
Toegankelijkheid	
van

sporthallen en
zwembaden

Sport opent voor personen met een beperking heel 
wat deuren en geeft hen de mogelijkheid grenzen  
te verleggen. Het aantal sporters met een beperking 
neemt toe en ook sport voor ouderen is sterk  
in opmars. Om iedereen de mogelijkheid te geven  
aan sport te doen, is het belangrijk dat de sport- 
infrastructuur integraal toegankelijk is. 

Aandacht voor toegankelijkheid en multifunctionele 
oplossingen bij de bouw en inrichting van een sporthal 
of zwembad zorgt bovendien voor meer gebruiks- 
comfort en veiligheid voor iedereen. Uitbaters,  
sporters, trainers en bezoekers zullen er de vruchten 
van plukken, ongeacht of ze volwassen of kind zijn  
en of ze beperkingen hebben of niet. 

Indien er vanaf de ontwerpfase rekening wordt  
gehouden met toegankelijkheid, brengt dit slechts  
een beperkte meerkost mee. Aanpassingen achteraf 
vragen meestal een grotere investering en leiden  
bovendien niet tot de meest optimale oplossingen. 

Dit	wenkenblad	is	een	leidraad	om		
de	toegankelijkheid	van	sporthallen		
en	zwembaden	te	verhogen.	

Het	geeft	ontwerpers,	bouwheren,	
eigenaars	en	uitbaters	een	aantal	tips		
om	hun	sportinfrastructuur	bereikbaar		
en	bruikbaar	te	maken	voor	iedereen.



Parkeerplaatsen
•	6%	van	het	aantal	parkeerplaatsen	(min.	1)	is		
voorbehouden	voor	personen	met	een	beperking.	

•	Deze	parkeerplaatsen	zijn	min.	3,50	m	breed	en	5	m	
lang	(6	m	lang	als	de	auto’s	achter	elkaar	geparkeerd	
worden)	en	liggen	zo	dicht	mogelijk	bij	de	toegang		
tot	het	gebouw	(bij	voorkeur	op	maximaal	100	m).

•	Ze	worden	duidelijk	gesignaleerd	(gemarkeerde	
randen	en	een	officieel	bord).

•	Het	parkeervak	heeft	een	dwarshelling	van	max.	2%		
en	heeft	een	rolstoelvaste	ondergrond	(effen,		
aaneengesloten	en	stroef).	

•	De	parkeerplaatsen	zijn	goed	verlicht.
•	Een	voorrijdmogelijkheid	vormt	voor	personen		
met	een	beperking	een	meerwaarde.	

	
Toegangspaden
•	Toegangspaden	zijn	min.	1,50	m	breed	(ter	hoogte		
van	obstakels	min.	90	cm).	Alle	obstakels	zijn	aan		
één	zijde	van	de	looproute	geplaatst.

•	Ze	hebben	een	rolstoelvaste	ondergrond		
(effen,	aaneengesloten	en	stroef).	Ook	in	vochtige	
toestand	zijn	ze	slipvrij.

•	Niveauverschillen	van	meer	dan	2	cm	worden		
opgevangen	door	minstens	een	helling	en	een	trap.

•	De	paden	contrasteren	met	de	omgeving	en	zijn		
goed	verlicht.	

•	Luifels,	vlaggen	en	overhangend	groen	hangen		
niet	lager	dan	2,30	m.

•	Aansluitende	paden,	voetpaden	en	trottoirafritten		
zijn	goed	bereikbaar.		

Toegang
•	De	toegang	tot	het	gebouw	is	goed	zichtbaar		
(signalisatie,	vormgeving,	kleurgebruik,	contrasten,…).

•	De	toegang	is	drempelvrij.	Een	niveauverschil	tot		
max.	2	cm	is	toegelaten.

•	De	vrije	doorgangsbreedte	van	de	deur	bedraagt		
min.	90	cm.

•	Hou	er	rekening	mee	dat	sportrolstoelen	breder	zijn		
dan	gewone	rolstoelen.	De	vrije	doorgangsbreedte	van		
de	deur	bedraagt	daarom	best	min.	1	m.	

