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VOORWOORD

De gemeente Utrecht werkt sinds enkele jaren met Agenda 22, de methodiek om inclusief beleid
vorm te geven. Het college wil in dit kader ook dat evenementen & festivals toegankelijk en
bruikbaar zijn voor mensen met beperkingen. Daarvoor is het nodig dat inzichtelijk is wat de
randvoorwaarden voor toegankelijke festivals en evenementen zijn. Toegankelijkheid is van groot
belang, ruim 12% van alle mensen heeft een beperking.
De gemeente Utrecht heeft opdracht gegeven te adviseren hoe evenementen toegankelijk
gemaakt kunnen worden.
In dit kader heeft BAT het evenementenoverleg van de gemeente Utrecht bezocht, waarin alle
evenementen besproken worden. Daarnaast is praktijkonderzoek gedaan door een aantal
evenementen te bezoeken zoals de Utrechtse Marathon, de Parade, Koninginnedag en de
Braderie op winkelcentrum Overvecht.
In dit document vindt u een checklist die zo is vormgegeven dat elke aanvrager deze lijst
zelfstandig kan hanteren. Om aanvragers beter inzicht te geven is bij elk punt een link gemaakt
naar een overzicht met voorbeelden hoe het wel en niet goed uitpakt.

Job Haug
Bouwkundig adviseur toegankelijkheid
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Checklist
Voorbeeld ? Volg onderstaande link.

ja

nee nvt

Bereikbaarheid van het evenement/festival (vanuit de
omgeving)
Vraag

1

Is er vanaf het doorgaande voetpad een natuurlijke
gidslijn of een geleidelijn zodat blinden en slechtzienden
zelfstandig de entree/kassa kunnen vinden?
Zo nee, omschrijf het probleem

Vraag

2
Vraag

3
Vraag

4
Vraag

5

Kunnen rolstoelgebruikers het evenement/festival zonder
problemen bereiken?
Zijn de looproutes voldoende breed?
(De doorgang mag nooit smaller zijn dan 90 cm)
Zijn er drempels in de looproute?
(Bij drempels hoger dan 20 mm een helling toepassen)
Zijn hellingen en opritten voldoende flauw?
(Bij een iets te steile helling kan een rolstoel achterover
kantelen)
Toegankelijkheid van het evenement/festival

Vraag

6

Zijn alle onderdelen van het evenement/festival bereikbaar
met een rolstoel?
(inclusief de kassa, horeca, sanitair en dergelijke).
Zo nee, omschrijf het probleem

Vraag

7
Vraag

8
Vraag

9
Vraag

10
Vraag

11
Vraag

12
Vraag

13

Zijn deuren voldoende breed?
(De doorgang mag nooit smaller zijn dan 80 cm)
Zijn de looproutes voldoende breed?
(De doorgang mag nooit smaller zijn dan 90 cm)
Zijn er drempels in de looproute?
(Bij drempels hoger dan 20 mm een helling toepassen)
Zijn hellingen en opritten voldoende flauw?
(Bij een iets te steile helling kan een rolstoel achterover
kantelen)
Hebben rolstoelgebruikers vanaf de bezoekersplaatsen die
voor hen bestemd zijn goed zicht op het
evenement/festival?
Zijn er bij de bezoekersplaatsen voor rolstoelgebruikers
zitplaatsen voor vrienden en partners?
Zorgt u ervoor dat tijdelijke bouwwerken zoals tribunes en
tenten en dergelijke toegankelijk zijn?

naar inhoudsopgave
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Voorbeeld ? Volg onderstaande link.
Vraag

14
Vraag

15

Vraag

ja

nee nvt

Zijn de toiletten toegankelijk?
Stel u voor dat u in een rolstoel zit. Kunt u aan alle
onderdelen van het evenement/festival deelnemen?
Beschrijf welke activiteiten u heeft ondernomen om het
betreffende onderdeel wel toegankelijk proberen te
maken.

16

Vraag

17

Vraag

18

Wanneer er sprake is van een jaarlijks terugkerend
evenement/festival en wanneer onderdelen van het
evenement/festival niet toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers,
beschrijf wat u in het voorgaande jaar heeft ondernomen
om de toegankelijkheid van het betreffende onderdeel te
verbeteren.

