Toegankelijkheid

van

Dit wenkenblad is een leidraad om
de toegankelijkheid van voetbalstadions
te verhogen.    
Het geeft ontwerpers en clubverantwoordelijken een aantal tips
om hun stadion bereikbaar en bruikbaar
te maken voor iedereen.

voetbalstadions
“Voetbal, een feest!” Dat is wat iedere voetbalsupporter elke wedstrijd opnieuw wil beleven.
De toegankelijkheid van het stadion draagt daar
in grote mate toe bij en is voor iedereen van belang
maar essentieel voor personen met een (tijdelijke)
beperking, ouderen,…
Supporters van de thuisploeg en van de tegenpartij
hebben recht om van de wedstrijd te genieten
en de opwinding van het spel te ervaren.
Dit kan alleen als het stadion en de omgeving
integraal toegankelijk zijn. Ook de toegankelijkheid
van informatie en dienstverlening draagt hiertoe
een steentje bij. Vaak maken kleine ingrepen al
een groot verschil.

Parkeerplaatsen

Toegangspaden

• 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 stadion (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 een rolstoelvaste ondergrond
(effen, aaneengesloten en stroef).
• De parkeerplaatsen zijn goed verlicht.
• Een voorrijdmogelijkheid vormt voor personen met
een beperking een meerwaarde. Ook aangepaste
supportersbussen kunnen er gebruik van maken.
Deze zone is gelegen op max. 50 m van de toegang
tot het stadion. Passagiers kunnen hier veilig
in- en uitstappen zonder het verkeer te hinderen.
• Slagbomen en andere bedieningselementen zijn
voorzien van extra ondersteuning voor personen met
een beperking (oproepsysteem, sms-functie,…).

• Toegangspaden zijn min. 1,50 m breed (optimaal
1,80 m). Ter hoogte van obstakels (paaltjes, hekjes,…)
zijn ze min. 90 cm breed. Alle obstakels worden 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 een combinatie van een helling
en een trap en/of een lift.
• 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. Er is een pad dat vanaf
de parkeervoorziening, de fietsenstalling en
het openbaar domein leidt naar de toegang en
de ticketverkoop van het stadion. Dit pad is voorzien
van goede signalisatie.

Ticketverkoop en onthaal

• De routes naar de ticketverkoop en het onthaal
volgen een logische weg, zijn obstakelvrij en duidelijk
aangegeven met visuele (kleurpatroon of lijn in de vloer)
en tactiele geleiding.
• Per zone is minstens 1 loket onderrijdbaar (70 cm hoog,
60 cm diep en 90 cm breed), zodat supporters ook vanuit
zittende houding geholpen kunnen worden. De zijkanten
van het onderrijdbare deel worden afgeschermd.
• Ter hoogte van het onderrijdbare loket is een vrije
draairuimte met een diameter van 1,50 m, zodat men
met een rolstoel gemakkelijk kan manoeuvreren.
• De loketten waar bezoekers staand geholpen worden,
zijn 1,10 m hoog.
• Bij gebruik van een gesloten glasfront wordt reflectie
vermeden en is er geluidsversterking.
• De ticketverkoop is voorzien van accentverlichting.
Dit is handig voor iedereen en helpt bij de oriëntatie.
• Een informatiebord geeft de belangrijkste gegevens
weer voor bezoekers (prijzen, abonnementsinformatie,
contactgegevens,…). Deze informatie is aangebracht
in contrasterende kleuren en met voldoende grote,
schreefloze letters.

Toegang
• De toegangen tot het stadion zijn goed zichtbaar
(signalisatie, vormgeving, kleurgebruik, tactiele
en visuele contrasten,…).
• Ze zijn drempelvrij. Een niveauverschil tot max. 2 cm
is toegelaten.
• De vrije doorgangsbreedte van de toegang (deur,
hekjes, poortje,…) bedraagt min. 90 cm.
• Draaimechanismen worden vermeden. Bij aanwezigheid
van een draaihekje is een alternatief poortje voorzien.
• Voor en achter de toegang is voldoende vrije ruimte
(min. 1,50 m diameter) om met een rolstoel te kunnen
manoeuvreren.
• Vanuit de toegangszone is er een duidelijke signalisatie
voorzien naar de zitplaatsen, de kantine, het sanitair,…
• Blindengeleide- en assistentiehonden hebben toegang
tot het hele stadion.

Circuleren in het stadion
• Gangen en doorgangen zijn min. 1,50 m breed
(ter hoogte van obstakels min. 90 cm) en goed verlicht.
Drempels en obstakels worden vermeden.
• De vrije doorgangsbreedte van deuren of hekjes
bedraagt min. 90 cm. Voor en achter manueel
bedienbare deuren of hekjes is er voldoende vrije ruimte
(min. 1,50 m diameter). Aan de zijde van de deurkruk is
een opstelruimte van min. 50 cm voorzien.

