
De vlag uit !

NIEUWE START

Mensen met een beperking kunnen gewoon

meedoen in de samenleving als woningen,

gebouwen en de openbare ruimte zo worden

gebouwd, dat ze toegankelijk zijn voor iedereen.

Vanaf 1 mei 2012 heeft Job Haug het bureau

Bouw Advies Toegankelijkheid (BAT) opnieuw

opgestart om toegankelijkheidsadvisering

beschikbaar te houden. 

BAT is dé specialist op het gebied van fysieke

toegankelijkheid voor mensen met beperkingen.

In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u hoe BAT

hieraan bijdraagt.

B A T

Vanaf 1980 is er met subsidie van

de Provincie Utrecht een voor

Nederland uniek kenniscentrum op

het gebied van toegankelijkheid

opgezet. Uniek omdat alle kennis

via het internet beschikbaar wordt

gesteld. In de loop van de jaren is de

bouwkundig adviseur toegankelijkheid bij

verschillende organisaties ondergebracht. Als

laatste bij CliëntenBelang Utrecht. Deze functie is

onlangs wegbezuinigd. Bouwkundig ingenieur Job

Haug blijft toegankelijkheid een warm

hart toedragen. Daarom heeft hij BAT

nieuw leven ingeblazen. Alle

richtlijnen om toegankelijkheid te

realiseren, blijven via de site van BAT

(gratis) beschikbaar. Daarnaast kunt

u BAT inschakelen voor advies op

maat. 

RICHTLIJNEN OP www.batutrecht.nl

Op de site van BAT staan diverse brochures,

richtlijnen en films over het bevorderen en

realiseren van toegankelijkheid. Al deze

materialen zijn opgesteld in samenwerking met

onze achterban, zoals gehandicapten- en

Wmo-platforms, het Provinciaal Gehandicapten-

platform Utrecht, de ouderenbonden en de

provinciale Vrouwen Advies Commissies.

Samenwerking met ervaringsdeskundigen is een

belangrijk uitgangspunt van BAT, want het

waarborgt de bruikbaarheid en de

uitvoerbaarheid van de adviezen.

U kunt de volgende materialen gratis

downloaden:

• Voetpaden voor iedereen

• Richtlijn eerstelijns gezondheidscentra 

• Sportgebouwen & zwembaden 

• Sanitair

• Stembureau's

• Installaties voor slechthorenden

TOEGANKELIJKHEIDSADVIES OP MAAT

U kunt BAT op elk moment van een bouw- ,

openbare ruimte- of groenproject inschakelen

voor toegankelijkheidsadvies op maat . Hoe

eerder u dat doet, hoe hoger het rendement is en

hoe lager de kosten. U kunt BAT bijvoorbeeld

vragen om mee te denken tijdens het

samenstellen van het programma van eisen. In

de praktijk blijkt dat toegankelijkheidswensen in

deze fase vrijwel altijd probleemloos kunnen

worden ingepast tegen lage kosten. U kunt BAT

ook vragen om bouw- of verbouwplannen te

beoordelen en suggesties te doen voor

verbetering. Hierbij kunt u aangeven of u

optimale toegankelijkheid wilt, of het meest
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Taart bij de opening

haalbare binnen de gegeven situatie. Ook bij

advisering op maat streeft BAT naar

samenwerking met de gebruikers. 

Opdrachtgevers van BAT zijn: 

• Gemeenten (al dan niet op verzoek van

gehandicaptenplatforms of Wmo-raden)

• Woningbouwcorporaties

• Architecten

• Belangenorganisaties

• Particulieren 

TOEGANKELIJKHEID GOEDKOPER

REALISEREN

Gemeenten staan voor de taak om beleid te

realiseren dat recht doet aan al haar burgers, het

zogenaamde inclusief beleid. Vaak gebeurt dit

door in de eindfase na te gaan of specifieke

doelgroepen aan bod komen. Hiervoor huurt men

veelal een specialist in. Het rendement van deze

werkwijze is laag: aan het einde van een traject

zijn wijzigingen moeilijk door te voeren en de

opgedane kennis is éénmalig. Het is als het ware

dweilen met de kraan open. Het is ook een dure

werkwijze. Een goedkopere en effectievere

werkwijze is dat ambtenaren hun werk vanaf het

eerste stadium toetsen alsof zij zelf een

beperking hebben. Hierbij kunnen zij gebruik

maken van de (gratis) richtlijnen op de site van

BAT. Voor het realiseren van toegankelijkheid is

echter vaak meer nodig dan kennis alleen. Het

vraagt om inlevingsvermogen en een

cultuuromslag. BAT kan u hierover adviseren.

WERK MEE AAN:

www.toegankelijknederland.nl

Op 1 november 2011 is de website

www.toegankelijknederland.nl officieel in gebruik

genomen. Met een eenvoudige zoekmethode

kunt u vaststellen in hoeverre gebouwen

toegankelijk zijn. De website is voor iedereen en

is gratis te gebruiken. BAT heeft een groot

aandeel gehad bij de tot standkoming van deze

website, zoals bij het ontwikkelen van de

landelijke codering, de vormgeving van

pictogrammen en de checklisten.

Initiatiefnemer van toegankelijknederland.nl is

de Dwarslaesie Organisatie Nederland. Diverse

organisaties, zoals PGU en de Nederlandse

Vereniging van Slechthorenden, hebben

bijgedragen aan de ontwikkeling van de site. De

Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad steunt

het initiatief. De site kan alleen een succes

worden als beschikbare

toegankelijkheidsinformatie

erop wordt vermeld.

Een aantal vrijwilligers heeft

al informatie ingevoerd,

bijvoorbeeld over

ringleidingen in de provincie

Utrecht, over gebouwen en

over toegankelijke speeltuinen

in heel Nederland. Langs deze

weg nodigen wij álle

belangenorganisaties, zoals

gehandicaptenplatforms en

Wmo-raden, uit om mee te

werken aan het ontsluiten van

landelijke toegankelijkheidsinformatie. Vanaf nu

kunt u de gegevens over gebouwen in uw

gemeente zelf beheren. Na aanmelding krijgt een

handleiding met een wachtwoord waarmee u de

gegevens in uw postcodegebied kunt beheren. 

WESTERBORKPAD

24 januari is het

Westerborkpad geopend.

Een wandelpad met een

lengte van 360 km van de

Hollandse Schouwburg te

Amsterdam tot Kamp

Westbork. Een beladen,

maar ook bijzonder fraai wandelpad met veel

meditatieve momenten. BAT heeft voor de paden

van deze route die ongeschikt zijn voor rolstoelen

mooie alternatieve, verharde routes uitgezocht.

BAT is nu deze alternatieve onderdelen van de

route aan het voorzien van

wegwijzers. De route is nu volledig

rolstoeltoegankelijk, volgt de

spoorlijn en doet onderweg alle

stations aan. Daarom is zij ook zeer

geschikt voor dagtochten. De

rolstoelpaden zijn vanzelfsprekend

opgenomen in de wandelgids van

deze route (www.westerborkpad.nl).

REDACTIE  J.J.M. Haug & Van Tilburg Communicatie (www.woordendiespreken.nl)

Wilt u zich opgeven of wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen stuur een e-mail naar batutrecht@telfort.nl

Vragen? Aanmelden? 

Bel of mail met BAT 

batutrecht@telfort.nl
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