Zijn er voorzieningen getroffen voor doven en
slechthorenden?
Zo ja, welke?

Vraag

19

Vraag

20

Zorgt u dat mensen die niet kunnen lezen de weg vinden
op uw evenement/festival?
Veiligheid van het evenement/festival

Vraag

21

Vraag

22

Vraag

23

Zijn nooduitgangen geschikt voor rolstoelgebruikers in
geval van een calamiteit?
Kunnen de brandcompartimenten in gebouwen
functioneren?
(deuren van brandcompartimenten moeten bij een
calamiteit vanzelf sluiten, zodat mensen die niet
zelfstandig kunnen vluchten, kunnen wachten op hulp)
Blijft de volumegrens bij muzieklocaties binnen de 103
dB(A)?

naar inhoudsopgave
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Voorbeeld ? Volg onderstaande link.

ja

nee nvt

Informatie over toegankelijkheid
Vraag

24
Vraag

25
Vraag

26
Vraag

27
Vraag

28
Vraag

29

In brochures, flyers, plattegronden en op de website is
aangegeven welke mogelijkheden er zijn en welke
maatregelen zijn getroffen voor rolstoelgebruikers.
In brochures, flyers, plattegronden en op de website is
aangegeven welke mogelijkheden er zijn en welke
maatregelen zijn getroffen voor doven en slechthorenden.
In brochures, flyers, plattegronden en op de website is
aangegeven welke mogelijkheden er zijn en welke
maatregelen zijn getroffen voor blinden en slechtzienden.
In brochures, flyers, plattegronden en op de website is
aangegeven waar de gehandicaptenparkeerplaatsen zijn.
In brochures, flyers, plattegronden en op de website is
aangegeven waar de rolstoeltoegankelijke toiletten zijn.
De bovenstaande informatie is ook gemeld aan de media.
(Denk aan kranten, radio, tv en websites zoals
www.toegankelijkutrecht.nl)
Toegankelijkheid van de informatie zelf

Vraag

30

Vraag

31
Vraag

32
Vraag

33
Vraag

34

Zorg voor een volwaardige behandeling.
(Gebruik in de communicatie de term 'mensen met een
beperking' of ‘mensen met een handicap' in plaats van
'invaliden')
Alle teksten in brochures, flyers, plattegronden en website
zijn goed leesbaar.
(Denk aan grote schreefloze letters en veel contrast)
Is uw website bruikbaar voor blinden ?
(Kijk op www.webrichtlijnen.nl of www.drempelvrij.nl)
Heeft u bij de lay-out van brochures rekening gehouden
met de leesbaarheid voor mensen met een verstandelijke
beperking ?
Heeft u bij de lay-out van de website rekening gehouden
met de leesbaarheid voor mensen met een verstandelijke
beperking ?

Bouw Advies Toegankelijkheid adviseert om de randvoorwaarden die met grijs zijn
aangegeven verplicht te stellen.

naar inhoudsopgave
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Voorbeelden naar aanleiding van de checklist
VOORBEELDEN

(terug naar de oorspronkelijke vraag ? Volg onderstaande link)

Bereikbaarheid van het evenement/festival (omgeving)
Voor
beeld

1

Een eenvoudige manier
van toetsen is om zelf
vanaf het openbaar
vervoer naar de entree
van het terrein te lopen.
Let ook op obstakels !
Bedenk daarna of u de
route ook geblindeerd
zou kunnen terugvinden
?

Goed

Fout

Blinden en slechtzienden
zoeken structuren.
De tegels voel je met je
voeten en de groene
struiken/gras vormen een
lijn die een blinde goed kan
volgen.
Voor
beeld

2

Over de geleidelijn voor
blinden zijn hekwerken gezet
die de route blokkeren.
Laat uitstekende betonnen
voeten steunen binnen het
hekwerk steken. Nu kunnen
voetgangers erover vallen.

Onbedoeld kunnen er
allerlei obstakels zijn.
Controleren vlak voor
de opening kan nooit
kwaad.

Fout

Voor
beeld

3

Een eenvoudige manier
om de vrije doorgang te
controleren is om
iemand met een rolstoel
te vragen om de
looproutes eens te
rijden of om met een lat
de route te belopen.
Simpel, meten met een lat
(0,9 m lang).
Fout
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VOORBEELDEN
Voor
beeld

4

(terug naar de oorspronkelijke vraag ? Volg onderstaande link)

Drempels en andere
hoogteverschillen
vormen vaak de
grootste drempels.
Plaats eventueel
tijdelijke hellingen.