• Glazen deuren en wanden zijn voorzien van een
contrasterende kleurmarkering op drie hoogtes:
op ooghoogte, op heuphoogte en op vloerniveau.
• 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.
• Trappen zijn van het rechte type en voldoen aan
de trapformule: 2 x optrede + aantrede = 57 à 63 cm.
Onder- en bovenaan de trap en op de tussenbordessen
zijn de trapneuzen over de volledige breedte voorzien
van contrastmarkering.
• De hellingsgraad van hellingen is afgestemd op
het totaal te overbruggen hoogteverschil en varieert:
- max. 10% bij niveauverschillen tot 10 cm;
- max. 5% bij niveauverschillen van 50 cm of groter.
• Hellingen en trappen zijn voorzien van een goed
omgrijpbare, dubbele leuning.
• De liftkooi is min. 1,10 m breed en 1,40 m diep.
De automatische liftdeur heeft een vrije
doorgangsbreedte van min. 90 cm. Voor de liftdeur
is een vrije draairuimte met een diameter
van 1,50 m.

Tribune
• Min. 3% van het aantal zitplaatsen is voorbehouden
voor personen met een beperking. Deze plaatsen zijn
gelijkmatig voorzien in elke zone (zowel bij de tribune
van de thuisploeg als bij de bezoekers).
• Deze zitplaatsen zijn duidelijk gemarkeerd en min.
90 cm x 1,40 m groot.
• Ze bevinden zich tussen de andere zitplaatsen,
zodat een eventuele begeleider ernaast kan
plaatsnemen. Indien dit niet kan, zijn ze best
gesitueerd aan de onder- of bovenzijde van de tribune,
zodat er geen beperking van de zichtlijnen optreedt.  
• Er zijn voldoende plaatsen voorzien ter hoogte van
de zijlijn. De zone achter de dug-out en de instructiezone zijn te vermijden. Sommige supporters kunnen
moeilijk een aankomende bal ontwijken.

• Een goed zicht op het veld is afhankelijk van
de zithoogte (in de rolstoel) en de positie van de plaats.
Reclamepanelen rond het voetbalveld zijn max.
80 cm hoog. Tussen de zitplaatsen en het voetbalveld
is een neutrale zone voorzien. Zo is het zicht
niet belemmerd door hekwerk, omheiningen,
reclamepanelen, geluidboxen, camera’s,...
• Bied personen met een beperking ook de keuze
om een niet-voorbehouden zitplaats te gebruiken.
Voor slechtziende en blinde personen is bijvoorbeeld
een plaats dichtbij het veld aan te bevelen.

Blindentribune
• Personen met een visuele beperking kunnen dankzij
een auditieve beschrijving een voetbalwedstrijd
optimaal volgen in het stadion. Dit noemen we
een blindentribune.
• Via een hoofdtelefoon staan blinden en slechtzienden
rechtstreeks in verbinding met verslaggevers die live
commentaar geven en visueel beschrijven wat er zich
op het veld en in het stadion afspeelt: de positie van
de spelers, tackles, acties, gebeurtenissen op
en naast het veld,…
• Voor de organisatie van de blindentribune kan je
een beroep doen op Intro vzw.

Kantine
• De kantine is op een logische en goed bereikbare
plek in het stadion gelegen.
• 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
diameter kan maken.
• Een deel van de toog is verlaagd en onderrijdbaar,
zodat ook rolstoelgebruikers en kinderen bediend
kunnen worden.
• Naast hoge tafels zijn er ook lagere, onderrijdbare
tafels voorzien. De onderrijdbare tafels zijn min. 70 cm
hoog, 60 cm diep en 90 cm breed.
• Wanden, meubilair en vloeren zijn stof- en slipvrij en
bestaan uit onderhoudsvriendelijke materialen.
• De kantine is voldoende en egaal verlicht.
• Een aparte rokerszone is van belang voor personen
met ademhalingsproblemen.

Aangepast toilet
•De toiletruimte bevindt zich in de onmiddellijke
omgeving van de kantine en de tribune.
• De toiletruimte is multifunctioneel en kan door
iedereen gebruikt worden. Een opklapbare
verzorgingstafel verhoogt de bruikbaarheid.
• Een aangepast toilet is min. 1,65 m x 2,20 m
of 1,90 m x 1,95 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. Onder de deur
is voldoende ruimte om in een noodsituatie met dove
of slechthorende personen te communiceren.
• De toestellen zijn zo geplaatst dat een vrije draaicirkel van 1,50 m mogelijk is.
• Naast de toiletpot is minstens één vrije breedte van
min. 90 cm en voor de toiletpot is een vrije ruimte
van min. 1,20 m om een transfer te kunnen uitvoeren.

