden te meer om de 

toegankelijkheid van het gebouw in de Spieringstraat nog eens extra onder ieders aandacht 

te brengen. Bij het onderzoek hebben we gebruikgemaakt van de Richtlijnen van de 

landelijke Toegankelijkheidscode en de ITS-normen. 

 

1. Bereikbaarheid 

Er is binnen 200 m  geen gehandicaptenparkeerplaats.  

Vanaf de rijweg is geen oprit naar het trottoir, maar een trottoirband van 3 cm. De looproute 

van de openbare weg tot aan de ingang van de bibliotheek bestaat uit een stenen plaveisel 

dat voor de nodige oneffenheden in het wegdek zorgt. Bovendien loopt de weg omhoog 

waardoor het voor een met de handbewogen rolstoel een zware klus is om bij de ingang van 

de bibliotheek te komen. 

 

 

 

 

 



 2 

2. Toegankelijkheid entree 

   Entree bibliotheek 

Voor de toegangsdeur is een dubbele drempel van totaal 3 cm. De vrije doorgang van de 

deur is 85 cm. Men komt in een vierkant halletje en moet meteen linksom (draaicirkel is 1m 

60)  door een glazen deur van 88 cm breedte. De deur moet opengeduwd worden, wat niet 

met één hand kan door de kracht die gebruikt moet worden.  Bij het verlaten van de 

bibliotheek moet men eerst door detectiepoortjes die 90 cm uit elkaar staan en dan door 

een glazen deur van 88 cm. Ook deze deur moet opengeduwd worden en is te zwaar om met 

één hand te openen. Dan moet de draai gemaakt worden naar de uitgang (draaicirkel is 1m 

20; moet minimaal 1m 50 zijn) en dan de dubbele drempel  over naar buiten. 

 

3. Begane grond na entree 

Na de entree komt men in de bezoekersruimte waar men de boeken kan inleveren en de te 

lenen boeken moet scannen. 

   

Boekenbus        Boeken scannen  
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Computers     Toegang tot ruimte van informatieve boeken 

   

De bus waarin de geleende boeken teruggegeven worden, is op een hoogte van 1m 30 wat 

net binnen de norm is, maar voor mensen met een beperkte armfunctie te hoog is. 

De hoogte van alle computers voldoet niet aan de eis die gesteld wordt voor 

rolstoelgebruikers. De toetsenborden staan op een blad dat op 95 cm hoogte is. Minstens 

één plaats zou onderrijdbaar moeten zijn, op 75 cm hoogte. De onderkant van de 

beeldschermen bevindt zich op 1m 35, wat stahoogte is.  

De apparatuur waar de boeken die men mee wil nemen moet scannen is op 1m 50 hoogte. 

De norm voor dergelijke apparatuur is een maximale hoogte van 1m 35.   

De ruimte waar de romans staan opgesteld, is te bereiken via een deuropening van 80cm (is 

minimum) breedte.  De ruimte tussen de boekenrekken is 1 m40. De hoogste 

boekenplanken zijn niet bereikbaar vanuit een zittende positie.  

De ruimte waar de informatieve boeken staan opgesteld, is te bereiken door twee 

traptreden af te gaan, in totaal 30 cm hoog. De hellingbaan is te steil om met een rolstoel af 

te gaan en is eigenlijk bedoeld voor de boekenkarren. Een rolstoelgebruiker kan hier niet 

komen.  
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4. Nooduitgang 

De nooduitgang is achterin de zaal waar de informatieve boeken staan. De deur is 80 cm 

breed en geeft toegang tot de steeg achter de Spieringstraat, de Patersteeg. Deze uitgang is 

alleen te bereiken als men het hoogteverschil kan overbruggen om bij de informatieve 

boeken te komen. 

 

5. Bruikbaarheid 

Er is geen aangepast toilet.  

De apparatuur is niet bruikbaar voor mensen in een rolstoel (zie onder 3). 

 

6. Verdiepingsvloer 

Er is een eerste verdieping. Hier staan de kinderboeken en de niet vertaalde buitenlandse 

boeken.  