Fout

Voor
beeld

5

Goed

Hellingen zijn vaak te
steil en hellingshoeken
zijn lastig op te meten.
Wij raden aan om een
handbewogen rolstoel te
lenen en zelf omhoog te
rijden. Kan dit zonder
om te vallen dan is de
helling waarschijnlijk in
orde.
Veel te steil. Geef
alternatieve route aan.
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VOORBEELDEN

(terug naar de oorspronkelijke vraag ? Volg onderstaande link)

Toegankelijkheid van het evenement/festival
Voor
beeld

6

Een verplaatsbare kassa
kan ook langs een
verhard pad worden
gesitueerd.
Let op of
rolstoelgebruikers de
balie kunnen bereiken.
Let op de hoogte!

Goed

Toegankelijkheid is
eenvoudig te realiseren
door eerst een
plattegrond te maken
met alle paden en
vervolgens het terrein in
te delen. Situeer (waar
mogelijk) tenten,
theaters en podia langs
verharde paden.
Voorbeeld van een plattegrond met
voetpaden

Plaats tafels zo dat
rolstoelgebruikers ook
plaats kunnen nemen
(bijvoorbeeld aan het
hoofdeind).

Er is vrijwel geen ruimte voor
rolstoelgebruikers
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Aan de kopse kant van de tafels is
ruimte voor rolstoelen.

Voorbeelden
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VOORBEELDEN

(terug naar de oorspronkelijke vraag ? Volg onderstaande link)

Plaats sanitair niet
zomaar in het gras
maar aan een verhard
pad.

Niet in het gras plaatsen !

Voor
beeld

7

Plaats het sanitair langs een verhard
pad.

Neem een stok van 80
cm lengte en loop door
de deuren van het
evenement.

Simpel, meten met een lat.
Goed

Voor
beeld

8

Met dezelfde stok van
80 cm lengte en een
ruime marge kunt u zelf
inschatten of de gangen
voldoende breed zijn.

Veel ruimte, weinig problemen

Voor
beeld

9

Een tijdelijke losse
helling kan een
oplossing zijn.
Een permanente vaste
helling is veiliger.

Fout

Goed

Bouw Advies Toegankelijkheid

7

Voorbeelden

BIJLAGE

VOORBEELDEN

(terug naar de oorspronkelijke vraag ? Volg onderstaande link)

Voor
beeld

Op een
evenement/festival zijn
10
obstakels zoals
kabelgoten en andere
hoogteverschillen.
Zorg dat
rolstoelgebruikers deze
drempels kunnen
overbruggen.
Voorkom ongelukken en
zorg dat bij steile
hellingen altijd hulp
aanwezig is.

Denk ook aan kabelgoten

Wel erg steil ! Beetje gevaarlijk !

Voor

Om te weten te komen
of bezoekers en
11 rolstoelgebruikers goed
zicht hebben op het
gebeuren raden wij aan
om vooraf op locatie te
kijken.
Verplaats u in de
rolstoelgebruiker.
Heeft u vanaf deze
plaatsen een goed zicht
op het gebeuren ?

beeld

Controleer ter plaatse !

Voor

Wanneer mensen met
familie of vrienden naar
12 een voorstelling gaan,
willen zij bij elkaar
zitten.
Kan dat ?

beeld

Goed bedoeld, maar je zit niet naast
elkaar...
Ook ontneemt de rolstoel het zicht op
het toneel....
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VOORBEELDEN

(terug naar de oorspronkelijke vraag ? Volg onderstaande link)

Voor

Bij tijdelijke
bouwwerken zijn vaak
13 drempels en andere
hoogteverschillen.
Wij raden aan om aan
de verhuurder en of de
ontwerper vroegtijdig
op de hoogte te stellen
dat de voorzieningen
bereikbaar met een
rolstoel moeten zijn.

beeld

Hoe komt een rolstoel bij de
tribune ?

Hoe komt een rolstoel over de drempel
?