•	Een	zelfsluitend	pompmechanisme	bij	manueel		
bedienbare	deuren	is	voldoende	licht	afgesteld		
(max.	3	kg).	Bij	het	volledig	automatiseren	van		
de	toegangsdeur	genieten	schuifdeuren	de	voorkeur.

•	Er	is	voldoende	vrije	ruimte	voor	en	achter	de	deur		
(min.	1,50	m	diameter).	Aan	de	zijde	van	de	deurkruk	is		
een	opstelruimte	van	min.	50	cm	voorzien.

•	Glazen	deuren	zijn	voorzien	van	een	contrasterende	
kleurmarkering	op	drie	hoogtes:	op	ooghoogte,		
op	heuphoogte	en	op	vloerniveau.

•	Aan	de	buitenzijde	van	de	toegang	bevindt	zich		
een	informatiebord	met	informatie	over	de	sporthal		
of	het	zwembad	(contactgegevens,	openingsuren,…).
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•	Kleine	niveauverschillen	(tot	18	cm)	worden	overbrugd	
door	een	helling.	Grotere	niveauverschillen	worden	

	 overbrugd	met	een	combinatie	van	een	helling	of	trap		
en	een	lift.	Hellingen	en	trappen	zijn	voorzien	van		
een	goed	omgrijpbare	dubbele	leuning.

•	Wanden	en	vloeren	zijn	stof-	en	slipvrij	en	bestaan		
uit	onderhoudsvriendelijke	materialen.	

Sporthal en tribune
•Rondom	het	sportveld	is	een	vrije	zone	van	min.	1,50	m
		breed.	Obstakels	(palen,	sportmateriaal,	mobiele	
tribune,...)	hinderen	de	spelers	en	toeschouwers	niet.

•	Het	materiaal	van	de	vloer	is	geschikt	voor	het		
beoefenen	van	diverse	sporttakken.	De	ondergrond		
is	vlak,	antislip	en	rolstoelvast.	

•	Min.	3%	van	het	aantal	zitplaatsen	op	de	tribune	is		
voorbehouden	voor	personen	met	een	beperking.	

•	Deze	plaatsen	zijn	duidelijk	gesignaleerd	en	zijn		
min.	90	cm	x	1,40	m	groot.	

•	De	plaatsen	bevinden	zich	best	aan	de	onder-	of	
bovenzijde	van	de	tribune,	verspreid	tussen	de	andere	
plaatsen.	Handig	zijn	wegneembare	zitjes.	

•	Een	aantal	extra	brede	zitjes	met	rugsteun	en	arm-
leuningen	verhogen	het	comfort.

Onthaal
•	De	onthaalbalie	heeft	minstens	één	verlaagd	en	
onderrijdbaar	deel	(vrije	ruimte	van	min.	70	cm	hoog,	
60	cm	diep	en	90	cm	breed).	

•	Ter	hoogte	van	de	balie	is	een	vrije	draairuimte	met		
een	diameter	van	1,50	m,	zodat	men	met	een	rolstoel		
of	kinderwagen	gemakkelijk	kan	manoeuvreren.

•	De	balie	is	bij	voorkeur	open.	Vermijd	glas	omwille		
van	de	reflectie.	Bij	gebruik	van	een	gesloten	glasfront		
is	er	geluidsversterking.

Circuleren in het gebouw
•Drempels	en	obstakels	worden	vermeden	op	alle		
looproutes.	Gangen	en	doorgangen	(hekjes,	poortjes,…)	

	 zijn	min.	1,50	m	breed	(ter	hoogte	van	obstakels		
min.	90	cm).

•	De	vrije	doorgangsbreedte	van	deuren	is	min.	90	cm.		
Bij	manueel	bedienbare	deuren	is	er	voldoende	vrije	
ruimte	voor	en	achter	de	deur	(min.	1,50	m	diameter).	
Aan	de	zijde	van	de	deurkruk	is	een	opstelruimte		
van	min.	50	cm.

•	Hou	er	rekening	mee	in	sporthallen	dat	sportrolstoelen	
breder	zijn	dan	gewone	rolstoelen	en	dus	een	vrije		
doorgangsbreedte	nodig	hebben	van	min.	1	m.	
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Cafetaria 
•Het	meubilair	is	rechtlijnig	opgesteld.	Doorgangen		
tussen	het	meubilair	zijn	min.	90	cm	breed.	Reken	
daarbij	de	gebruiksruimte	van	stoelen	in:	doorgangen	
worden	smaller	als	er	mensen	aan	een	tafel	zitten.