De verdieping is te bereiken door een trap op te gaan. Er is geen trap- / plateaulift of kooilift, 

dus voor mensen die slecht ter been zijn, niet te bereiken.  

 

Zoet en zalig 

Tegenover de Centrale Bibliotheek bevindt zich de ruimte waar men tijdschriften en kranten 

kan lezen, computers kan gebruiken en iets kan nuttigen in het café  ‘Zoet en zalig’.  

Er is een dubbele toegangsdeur waarvan er één open staat. De enkele toegangsdeur is 77cm 

breed (minimale eis is 80 cm). Met hulp kan de andere deur ontgrendeld worden. Er is een 

vestibule met detectiepoortjes, die 87 cm uit elkaar staan en dan passeert men weer en 

dubbele deur met dezelfde afmetingen als de toegangsdeur.  

De computertafels zijn onderrijdbaar. 

Er is geen gehandicaptentoilet. 

In de vloer is een hoogteverschil van 2 cm. 

De nooduitgang is goed te bereiken, de deur is breed genoeg en er zijn geen 

hoogteverschillen.  

In het café is geen speciale zitgelegenheid voor rolstoelgebruikers. De tafels zijn niet 

onderrijdbaar. De balie bevindt zich op 93 cm hoogte (maximum eis is 1m ). 



 5 

Conclusie 

De Centrale Bibliotheek  in de Spieringstraat is zeer beperkt toegankelijk. De toegangsdeur 

naar de bezoekersruimte is van dien aard dat die door iemand die in een rolstoel zit, alleen 

met behulp van derden te passeren is. Is men eenmaal binnen, dan kan men alleen naar de 

afdeling waar de romans staan en zelfstandig boeken pakken die op de onderste planken 

staan. Via de computer kan men de catalogus raadplegen om te zien of een boek aanwezig is 

of om een boek te reserveren, maar door de hoge positie van de computers is dit niet 

mogelijk. Boeken inleveren levert hetzelfde probleem op, net als het scannen van de 

boeken. Informatieve boeken blijven buiten bereik door het hoogteverschil op de begane 

grond. Ook de nooduitgang, die zich in die ruimte bevindt, is niet te bereiken. Even als de 

buitenlandse boeken, die hun plek hebben op de eerste etage.  

Alleen mensen die goed ter been zijn, kunnen de Centrale Bibliotheek in de Spieringstraat 

bezoeken. Mensen met een lichamelijke beperking hebben niet de mogelijkheid om 

gebruik te maken van de bibliotheek zoals mensen die geen handicap hebben dat kunnen. 

In het kader van participatie aan de samenleving door iedere burger ongeacht zijn/haar 

belemmeringen maakt dit gebouw een slechte beurt. Zo ook de gemeente, die hier haar 

belofte inclusief beleid te voeren, niet gestand doet.  

Aanbevelingen 

Indien de gemeente besluit de Centrale Bibliotheek blijvend in de Spieringstraat te 

huisvesten, dan is het aanbevelenswaardig om: 

1. Een gehandicaptenparkeerplaats in de buurt aan te leggen; 

2. Het plein vóór de ingang opnieuw te bestraten en de helling naar de entree wat 

geleidelijker te maken; 

3. De entree wat ruimer te maken met deuren die automatisch open en dicht kunnen 

gaan; 

4. Een van de inleverbussen op een lagere positie te plaatsen; 

5. Een van de scanapparaten te verlagen; 

6. Minimaal één computertafel onderrijdbaar te maken en de tafel 60 cm diep; 

7. De ruimte naar de informatieve boeken bereikbaar te maken door een passende 

hellingbaan te plaatsen; (bij 30 cm hoogte een hellingbaan van 1:16) 

8. Een gehandicaptentoilet te plaatsen; 

9. De bovenverdieping bereikbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van een 

plateaulift.  

Gouda, november 2011  

Drs. E. van Bommel-Dam 

Namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking 