Voor

Veel gebouwen hebben
rolstoeltoegankelijke
14 toiletten. In de stad zijn
een aantal openbare
rolstoeltoegankelijke
toiletten. Een
rolstoeltoegankelijke
toilet kan ook worden
gehuurt.

beeld

Voor

Neem een rolstoel en
controleer of u overal
15 kan komen ! Het kan
voorkomen dat een
locatie niet toegankelijk
gemaakt kan worden.
Trek daar een les uit en
zorg dat een volgend
evenement/festival wel
toegankelijk is !

beeld

Voor
beeld

16
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VOORBEELDEN

(terug naar de oorspronkelijke vraag ? Volg onderstaande link)

Voor
beeld

Bij een evenement als
de Parade ondervinden
17
rolstoelgebruikers
jaarlijks problemen
omdat verschillende
theaters drempels en
trappen hebben.
Door direct na het
evenement ook de
toegankelijkheid te
evalueren, kan de
organisatie aan de
verhuurder van de
theaters aandacht
vragen en eisen stellen
aan de toegankelijkheid
van deze theaters.

Hoe komt een rolstoel boven ?

Voor

Mogelijke
verbeteringen,
18 een goede
beschrijving op
papier.
dat bij één
voorstelling een
doventolk
aanwezig is.
een ringleiding
(zie www.nvvs.nl)

beeld

Gebarentaal (doventolk)

Voor
beeld

19
Voor

Wanneer een
bewegwijzering van
20 heldere eenvoudige
pictogrammen wordt
voorzien is deze voor
iedereen beter te
begrijpen (ook door
mensen die de
Nederlandse taal niet
spreken).

beeld

Bouw Advies Toegankelijkheid
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VOORBEELDEN

(terug naar de oorspronkelijke vraag ? Volg onderstaande link)

Veiligheid
Voor

De brandweer
controleert niet of
21 nooduitgangen
bereikbaar en bruikbaar
zijn voor
rolstoelgebruikers.
Wij adviseren om vooraf
zelf te controleren of de
vluchtwegen
toegankelijk zijn.

beeld

Hoe komt een rolstoel naar
beneden ?
Voor

Deuren met drangers
kunnen hinderlijk zijn,
22 de deur valt in het slot
of het is lastig om de
deur telkens te openen.
Vaak worden deze
deuren voorzien van
haakjes of een houten
wig. Voor ouderen en
rolstoelgebruikers heel
handig.
Helaas heel gevaarlijk
wanneer er brand
uitbreekt.

beeld

Erg gevaarlijk !

Voor

De Nationale
Hoorstichting is samen
23 met de
brancheorganisaties
VVEM en VNPF een
convenant overeen
gekomen om
geluidsmaatregelen te
nemen op
muzieklocaties. Doel
hiervan is om gehoor
beschadiging te
voorkomen. Bekijk het
Convenant

beeld

Bouw Advies Toegankelijkheid

10 % van de jongeren tussen 13 en 15
jaar heeft inmiddels een
hoorbeschadiging opgelopen!
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VOORBEELDEN

(terug naar de oorspronkelijke vraag ? Volg onderstaande link)

Brochures, flyers, plattegrond en website
Voor

Bij muziekcentrum
Vredenburg zijn
24 bijvoorbeeld
rolstoelzitplaatsen en er
is een voorziening voor
slechthorenden. Dit kan
op al het drukwerk
worden aangegeven.

beeld

Voorbeeld van informatie

Voor

Bij de Parade 2010 was
een doventolk
25 beschikbaar.
Dit is op diverse
websites en in allerlei
brochures vermeld.

beeld

Informatie over doventolk

Informatie over
doventolk

Voor

Voor de wandelroute
‘De Koninklijke Weg’ is
26 een buddysysteem
georganiseerd.
FC Utrecht heeft een
speciale blindentribune
met een commentator
die de wedstrijd
verslaat.
Via brochures en
websites wordt dit
bekend gemaakt.

beeld

Voor

Een plattegrond waarop
de gehandicapten27 parkeerplaatsen staan
aangegeven maakt het
zoeken veel eenvoudiger.

beeld

Kaart met
gehandicaptenparkeerplaatsen

Bouw Advies Toegankelijkheid
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VOORBEELDEN

(terug naar de oorspronkelijke vraag ? Volg onderstaande link)

Voor
beeld

Een plattegrond waarop
de openbare rolstoel28
toegankelijke toiletten
staan aangegeven zal
rolstoelgebruikers
motiveren om naar het
evenement/festival te
gaan.