•	Op	een	aantal	plaatsen	in	de	kantine	is	een	vrije	zone	
waar	een	rolstoelgebruiker	een	draaicirkel	van	1,50	m	
kan	maken.	

•	Een	deel	van	de	toog	is	verlaagd	en	onderrijdbaar,	
zodat	ook	rolstoelgebruikers	en	kinderen	bediend	
kunnen	worden.

•	Bij	rechtsreeks	zicht	op	de	sporthal	of	het	zwembad	
bevindt	de	onderrand	van	het	raamkader	zich	op	max.	
80	cm,	zodat	het	zicht	niet	belemmerd	wordt.

•	In	de	buurt	van	de	cafetaria	bevindt	zich	een	aangepast	
toilet	voor	de	toeschouwers.

Kleedruimte
•	Individueel	aangepaste	kleedhokjes	zijn	min.	1,60	m		
x	1,80	m	groot	en	voorzien	van	een	opklapbaar	zitje.	

•	Groeps-	of	familiekleedruimtes	zijn	uitgerust	met	
een	aangepaste	zitbank	van	50	cm	hoog	en	40	cm	diep.	
Naast	deze	bank	is	een	vrije	zone	van	min.	90	cm.	

•	Kapstokken	en	kleerhangers	zijn	op	verschillende	
hoogten	geplaatst,	waarvan	enkele	op	een	hoogte		
van	1,20	m.

•	Lockers	zijn	bedienbaar	op	een	hoogte	tussen	40	cm	
en	1,40	m.	

•	Spiegels	zijn	zo	geplaatst	dat	de	onderrand	op	
max.	90	cm	en	de	bovenrand	op	min.	2	m	boven		
het	vloerniveau	komt,	zodat	zowel	personen	met		
een	kleine	als	een	grote	gestalte	ze	kunnen	gebruiken.

•	In	een	aangepaste	kleedruimte	kan	een	ligbank	of	
verzorgingstafel	voorzien	worden	voor	personen	die	
zich	liggend	afdrogen	en	omkleden.			

Aangepaste toilet- en doucheruimte
•	Bij	de	kleedkamers	en	de	douches	is	er	minstens		
één	aangepaste	sanitaire	ruimte,	liefst	met	multi-
functionele	inrichting.

•	Het	aangepaste	toilet	is	min.	1,65	m	x	2,20	m	groot.	
•	De	combinatie	van	douche	en	toilet	in	één	ruimte	
is	plaatsbesparend.	Zorg	in	dat	geval	voor	een	ruimte	
van	min.	2,20	m	x	2,20	m	groot.

•	De	deur	draait	naar	buiten	open,	zodat	ze	niet	
geblokkeerd	raakt	bij	een	valpartij.	Een	horizontaal	
geplaatste	greep	aan	de	binnenzijde	van	de	deur	
vergemakkelijkt	het	dichttrekken.	

•	De	bruikbaarheid	van	een	aangepaste	sanitaire	
ruimte	is	afhankelijk	van	de	inrichting:	

	 	 -	De	toestellen	zijn	zo	geplaatst	dat	een	vrije	
	 	 draaicirkel	van	1,50	m	mogelijk	is.

	 	 -	Aan	minstens	één	zijde	van	de	toiletpot	of	
	 	 het	douchezitje	is	een	vrije	breedte	van	min.	90	cm		
	 	 en	voor	de	toiletpot	of	het	douchezitje	is	een	vrije		
	 	 ruimte	van	min.	1,20	m	om	een	transfer	te	maken.	

•	De	hoogte	van	de	toiletbril	is	50	cm.	De	diepte	van	
de	achterwand	tot	de	voorzijde	van	de	toiletpot	
bedraagt	min.	70	cm	(een	hangtoilet	vraagt	een	extra	
aanpassing).

•	Omwille	van	de	afwatering	is	de	vloer	van	de	
douchezone	licht	hellend	(max.	2%).	Ze	sluit	
drempelloos	aan	op	de	omliggende	vloer	en	is	
uitgevoerd	in	antislipmateriaal.	

