
 
 

Toegankelijkheid 
openbare gebouwen 



 
 

Aandacht toegankelijkheid vanaf het 
ontwerpproces 
De toegankelijkheid van gebouwen is van 
belang voor gebruikers en bezoekers. Dat 
spreekt voor zich. Voor mensen met 
beperkingen vergt dit extra aandacht. 
Door regelgeving wordt een minimum aan 
toegankelijkheid geborgd. Hiervoor zijn 
eisen opgenomen in het bouwbesluit.  
 
Uitgangspunt moet zijn dat de gebouwde 
omgeving zodanig bruikbaar, veilig en 
gezond zijn vormgegeven en ingericht, dat 
iedereen er onafhankelijk en gelijkwaardig 
kan functioneren. Plekken voor 
gezamenlijk gebruik moeten hiertoe 
'bezoekbaar' zijn en plekken voor 
individueel gebruik 'aanpasbaar’. 
Het Platform Gehandicapten heeft 
hiervoor een checklist opgesteld. Deze 
kunt u gebruiken bij uw planvorming.  
 
Huidige wet- en regelgeving – 
Bouwbesluit 2012 
Het Bouwbesluit 2012 vormt de wettelijke 
basis voor de toegankelijkheidsprincipes. 
De aanvragen voor de 
omgevingsvergunningen worden getoetst 
aan aanpasbare bouweisen volgens het 
Bouwbesluit 2012.  

De omgevingsvergunning 
Gaat u bouwen en heeft u een 
omgevingsvergunning nodig? Bij een 
omgevingsvergunning is de toets aan het 
Bouwbesluit noodzakelijk.  
 
Vergunningsvrij bouwen 
Vergunningvrij betekent niet regelgeving 
vrij! Ook als er geen vergunning nodig is, 
moet voldaan worden aan de minimale eisen 
uit het bouwbesluit. Om het bouwwerk voor 
iedere bezoeker toegankelijk te maken, is 
het belangrijk om hier vooraf rekening mee 
te houden. Hiervoor kan de checklist van 
het Platform Gehandicapten Westland 
gebruikt worden.  
 
Vragen? 
Hiervoor kunt u terecht bij het bedrijven- 
en omgevingscontactcentrum van de 
gemeente Westland. U kunt mailen naar 
bedrijvenloket@gemeentewestland.nl of 
consulenten@gemeentewestland.nl of 
telefonisch contact opnemen via 14 0174. 
 

 

Toegankelijkheid van openbare gebouwen is een belangrijk 
kwaliteitsaspect. Iedereen, jong en oud, moet gemakkelijk 
zijn weg kunnen vinden. Dus ook voor mensen met een 
fysieke beperking en chronisch zieken. Gemeente Westland 
en Platform Gehandicapten Westland (PGW) werken aan een 
toegankelijke samenleving voor alle Westlanders.  
De gemeente Westland richt zich op het versterken en 
vergroten van de sociale kracht, het aantrekkelijk maken van 
de leefomgeving en eigentijdse dienstverlening. Goede 
toegankelijke gebouwen vallen hier ook onder.  
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Platform Gehandicapten Westland (PGW) werkt vanuit hun 
dagelijkse ervaringen en kennis aan het creëren van een 
bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving voor 
iedereen in Westland.  
 

 

Advies 
Door het adviseren van gemeente, 
woningbouwcorporaties, 
projectontwikkelaars, eigenaren en 
beheerders over de toegankelijkheid bij 
nieuwbouw en renovatie worden 
woningen, gebouwen en andere 
voorzieningen goed toegankelijkheid 
gebouwd en routes toegankelijk 
aangelegd. 
 
 
Richtlijnen 
De criteria voor toegankelijk bouwen zijn 
gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 
1814 en uit het Handboek voor 
Toegankelijkheid. 
 
 
 

 

Checklist 
Platform Gehandicapten Westland heeft 
een checklist ontwikkeld met minimale 
maten voor gebruikelijke voorzieningen.  

 
Vragen? 
Voor vragen over PGW kunt u terecht bij: 
Annemiek Koremans 
info@pgwestland.nl 
telefoon: 06-12104536 
www.pgwestland.nl 
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Checklist Toegankelijk bouwen

Bestrating en vloer 
volledig vlak, berijdbaar door rolstoel/rollator, stroeve afwerking, openingen in 
roosters en sleuven mogen niet breder zijn dan 20 mm 

 
Gangen en gangpaden 

vrije doorgang breder dan 1200 mm, bij vernauwingen mag een gang plaatselijk 
900 mm breed zijn, manoeuvreerruimte rolstoel 1500x1500 mm, 
manoeuvreerruimte scootmobiel 2100x2100 mm, bochten voor rolstoelen X 
(breedte ene gang)+Y (breedte andere gang)  is groter dan 1950 mm, bochten 
voor scootmobielen X+Y is groter dan 2350 mm, drempel maximaal 20 mm hoog 