Kaart met rolstoeltoegankelijke toiletten

Voor

Informatie over toegankelijkheid in lokale
29 kranten bereikt een
groot publiek.

beeld
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VOORBEELDEN

(terug naar de oorspronkelijke vraag ? Volg onderstaande link)

Toegankelijkheid van de informatie zelf
Voor

Invalide heeft een
negatieve betekenis,
30 gebruik daarom de term
‘beperking’ of
‘handicap’.

beeld

Voor

Hoe kan u controleren
of iets wel of niet
31 leesbaar is voor
ouderen en
slechtzienden ?
Bekijk de brochures en
plattegronden eens in
een slechtverlichte
ruimte.
Is het leesbaar ?

beeld

Voor

Kijk op
www.webrichtlijnen.nl
32 of www.drempelvrij.nl

beeld

Voor

Pas duidelijk foto’s,
sprekende afbeeldingen
33 en duidelijke
pictogrammen toe.

beeld

Eenvoudig
pictogram
Eenvoudige opmaak met
beeldmateriaal
Voor
beeld

34

Maak een eenvoudige
structuur.

Bouw Advies Toegankelijkheid
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BAT: Bouw Advies Toegankelijkheid
Bouw Advies Toegankelijkheid is 'de specialist voor toegankelijkheid. Veel mensen met een
beperking komen in hun dagelijks leven veel obstakels tegen: hoge stoepen zonder afrit,
een trap naar de ingang van een gebouw, een te kleine gehandicaptentoilet. Veel van deze
drempels zijn eenvoudig en goedkoop te verbeteren. De stichting BAT is er al vanaf 1990 in
gespecialiseerd om hierover te adviseren. BAT werkt onafhankelijk en zonder winstoogmerk.
We werken nauw samen met de doelgroep om de bruikbaarheid van onze adviezen te
waarborgen.
De advisering van BAT kenmerkt zich door professionaliteit én jarenlange
praktijkervaring. Job Haug is de persoon achter BAT. Hij is bouwkundig ingenieur met
meer dan 20 jaar ervaring in toegankelijkheid. BAT werkt voor overheden,
zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, ondernemers,
belangenorganisaties en particulieren.
U kunt bij BAT terecht voor
●
Advisering op maat
Zowel bij nieuwbouw als bij verbouw kunt u BAT inschakelen voor een advies op maat.
Dat wil zeggen: een advies dat past binnen de technische mogelijkheden én de
financiële kaders. De advisering kan bestaan uit het beoordelen van:
- woningen en woongebouwen;
- bouw- en inrichtingsplannen;
- bestaande gebouwen;
- verbouwingsplannen;
- bestratingsplannen en plannen voor routes voor voetgangers en rolstoelgebruikers.
●

Richtlijnen voor de toegankelijkheid van ,
- woningen en woongebouwen;
- openbare ruimten, zoals voetpaden en oversteekplaatsen;
- gebouwen met een publieksfunctie.
Onze richtlijnen zijn gebaseerd op bestaande normeringen van onder andere het
Bouwbesluit, NEN 1814 en het Handboek voor Toegankelijkheid. Daarnaast zijn in
onze richtlijnen de kennis en ervaringen verwerkt van onze toegankelijkheidsadvisering
van de afgelopen 20 jaar. De combinatie van theorie én praktijk maakt onze richtlijnen
uniek. We stellen de richtlijnen regelmatig bij, zodat u gegarandeerd de meest actuele
versie heeft.
De richtlijnen kunt u 'gratis' downloaden van de website www.batutrecht.nl.

Toegankelijkheid is gemakkelijk (en goedkoper!) te realiseren als u BAT in een zo vroeg
mogelijk stadium inschakelt.
Wilt u meer weten?
Neem gerust contact op. Wij zijn u graag van dienst. U kunt ook contact met ons opnemen
voor een (vrijblijvende) offerte over een toegankelijkheidsadvies of -inventarisatie.

Bouw Advies Toegankelijkheid
Sjanghaidreef 1
3564 JN UTRECHT
mob
06 50 846 154
e-mail
batutrecht@telfort.nl
website
www.batutrecht.nl