•	Voorzie	een	vaste	beugel	tegen	de	wand	en	een
opklapbare	beugel	aan	de	open	zijde	van	de	toiletpot		
of	het	douchezitje.

•	De	douchekop	is	in	hoogte	verstelbaar	op	een	glijstang	
en	bedienbaar	op	een	hoogte	tussen	95	cm	en	2,20	m.	

•	De	thermostatische	éénhendelkraan	hangt	tussen	
90	cm	en	1,20	m	hoogte	en	op	max.	55	cm	uit	de	hoek.
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Zwembad
•	De	verplichte	douches	en	het	voetbad	zijn	drempelvrij.	
Het	voetbad	ligt	lager	dan	het	loopvlak	en	is	uitgevoerd	
met	hellingen.	

•	Er	bestaan	voorzieningen	om	de	banden	van	rolstoelen	
te	reinigen.	Als	alternatief	kunnen	enkele	rolstoelen	
voor	gebruik	in	natte	ruimten	ter	beschikking	gesteld	
worden	om	de	zwembadzone	binnen	te	gaan.

•	Rondom	het	zwembad	is	een	vrije	zone	van		
min.	1,50	m	breed.

•	Op	de	looproute	naar	en	rondom	het	zwembad	is		
een	leuning	aangebracht	in	een	contrasterende	kleur.	

•	Een	brede	trap	die	geleidelijk	doorloopt	in	het	water,		
is	gemakkelijker	in	gebruik	dan	een	trapladder.

•	De	trap	is	van	het	rechte	type	en	voldoet	aan		
de	trapformule:	2	x	optrede	+	aantrede	=	57	à	63	cm.

•	Aan	beide	zijden	is	een	dubbele	leuning	die	vertrekt	
voor	de	eerste	trede	en	doorloopt	na	de	laatste	trede	
(telkens	40	cm).

•	Op	de	neus	van	elke	trede	is	contrastmarkering	
aangebracht.

•	De	trapladder	in	het	water	is	max.	70	cm	breed		
en	heeft	aan	beide	zijden	een	leuning.

•	Ideaal	is	het	gebruik	van	een	zwembadlift	voor	
rolstoelgebruikers	en	andere	personen	met		
een	beperkte	mobiliteit.

•	In	het	zwembad	zijn	sta-	en	grijpranden.	De	waterrand	
ligt	best	25	cm	lager	dan	de	boord	van	het	zwembad.	
De	boord	is	uitgevoerd	in	een	contrasterende	kleur.

•	De	temperatuur	van	het	water	kan	aangepast	worden	
aan	de	doelgroep.	Sommige	zwemmers	bewegen		
langzamer	waardoor	ze	sneller	afkoelen.

Algemene aandachtspunten
•Het	hele	gebouw	is	voldoende	en	gelijkmatig	verlicht.	
•Er	zijn	kleurcontrasten	tussen	de	vloeren	en	de	wanden
		en	tussen	de	deuren	en	de	wanden.	Dit	bevordert		
een	logische	en	duidelijk	leesbare	structuur.

•Voorzie	een	goede	signalisatie.	Bij	voorkeur	worden	
letters	en	pictogrammen	uitgevoerd	in	reliëf,	zodat	
blinde	en	slechtziende	personen	de	bewegwijzering	
kunnen	betasten.

•Hang	op	centrale	plaatsen	een	overzichtsplan	van	
de	ruimten	in	het	gebouw.	Alle	lokalen	zijn	duidelijk	
aangegeven	met	een	naam	of	lokaalnummer.

•Informatie	moet	zoveel	mogelijk	zowel	visueel,		
tactiel	als	auditief	overgebracht	worden.		
Zorg	eventueel	ook	voor	multimedia-omkadering.		
Zo	kan	tijdens	wedstrijden	belangrijke	informatie	
omgeroepen	en	tegelijk	op	een	videoscherm	of		
scorebord	getoond	worden.

•Blindengeleide-	en	assistentiehonden	hebben	toegang	
tot	de	volledige	accommodatie.	Indien	dit	niet	mogelijk	
is,	voorzie	dan	begeleiding	voor	de	persoon	en	een	
ruimte	waar	men	de	hond	kan	achterlaten.

