Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen
Infoblad 3.13
TOEGANKELIJKHEID VOOR GASTEN MET EEN HANDICAP
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:
-

Avontuurlijke toegankelijkheid
Tips en trucs
Toegankelijkheid van gebouwen
Financiering
Meer informatie

Natuurlijk wil je dat alle Scouts je kampeerterrein kunnen gebruiken. Dit betekent dat je
ook zoveel mogelijk rekening probeert te houden met de beperkingen die sommige
kampeerders kunnen hebben.
Avontuurlijke toegankelijkheid
Op Scoutingkampeerterreinen wil je zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de eisen die de
gasten stellen. Daarnaast wil je het Scoutingkarakter van een terrein niet aantasten.
Uitgangspunt bij toegankelijkheid is dat kampeerders met een handicap zelf in hun
basisbehoeften kunnen voorzien. Dit betekent dat in ieder geval sanitaire voorzieningen
toegankelijk moeten zijn. Ook is het belangrijk dat (een deel van) de kampeervelden goed
bereikbaar zijn voor scouts die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten of niet kunnen
zien.
Belangrijke onderdelen van het Scoutingspel zijn samenwerking en gebruikmaken van
elkaars kwaliteiten. Scouts met een handicap kunnen hun kwaliteiten inbrengen en niet
alles hoeft dus door iedereen gedaan te kunnen worden.

•

Tips en trucs
Hou bij het toegankelijk maken van kampeerterreinen rekening met
het volgende:
• Zorg ervoor dat de sanitaire ruimtes toegankelijk zijn.
Basismaten staan in de bijlage en zijn te vinden in het
bouwbesluit. Het is verstandig een deskundige in de arm te
nemen bij aanpassingen.
• Denk bij het toegankelijk maken van sanitaire ruimtes ook aan
douches, kranen enz..
• Als het mogelijk is, zorg dan dat er een stroompunt is voor het
opladen van elektrische rolstoelen.
• Enkele velden die centraal liggen en dichtbij de sanitaire
voorzieningen moeten goed toegankelijk zijn. Dit houdt in dat bospaden egaal (en/of
semi-verhard) zijn, er weinig hoogteverschil overbrugd hoeft te worden en er geen
drempels zijn. Een belangrijk onderdeel van het kampleven vormt het kampvuur. Het
is dus prettig als de grote kampvuurkuil toegankelijk is voor kampeerders met een
handicap.
Uitgangspunten voor de toegankelijkheid van diverse voorzieningen, zoals
parkeerplaatsen en hellingbanen zijn te vinden op de website van Natuur zonder
Drempels (www.natuurzonderdrempels.nl).

Toegankelijkheid van gebouwen
In het Bouwbesluit staat aan welke eisen nieuwe (of ingrijpend te renoveren) gebouwen
moeten voldoen voordat er een bouwvergunning kan worden afgegeven. Een flink aantal
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van die eisen gaan over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van
gebouwen voor mensen met een handicap (infoblad 3.10).
De belangrijkste richtlijnen voor het bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar maken van
voorzieningen voor mensen met een handicap, staan in het Handboek voor
Toegankelijkheid, een uitgave van Elseviers bedrijfsinformatie in samenwerking met de
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (4e druk, 2001). Te bestellen via
telefoonnummer 0314 - 349 888. (ISBN 90-5439-104-9). Op www.handicap.nl en
www.natuurzonderdrempels.nl is een overzicht van de enkele richtlijnen gegeven.
De toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van je gebouw kun
je laten keuren door de CG raad. Er zijn twee manieren om een
toegankelijkheidskeuring te laten doen: een keuring om het Internationaal
Toegankelijkheidssymbool (ITS) te krijgen en een keuring op basis van
de Landelijke Toegankelijkheids Code (LTC). Informatie is te vinden op
www.toegankelijkheidssymbool.nl
Het gevolg van het aanpassen van een gebouw hoeft geen steriel resultaat op te leveren.
Ook een aangepast gebouw kan een Scoutinguitstraling hebben.
Financiering
Voor het toegankelijk maken van terreinen en gebouwen kun je een aanvraag voor
financiële ondersteuning doen bij diverse fondsen die op dit terrein werkzaam zijn. Op
www.scouting.nl is informatie te vinden over fondsen die zich richten op gehandicapten.
Enkele hiervan zijn Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind (www.nsgk.nl).
Stichting Kinderpostzegels Nederland (www.skn.nl) en het Skanfonds
(www.skanfonds.nl).
Meer informatie
Natuur zonder drempels
Toegankelijkheid gebouwen in Nederland
Internationaal Toegankelijkheidssymbool
Scouts met een Handicap
Handicap en samenleving
CG-raad

www.natuurzonderdrempels.nl
www.toegankelijknederland.nl
www.toegankelijkheidssymbool.nl
www.scouting.nl
www.handicap.nl
www.cgraad.nl

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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