
Checklist toegankelijkheidsinformatie 

De checklist kun je gebruiken om bijvoorbeeld de informatie over toegankelijkheid van een route te 

bekijken en zo nodig aan te passen. Deze opzet is vanuit routes op onze website gemaakt, maar veel 

onderdelen gelden ook voor andere middelen zoals bijvoorbeeld informatiepanelen in het gebied zelf.  

NB Zoveel mogelijk met iconen 

0 Titel route 

Naam (en/of kleur) wandeling + lengte (+ in te korten afstand) 

1  Geschiktheid van de wandelroute: (keuzes) 

• Handbewogen rolstoel, zelfstandig 

• Handbewogen rolstoel met hulp  

• Scootmobiel, elektrische rolstoel 

• Hulphonden toegestaan 

2  Bereikbaarheid 

• Startpunt met adres (eventueel met GPS-coördinaten) 

• Auto:  

o Gehandicaptenparkeerplaats aanwezig?  

o Afstand van deze parkeerplaats naar startpunt van de route 

• Openbaar vervoer:  

o locatie en naam van de OV-halte(s) (linkje naar OV9292-site) 

o geschiktheid van de halte voor rolstoelgebruikers 

o afstand van de halte tot startpunt van de route 

• Toegankelijke horeca (Als er wel horeca is, maar niet toegankelijk, dit ook aangeven!) 

Naam, adres en telefoonnummer, ligging m.b.t. tot de route. 

• Sanitaire voorziening 

o Is er een aangepast toilet? (Ook aangeven als dat niet zo is of als deze niet 

aan de voorwaarden voldoet)  

o Is er een verschoontafel? (en is deze geschikt voor grotere kinderen?)  

 

3 Toegankelijkheidskenmerken route / Bruikbaarheid 

• Hond wel/niet welkom, wel/niet aangelijnd (ivm blindengeleidehond). Evt. aparte 

vermelding dat Hulphond wel is toegestaan. 

• Aanduiding/symbool voor de route: Hoe is het pad aangegeven in het gebied? Plaast 

een foto van de aanduiding. 

• Wat is de ondergrond van het pad? Is dit op de kaart aan te geven? 

o Verhard (asfalt / beton) 

o Halfverhard (wel / niet losse steentjes) 

o Onverhard (stevig (bos-) pad) 

o Onverhard, mul zand 

• Hoe breed is het pad? 

• Hoe breed is de smalste doorgang in de route? 

• Zijn er obstakels voor iemand met een rolstoel? Zo ja, waar op de route? (bijv 

wildrooster, klaphek, bruggen) 



• Zijn er hellingen? Flauw, steil (wel geschikt voor rolstoel), steil (niet geschikt). Indien 

mogelijk hoogtelijnen aangeven. 

• Rustpunten bankjes, (aangepast) picknicktafels. Wat is de onderlinge afstand? 

• Zijn er aangepaste voorzieningen: toegankelijke vogelkijkhut, uitkijkpunt, vissteiger, 

bezoekerscentrum, speelnatuur 

Aanvullingen 

Deze punten kan je ook in een inleiding kwijt. Denk ook aan routes die een prijs hebben gewonnen of 

dat je net met mensen uit de doelgroep een schouw hebt gedaan. 

• Bijzonderheden over het pad.(wat maakt dit pad bijzonder?) Terug te vinden In de algemene 

verhalende omschrijving. 

• Toetsingsdatum 

Legenda voor plattegrond toegankelijke route:  

• Startpunt route 

• Parkeerplaats gehandicapten 

• Halte OV 

• Bezoekerscentrum 

• Horeca, toegankelijk + aangepast toilet  

• Bankje / rustplek 

• Picknicktafel (onderrijdbaar) 

• Brug 

• Verhard pad  

• Halfverhard 

• Onverhard  

• Stevig zandpad 

• Lichte helling 

• Steile helling 

• Speelplaats 

• Vogelkijkpunt 

• Uitzichtpunt 

• Veerooster (wel/niet met rijstroken) 

• Klaphek 

 

Extra toegankelijkheidsinformatie bij Speelnatuur van OERRR: 

• Speelnatuur van OERRR is voor alle kinderen, mét en zonder beperking (icoon?) 

• Aangepaste toiletvoorziening voor kinderen met beperking.  

• Wel/niet verschoontafel voor grotere kinderen  

• Iets over omheining? Check de speeltest 

 

 

 

 

 



 