•Geef	duidelijke	informatie	over	de	toegankelijkheid	
van	de	sporthal	of	het	zwembad	(bv.	de	aanwezigheid	
van	een	aangepast	toilet,	voorbehouden	plaatsen,	
een	ringleiding,	informatie	in	grootschrift,…).	
Contactgegevens,	bereikbaarheid	en	praktische	
afspraken	worden	duidelijk	vermeld.		

•De	website	is	toegankelijk	en	draagt	het	AnySurfer-
kwaliteitslabel.
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Ondersteuningsmogelijkheden
Verschillende	provinciebesturen	geven	subsidies	
om	sportinfrastructuur	toegankelijker	te	maken	
en/of	om	aangepast	sportmateriaal	aan	te	kopen.	
Je	kan	er	ook	terecht	voor	informatie	over	sportclubs	
voor	personen	met	beperkingen	en	geïntegreerd	
sporten.	Voor	meer	informatie	kan	je	terecht	bij	
de	provinciale	sportdiensten	of	provinciale	steun-
punten	toegankelijkheid	in	jouw	provincie.	

Voor	het	organiseren	van	toegankelijke	
sportmanifestaties	kan	je	terecht	bij	onze 
afdeling Events:

In	dezelfde	reeks	zijn	ook	de	volgende	wenkenbladen	verschenen:	

Toegankelijkheid	van...
appartementsgebouwen,	bankgebouwen,	bibliotheken,	cultuur-	en	gemeenschapscentra,	gebeds-	en	bezinningshuizen,	
groengebieden,	hogescholen	en	universiteiten,	hotels,	kantoren	van	vrije	beroepen,	medische	praktijken,	publiek	domein,	
restaurants	en	cafés,	scholen,	signalisatie	en	informatie	in	en	rond	het	gebouw,	sociale	diensten,	speeltuinen,	stembureaus,	
studiedagen,	voetbalstadions,	voetpaden,	winkels.

Regelgeving
Sporthallen	en	zwembaden	worden	beschouwd	als	
publiek	toegankelijke	gebouwen.	Ga	je	(ver)bouwen,	
dan	dien	je	in	Vlaanderen	rekening	te	houden	met		
de	‘Gewestelijke	Stedenbouwkundige	Verordening		
van	5	juni	2009	inzake	toegankelijkheid’.

Surf	naar	www.toegankelijkgebouw.be	voor	meer	
informatie	over	deze	regelgeving.	Je	vindt	er	ook		
het	‘Handboek	toegankelijkheid	publieke	gebouwen’,	
werktools	en	heel	wat	tips	voor	het	realiseren	van	
toegankelijke	gebouwen.	

Databank Toegankelijk Vlaanderen
Wil	je	een	toegankelijke	sportinfrastructuur	vinden	of	
wil	je	de	toegankelijkheid	van	je	sporthal	of	zwembad	
beter	kenbaar	maken	voor	bezoekers,	surf	dan	naar		
www.toegankelijkvlaanderen.be.

Kantoor Roeselare - Events
Sint-Jorisstraat 1, 8800 Roeselare
Tel. 051 24 22 06
events@inter.vlaanderen

Praktische informatie

Dit wenkenblad is een publicatie van Inter, met de 
steun van het Vlaamse Gelijkekansenbeleid.

Hoofdzetel Inter
Belgiëplein 1
3510 Hasselt
Tel. 011 26 50 30
info@inter.vlaanderen
www.inter.vlaanderen

Vestigingen Inter

Dit	wenkenblad	vermeldt	een	aantal basisrichtlijnen. 
Voor	meer	specifieke	richtlijnen	en	advies	op	maat 
van	uw	project	kunt	u	terecht	bij	Inter:

Kantoor Sint-Niklaas
Parklaan 115b
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 766 49 68

Kantoor Roeselare - Events
Sint-Jorisstraat 1
8800 Roeselare
Tel. 051 24 22 06

Kantoor Brugge
Baron Ruzettelaan 7/0
8310 Brugge
Tel. 050 60 20 75

U kunt dit wenkenblad ook aanvragen bij: 
Vlaamse Overheid
Agentschap Binnenlands Bestuur
Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
Tel. 02 553 58 46
gelijkekansen@vlaanderen.be
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