 
Deuren (inclusief nooduitgang) 

vrije doorgang van deur minimaal 850 mm, manoeuvreerruimte buiten het 
draaivlak van een deur minimaal 900x1500 mm, vrije hoogte deur ten minste 
2300 mm, drempel maximaal 20 mm hoog, zichtbare deuren ten opzichte van 
omgeving,  vermijd deurdrangers, bedieningsknop bij deurautomaat tussen 900 
en 1200 mm 

 
Ramen 

vrij uitzicht tussen 700 en 1950 mm boven de vloer, bij voorkeur vanaf 600 mm 
boven de vloer, bedieningselementen tussen 900 en 1200 mm hoogte 

 
Hoogteverschillen 
Voorkom hoogteverschillen, hoogteverschillen groter dan 20 mm overbruggen 
met helling of lift 
 

Helling 
hellingshoek bij voorkeur niet steiler dan 1:25, hellingen dwars op looproute niet 
steiler  dan 1:50, aan begin en eind helling horizontale keerruimte minimaal 
1500x1500 mm binnen en minimaal 2100x2100 mm buiten, vrije breedte helling 
minimaal 1200 med mer 

 
Liften 
kooilift ten minste 2050 mm diep en 1100 mm breed, voor liftdeur horizontale en 
obstakelvrije manoeuvreerruimte van minimaal 2100x2100 mm, vrije doorgang 
liftdeur minimaal 900 mm, automatische liftdeuren, bedieningsknoppen 
bereikbaar en tussen 900-1200 mm, zitje, leuning, spiegel, auditieve 
verdiepingsaanduiding 
 
plateaulift minimaal 1500 mm diep en 900 mm breed, opstelruimte aan begin en 
eind minimaal 1500x1500 mm, doorgang liftdeur minimaal 900 mm, geen 
hoogteverschillen groter dan 20 mm, bedieningselementen tussen 900-1200 med 
mer 

 
Trappen 
optrede 170 mm en aantrede 300 mm, voldoende breed, weerszijden leuning 
tussen 850-950 mm hoogte boven begin aantrede, leuning tenminste 300 mm voor 

begin eerste trede en 300 mm na laatste trede, zichtbaarheid traptreden 



 

 

 
Inrichtingselementen 
 

Toilet 
centraal gelegen, bewegwijzering, maatvoering afgestemd op 
manoeuvreerruimte rolstoel lengte x breedte = groter dan 3850 mm waarbij 
breedte minimaal 1650 mm is, naar buiten draaiende toiletdeur met minimale 
vrije doorgang 850 mm, beugels, gebruiksruimte wastafel, alarm, geen portaal 

 
Doucheruimte 
maatvoering afgestemd op manoeuvreerruimte rolstoel minimaal 1500 mm x 
1800 mm, zitgelegenheid, beugels, vloer, kledinghaken, wastafel 

 
Combinatie toegankelijke toilet- en doucheruimte 
maatvoering minimaal 2200 mm x 2200 mm 

 
Balie en loketten 
gedeeltelijke balie voor mondelinge informatie maximaal 1000 mm hoog, 
balie voor schriftelijke handelingen maximaal 800 mm hoog, 
onderrijdbaarheid voor rolstoel (diepte minimaal 600 mm), kantelbare 
pinapparatuur 

 
Spreekkamer 
bereikbaarheid, toegankelijkheid, onderrijdbare tafel/bureau, stoelen met 
rugleuning en armleuningen en zithoogte 460 mm en zitbreedte 600 mm, 
stoelen verplaatsbaar 

 
Garderobe en kledinghaken 
voldoende ruimte (buiten draaivlak deuren minimaal 1500x1500 mm 
manoeuvreerruimte) en kledinghaken tussen 1400-1500 mm hoogte 

 
Bureaus en tafels 
onderrijdbaar tafelblad en bureaus tussen 700-750 mm vrije ruimte en 
minimaal 600 mm diep, bovenkant bladen maximaal 800 mm boven vloer, 
draaicirkel minimaal 1500 mm voor tafel of bureau, stoelen met rugleuning en 
armleuningen en zithoogte 460 mm en zitbreedte 600 med mer 

 
Zitplaatsen en tribunes 
geschikte rolstoelplaatsen van ten minste 900 mm breed en 1200 mm lang, 
verplaatsbare stoelen 

 
Bedieningselementen 
bedieningselementen tussen 900-1200 mm hoog, zichtbaar en voelbaar, 
bereikbaar door draaicirkel van 1500 mm voor bedieningselementen 
lichtbronnen afschermen zodat bezoeker nooit direct in lichtbron kijkt 
 
‘Toegankelijkheid openbare gebouwen’ wordt gesteund door: Seniorenadviesraad, 
 Klankbord Vestia (afdeling Westland) en Vrouwenadviesraad 

 



 

 

 


