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Doel

Stadsingenieurs maakt nieuwe afspraken over het inzichte-

lijk maken van toegankelijkheid in het ontwerpproces en de 

ontwerpen voor de openbare ruimte zodat de BInG beter kan 

toetsen en Stadsingenieurs efficiënter kan werken.

Aanleiding

Naar aanleiding van gesprekken met Job Haug (Solgu), Ien 

van der Waal-Krijbolder (MO) en Marjo de Kraker (Stadsinge-

nieurs) in oktober 2017 is het huidige proces van toeganke-

lijkheid verwerken en zichtbaar maken in ontwerpen geëva-

lueerd en het toetsen van plannen door de BInG geëvalueerd. 

In dit document worden de nieuwe afspraken benoemd 

omdat er een grote vraag is naar aanvullende gegevens op 

de ontwerpen omdat de BInG soms te kort de tijd heeft om 

de plannen op toegankelijkheid te toetsen. 

Hoe werkt nu de toetsing op toegankelijkheid in de 
BInG?

De BInG gebruikt bij het toets proces het document ”Voetpa-

den voor iedereen”.

Dit document is onderdeel van de HOR en gaan samen met 

de HOR detail bladen. 

In de BInG wordt toegankelijkheid/Agenda 22 getoetst door: 

Robert Gijsen (voetpaden voor iedereen), 

Ronny Roomenburg (details, stroefheid, ASVV) en

Werner de Feijter (routing/logica)

Uitgangspunten

1. Logische routes voor iedereen 

In alle openbare ruimtes zijn logische routes voor iedereen 

nodig om woningen en publieksfuncties te bezoeken. Ook 

gehandicapten parkeerplaatsen, containers en bankjes moe-

ten toegankelijk zijn. In ieder plan binnen Stadsingenieurs is 

in elk geval 1 goede route aanwezig. Deze route is een 1,8m 

brede en zijn obstakelvrij. Plaatselijk mag deze minimaal 

0,9m brede zijn en obstakelvrij. Deze obstakelvrije zone zijn 

logisch en veilig en lopen zo veel mogelijk langs natuurlijke 

gidslijnen zoals gevels, groenvakken en banden.

2.  Alle voetgangersoversteken worden voorzien 

van noppentegels

Ontwerpers passen bij alle oversteken noppentegels toe 

conform HOR. 

3.  Geen gidsgeleidelijnen toe passen tussen OV en 

overige voorzieningen

Ontwerpers passen in principe geen gidsgeleidelijnen toe 

tussen OV en voorzieningen, zoals ziekenhuizen of scholen. 

Zorgcomplexen e.d. zijn wel locaties waar extra aandacht 

wenselijk is voor toegankelijkheid. 

4.  Maatwerk voor individuele personen

Als bekend is dat visueel gehandicapten gebruik maken van 

de openbare ruimte in het plangebied, vragen we hen of zij 

aanvullende maatregelen nodig hebben. Deze worden in 

overleg met wijkbureau op maat aangebracht. Dit proces is 

nu niet goed gestructureerd. Soms blijven voorzieningen on-

nodig liggen als degene voor wie het is aangelegd bijvoor-

beeld is verhuisd. Het is wenselijk goede procesafspraken te 

maken in de uitwerking van de Kadernota.

Afspraken over looplijnen in alle ontwerpen

Stadsingenieurs neemt in alle ontwerpen die 
de BInG toetst, voortaan looproutes op.

Stadsingenieurs maakt deze looproutes met 
lijnen op tekening inzichtelijk.

Stadsingenieurs laat zichtbaar zien wat de 
obstakelvrije zone is door maatvoering op de 
tekenen.

Door het tekenen van looplijnen kan de BInG de toeganke-

lijkheid makkelijker en beter toetsen en kan Stadsingenieurs 

het ontwerpproces efficiënter doorlopen. 
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De voorgestelde werkwijze per ontwerpfase

•	 IPVE/FO-fase

1. Inventariseren en beschrijven standaard en bijzon-

dere toegankelijkheids-eisen binnen plangebied

In het IPVE hoofdstuk voetgangers of toegankelijkheidspa-

ragraaf beschrijft de ontwerper of er, naast de standaard 

oversteken, ook bijzondere toegankelijkheids-eisen aan de 

orde zijn, zoals hoogteverschillen (anders dan stoepranden), 

bushaltes of bijzondere functies (school, afvalcontainers, 

zorgcentrum) en routes (bijvoorbeeld van bushalte naar 

ziekenhuis, of maatwerk op verzoek van een visueel gehan-

dicapte);

