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Het bezoek aan een speeltuin is voor een gezin 
met kinderen steeds weer een beleving. 
Kleuren, beweging en interactie met andere 
kinderen maken het verhaal compleet. 
Ook kinderen met een beperking hebben het 
recht om op een veilige en avontuurlijke 
manier deel uit te maken van deze 
ontdekkingstocht. 

Als ontwerper is het niet evident om de 
behoeften van de verschillende doelgroepen te 
kennen. Daarom proberen wij met dit wenken-
blad een werkinstrument aan te bieden om 
speelterreinen te ontwerpen die voor 
iedereen een aangename plek vormen om te 
vertoeven. 
Een goed toegankelijke speeltuin heeft immers 
ook voordelen voor grootouders die minder 
goed te been zijn, voor ouders met 
kinderwagens …



wandelpaden

Het merendeel van de speeltoestellen is 
bereikbaar voor een zo groot mogelijk publiek. 
Dat kan door een wandelroute aan te brengen 
tussen de toestellen, rekening houdend met de 
valzones van de speeltoestellen. 
Wandelpaden kunnen door hun vormgeving en 
kleur als speelelement beschouwd worden.  
Het kleurgebruik geeft tevens een goede 
oriëntering voor personen met een mentale of 
visuele beperking.
Wandelpaden hebben een breedte van 1,20 m. 
Beter is nog een breedte van 1,50 m zodat de 
circulatie van meerdere personen en het keren 
met rolstoel en kinderwagen mogelijk wordt. 
Het hellingspercentage is maximaal 4%. 
Als de helling steiler is, worden de richtlijnen 
van hellende vlakken toegepast. 
Dwarshellingen zijn kleiner dan 2%.

Aan de wandelpaden (ook bij deze naar de 
speeltoestellen toe) zijn er rustpunten met 
zitgelegenheid en een vrije opstelruimte (90 cm 
x 120 cm) voor een rolstoel, kinderwagen… .

Meubilair plaatst men buiten de looproute.
Zitelementen met zitplaatsen op verschillende 
hoogtes zijn voor iedereen bruikbaar. Een arm- en 
rugleuning vergemakkelijkt het opstaan.  De hoogte 
van een zitbank is 50 cm, de diepte is 40 cm.
Voor een korte rustperiode kan een leuning 
volstaan.
De vrije ruimte onder een picknicktafel is minstens 
70 cm hoog, 60 cm diep en 90 cm breed.
De gleuf van afvalbakken komt tussen 70 cm en 
90 cm. 
Op het terras is de vrije doorgangsbreedte tussen 
het meubilair minstens 90 cm breed. Op plaatsen 
waar men met een rolstoel moet kunnen draaien is 
een ruimte van 1,50 m op 1,50 m noodzakelijk.

meubilair
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signalisatie

speeltoestellen

Visuele oriëntatie gebeurt met behulp van pijlen, 
informatieborden, kleuren en contrasten. 
Omdat kinderen niet (goed) kunnen lezen is het 
aan te raden informatie mee te geven in de vorm 
van  pictogrammen die zeer eenvoudig zijn.
Bewegwijzering die op de looproute aangebracht 
is, hangt op een hoogte van 2,20 m. 
Als de loopafstand kleiner is, hangt de informatie 
op een hoogte van 1,40 m tot 1,60 m.
De grootte van de letters bedraagt 1/10 van de 
afstand vanwaar men de informatie moet kunnen 
lezen.
Kies voor een duidelijk leesbaar lettertype, 
zonder versieringen (Verdana, Arial…).

Zorg voor toestellen met zo veel mogelijk 
contrasterende kleuren, geluiden, hellende 
vlakken… waarop kinderen met een beperking 
ook kunnen spelen.

In de speeltuin is er minstens één rolstoeltoeganke-
lijk toestel aanwezig. Het is belangrijk dat dit toestel 
ook voor kinderen zonder beperking aantrekkelijk 
is om zo de integratie te bevorderen. 
Plaats bij een zandbak ook zandtafels waardoor het 
spelen met zand van op een rolstoeltoegankelijke 
ondergrond mogelijk wordt. Zandtafels worden op 
een hoogte van 70 cm geplaatst met onder de tafel 
een vrije ruimte.
Op de toestellen zijn er grijppunten. Voor kinderen 
met een beperkte mobiliteit is dat van groot belang. 
Bij een hellend vlak plaatst men ook een leuning.
Voor personen met een visuele beperking zijn 
kleurcontrasten belangrijk. Geef de grijppunten 
steeds dezelfde kleur. Kinderen met een 
verstandelijke handicap worden meer door 
geluiden of geuren aangetrokken.
Het terrein kan ook als speelelement gebruikt 
worden. Creëer geborgenheid, avontuurlijkheid en 
prikkel de fantasie van de kinderen.
Voor kinderen met een mentale beperking is de 
verstandelijke leeftijd bepalend en niet de 
eigenlijke leeftijd. 
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toilet

De toiletten hebben een meubilair dat contraste-
rend is met de omgeving.
De toiletdeuren komen onderaan niet tot op de 
grond (opening 7 tot 9 cm).
Een toegankelijk toilet is minstens 1,65 m op 
2,20 m  groot. De deur heeft een vrije doorgangs-
breedte van 90 cm en draait naar buiten open. 
Op 90 cm hoogte wordt aan de binnenkant van de 
deur een horizontale  beugel geplaatst.
De deur moet gemakkelijk te bedienen zijn en met 
een geringe kracht te openen.
De toestellen staan zo opgesteld dat er in de ruimte 
een draaicirkel van 1,50 m gemaakt kan worden. 
Het toilet inclusief de toiletbril bevindt zich tussen 
46 en 54 cm. 
De afstand van de voorste rand van de toiletpot tot 
de achterliggende wand bedraagt 70 cm (een 
hangtoilet vraagt een extra aanpassing).
Aan minstens één zijde van het toilet is er een 
breedte van 90 cm vrij om een zijdelingse transfer 

te kunnen uitvoeren. 
Een vaste greep aan de muur en een 
opklapbare steun aan de andere kant 
van het toilet verdient de voorkeur. 
Het is van belang om de beugels correct 
te plaatsen. 