• Voorzie een vaste beugel tegen de wand en een
opklapbare aan de open zijde van de toiletpot.
• De wastafel is onderrijdbaar (min. 70 cm hoog, 60 cm
diep en 90 cm breed). De bovenrand van de wastafel
bevindt zich op een hoogte tussen 80 en 90 cm.
• Kies voor een éénhendel- of automatische kraan,
een automatisch handdoeksysteem en automatische
zeepdispenser.
•De toiletruimte is goed onderhouden.

Informatie
•De website is toegankelijk en draagt het AnySurferkwaliteitslabel. Geef duidelijke informatie over
de toegankelijkheid van het voetbalstadion (bv. de
aanwezigheid van een aangepast toilet, voorbehouden
plaatsen, ringleiding, informatie in grootletterschrift,…). Contactgegevens, bereikbaarheid en
praktische afspraken worden duidelijk vermeld.
• Toegangskaartjes kunnen online worden aangekocht.
• Er is één persoon verantwoordelijk voor de dienstverlening voor personen met een beperking.
Zijn/haar naam wordt op de website vermeld.
Afspraken worden (vooraf) met deze persoon
geregeld en liefst schriftelijk (eventueel via mail
of sms) bevestigd.
• Een overzichtsplan van het stadion is handig
voor iedereen. Dit plan is op een aantal plaatsen
in het stadion duidelijk zichtbaar aangebracht
en bij voorkeur uitgevoerd in reliëf.
• Een duidelijke bewegwijzering (met pictogrammen)
is aangebracht vanaf de grote toegangswegen tot
het stadion naar de voorbehouden parkeerplaatsen
of naar de voorrijdmogelijkheid. Ook in en rond
het stadion (ticketverkoop, aangepast toilet,
voorbehouden zitplaatsen, kantine,…) is er
een duidelijke bewegwijzering.
• Informatie die tijdens de wedstrijd omgeroepen wordt,
wordt ook op een projectiescherm getoond.

Communicatie en dienstverlening
De medewerkers van de club vervullen een sleutelrol
bij de ontvangst van personen met een beperking.
Enkele tips voor een goede omgang:
•De stewards hebben een opleiding gevolgd in
het omgaan met personen met een beperking.
Minstens één steward staat bij de toegang en één
bij de voorbehouden zitplaatsen.
•In een noodsituatie begeleiden de stewards
personen met een beperking naar een veilige plaats.
Die procedure is vooraf met de veiligheidsverantwoordelijke doorgenomen.
•Behandel personen met een beperking net als
iedereen. Spreek de persoon rechtstreeks aan,
niet (alleen) de eventuele begeleider.
•Vraag of en hoe je kan helpen, voor je iets onderneemt.
•Als je een blinde of slechtziende persoon begroet,
stelt je jezelf kort voor.
•Als men zich tot een persoon met een auditieve
of visuele beperking richt, dan kan een aanraking
duidelijk maken dat je een gesprek wil aangaan.
•Spreek rustig, articuleer duidelijk en houd niets voor
de mond, zodat men indien gewenst kan liplezen.
Bij voorkeur is minstens één medewerker
de Vlaamse Gebarentaal machtig.
•Sommige supporters hebben behoefte aan
specifieke assistentie. Hiervoor kunnen voetbalclubs
een beroep doen op onz afdeling Events
Kantoor Roeselare - Events
Sint-Jorisstraat 1, 8800 Roeselare
Tel. 051 24 22 06
events@inter.vlaanderen

Regelgeving
Voetbalstadions 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

Praktische informatie
Dit wenkenblad is een publicatie van Inter, met de
steun van het Vlaamse Gelijkekansenbeleid.
Dit wenkenblad vermeldt een aantal basisrichtlijnen.
Voor meer specifieke richtlijnen en advies op maat
van uw project kunt u terecht bij Inter:
Hoofdzetel Inter
Belgiëplein 1
3510 Hasselt
Tel. 011 26 50 30
info@inter.vlaanderen
www.inter.vlaanderen
Vestigingen Inter
Kantoor Brugge
Baron Ruzettelaan 7/0
8310 Brugge
Tel. 050 60 20 75
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
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

Wil je een toegankelijk voetbalstadion vinden of wil
je de toegankelijkheid van je voetbalstadion beter
kenbaar maken aan bezoekers, surf dan naar
www.toegankelijkvlaanderen.be.

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, sporthallen
en zwembaden, stembureaus, studiedagen, voetpaden, winkels.
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