2. Inventariseren en beschrijven buiten plangebied 

In inventarisatiekaart beschrijft de ontwerper ook bestaande 

op- en afritjes, die op de grenzen van het plangebied aanwe-

zig zijn;

3. Themakaartje met logische routes op hoofdlijnen 

In het FO neemt de ontwerper schematische themakaartjes 

met logische routes op hoofdlijnen op. Daarbij zijn hoofd-

routes, oversteken, entrees en aansluiting op de omgeving 

het belangrijkst. De hoofdroute is in principe een obstakel-

vrije voetgangersroute van 1,8 meter breed en minimaal 

plaatselijk 0,9m breed. In sommige projecten is een bre-

dere maat nodig. In de FO-plattegrond maakt de ontwerper 

inzichtelijk waar voetgangersoversteken of geleidelijnen zijn. 

Deze elementen staan in de standaard-FO-legenda. Natuur-

lijke gidslijnen zoals gevels, groenvakken en banden worden 

niet weergegeven.

4. Luchtfoto en topografische ondergrond met aan-

sluitingen in de omgeving 

Voor de FO BInG toets voegt de ontwerper ook een luchtfoto 

en topografische ondergrond toe waarop de aansluiting op 

de omgeving zichtbaar zijn. Als de aansluiting niet binnen 

het project te realiseren zijn geeft de ontwerper aan dat dit 

wel wensen voor de toekomst zijn.

•	 VO-DO-fase	

1. Punten 1 t/m 4 uit in IPVE/FO fase verwerken in 

VO/DO fase

Inventarisatie en beschrijving van standaard en bijzondere 

toegankelijkheids-eisen binnen plangebied en buiten plan-

gebied. Themakaartje met logische routes op hoofdlijnen. 

Luchtfoto en topografische ondergrond met aansluitingen in 

de omgeving.

2. Exacte uitwerking van toegankelijkheids elementen

In VO/DO plattegrond wordt een exacte uitwerking gegeven 

van de oversteken en aansluitingen op routes in de omge-

ving, zo als bestaande en nieuwe inritjes aan de overzijde in 

het plangebied. In de plattegrond van VO en DO staat waar 

voetgangersoversteken en of gidsgeleidelijnen zijn. Deze 

elementen komen voor in de standaardlegenda voor VO en 

DO. Als er geen bijzonderheden zijn, zal er verwezen worden 

naar standaarddetails uit de HOR. Natuurlijke gidslijnen (ge-

vels, groenvakken en banden) worden niet weergegeven.;

3. Projecten met speciale voorzieningen

Voor de projecten waar speciale voorzieningen nodig zijn, 

heeft de ontwerper contact met Solgu over routing en vorm-

geving. 

4. Planbeschriiving

In de planbeschrijving benoemd de ontwerper hoe er voor 

gezorgd is dat het project toegankelijk is voor iedereen;

Wanneer passen we geleide-voorzieningen toe?

•Noppentegels (witte 30x30 betontegels met noppen) pas-

sen we alleen toe bij oversteken conform HOR.

•Gidsgeleidelijnen (witte 30x30 betontegel met ribbel) pas-

sen we alleen toe bij looproutes bij OV voorzieningen en 

andere vormen van OV.  

•Informatietegels/Signaaltegels (gele 30x30 metaaltegel met 

klank en antislip) passen we alleen toe bij OV instapdeuren. 

Vervolgacties 

1) Marjo de Kraker controleerd de ontwerpers (land-

schap en verkeer) op nieuwe afspraken tijdens de interne 

ontwerpateliers.

2) Marjo de Kraker en Amber Kokhuis koppelen 

afspraken terug aan Job Haug, Ien van der Waal-Krijbolder. 

Alex Tsakmakis, Robert Gijsen, Ronny Roomenburg, Werner 

de Feijter, Leon Borlee, 

4) Marjo de Kraker en Amber Kokhuis lichten deze 

afspraken en werkwijze toe aan de bestekschrijvers en pro-

jectleiders binnen Stadsingenieurs. 

5) Marjo de Kraker en Amber Kokhuis benoemen bij 

de BInG dat het wenselijk is om een kaart te hebben met alle 

zorginstellingen en voorzieningen door deze op te nemen in 

de uitwerking van Kadernota.



Colofon

Deze afspraken zijn opgesteld door:

Marjo de Kraker   Stadsingenieurs

 

Inhoudelijke bijdrage: 

Amber Kokhuise  Stadsingenieurs

Sander Gorter  Stadsingenieurs

Job Haug   Solgu

Ien van der Waal-Krijbolder  Maatschappelijke Ontwikkeling