De ruimte onder de wastafel bedraagt 70 cm, de 
bovenrand van de wastafel komt tussen 80 en 90 
cm hoog. De onderrand van de spiegel komt op 
ongeveer 90 cm. 
Voor personen met een verminderde handfunctie 
zijn draaikranen niet bruikbaar. Een éénhendelkraan 
of beter nog een sensorkraan ondersteunen de 
integrale toegankelijkheid. Ook de installatie van 
een extra kraan onder de wastafel is aan te raden.
Met een alarmknop kunnen de bezoekers hulp 
vragen als er iets misloopt of iemand zich onwel 
voelt.
In combinatie met een opklaptafel voor de 
verzorging van baby's wordt het toegankelijke toilet 
een multifunctioneel toilet.

In grotere speeltuinen is het aan te raden om te 
voorzien in een aparte, afschermbare 
verzorgingsruimte voor grotere kinderen.  
Die ruimte kan ook gebruikt worden als 
verzorgingsruimte voor verschillende baby's op 
hetzelfde ogenblik.
De verzorgingruimte is voorzien van een 
verzorgingstafel, ook geschikt voor een volwassene. 
De comfortmaat voor een verzorgingstafel 
bedraagt 190 cm x 70 cm.
De normen voor de wastafel zijn gelijk aan deze van 
de wastafel in het aangepaste toilet.

verzorgingsruimte
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aangepaste parkeerplaatsen

6% van het aantal parkeerplaatsen wordt 
gereserveerd voor personen met een handicap.
Deze plaatsen zijn minstens 350 cm breed en 500 
cm lang (minstens 600 cm als de auto's achter 
elkaar geparkeerd worden), en liggen zo dicht 
mogelijk bij de ingang van het gebouw, liefst op 
minder dan 25 m.
Ze worden aangeduid met duidelijk gemarkeerde 
randen, en een officieel bord dat contrasteert met 
de achtergrond. De aanduiding van de parkeer-
plaats zelf wordt daarnaast voorzien van een 
blauwe opvulling of blauwe rand naast de markering 
die de parkeerplaats afbakent.
De eventuele dwarshelling van het parkeervak en 
het toegangspad is kleiner dan 2%.
Aansluitende voetpaden en trottoirafritten zijn goed 
bereikbaar en worden plaatselijk verlaagd. 
Het toegangspad en de parkeerplaats zijn 
rolstoelvast, effen en goed verlicht.
Het toegangspad is minstens 150 cm breed. 
Bij obstakels is een minimale breedte van 90 cm 
noodzakelijk.
Niveauverschillen worden opgevangen door 
hellingsbaan en trap. De hellingsgraad van die 
helling bedraagt hoogstens 5% voor een 
maximale lengte van 10 m en hoogstens 7% 
voor een lengte tot 5 m.
Bovenaan en onderaan elke helling is er een 
vlak bordes van 150 cm x 150 cm aanwezig.
De breedte van de helling bedraagt 
minstens 120 cm tussen 
de leuningen.

De trap mag niet te steil zijn en is voorzien van 
slipvrij materiaal. 
Zowel de trap als de helling zijn aan beide zijden 
voorzien van een goed omgrijpbare leuning die 
doorloopt over een afstand van minstens 40 cm na 
de laatste trede.

De inkompartij is duidelijk herkenbaar en 
gemakkelijk vindbaar door bijvoorbeeld het gebruik 
van contrasterende kleuren.
Tourniquets en draaimechanismen als inkompoort 
worden zoveel mogelijk vermeden. Als dat niet 
mogelijk is, moet er een duidelijk aangegeven, 
alternatieve inkom voorzien worden.
De vrije doorgangsbreedte bedraagt minstens 
90 cm en de vrije doorgangshoogte minstens 2,10 m.
In de looproute zijn geen obstakels aanwezig.
Breng een natuurlijke of kunstmatige geleiding naar 
de inkom aan voor personen met een visuele 
beperking (contrast in materiaal, aanleggen van een 
afboording …).
Aan de buitenzijde van de inkom van het terrein zijn 
de openingsuren en -dagen aangegeven.
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beplanting

veiligheid

Gebruik planten die antiallergisch zijn voor een 
zo groot mogelijke groep.
Creëer hoekjes met specifieke geuren.
Plaats enkele plantenbakken op een hoogte van 
70 cm. Zo wordt de belevingswaarde ervan 
voor rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk 
te been zijn verhoogd.  
Vermijd giftige plantensoorten.
Naast het visuele kunnen ook  andere zintuigen 
geprikkeld worden, bijvoorbeeld met geluiden, 
geuren, texturen … 

Opgelet: té veel informatie werkt verwarrend!

Speeltuinen moeten inzake veiligheid voldoen 
aan de Koninklijke Besluiten van 28 maart 2001.
Belangrijk hierbij is de inachtname van de 
valruimte, aangegeven door de fabrikanten van 
de speeltoestellen.

In dezelfde reeks zijn ook verschenen: Toegankelijkheid 
van bankgebouwen, bibliotheken, cultuurcentra, gebeds- 
en bezinningshuizen, groengebieden, hotels, restaurants 
en cafés, scholen, signalisatie, sociale diensten, 
speeltuinen, sporthallen en zwembaden, stembureaus, 
kantoren van vrije beroepen, voetpaden, winkels.

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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