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DOELSTELLINGEN VAN DE 
PRESENTATIE

• Belang en nut van toegankelijkheid

• SECU-E principe

• Bestaande documentatie

• Rekening houden met de toegankelijkheid
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PLAN VAN DE UITEENZETTING

I. Toegankelijkheid van de gebouwen: inleiding

II. Ontwerpgids voor toegankelijke gebouwen

III. Conclusie
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I. TOEGANKELIJKHEID VAN DE 
GEBOUWEN

• Personen met beperkte mobiliteit
Meer dan een persoon op drie met beperkte mobiliteit

Definitie:
“Iedere persoon die gehinderd wordt in zijn bewegingsvrijheid door zijn lengte, zijn toestand, 
zijn leeftijd, zijn permanente of tijdelijke handicap, alsook door apparaten of instrumenten 
waarop deze persoon beroep moet doen om zich te verplaatsen. Tal van factoren kunnen 
hem bij zijn verplaatsing hinderen: blindheid, doofheid, zwangerschap, een letsel als gevolg 
van een ongeval, taalproblemen of gewoon het feit dat ze meer plaats nodig hebben door het 
gebruik van een boodschappenwagen, kinderwagen, pakjes, bagage enz.”

• Toegankelijkheidsbehoefte
Absoluut noodzakelijk voor personen met een handicap

Noodzakelijk voor PBM

Comfortabel voor iedereen
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I. TOEGANKELIJKHEID VAN DE 
GEBOUWEN

• Personen met beperkte mobiliteit

• Toegankelijkheidsbehoefte
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Persoon met 
kinderwagen

Persoon met 
manuele rolstoel

Persoon met 
begeleider

Persoon met 
looprek

Persoon met 
krukken

Persoon met 
wandelstok

Blinde met hond en 
stok

Persoon met 
manuele rolstoel

Comfortabel

Noodzakelijk

Onmisbaar

Mobiliteitsevolutie doorheen de jaren
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II. ONTWERPGIDS VOOR 
TOEGANKELIJKE GEBOUWEN

• De verplaatsingsketen SECU-E

S-tationeren

bE-treden

C-irculeren

gebrU-iken

E-vacueren
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II. ONTWERPGIDS VOOR TOEGANKELIJKE 
GEBOUWEN
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DE VERPLAATSINGSKETEN SECU-E
• DE FILOSOFIE
Elk soort verplaatsing rond en in een gebouw houdt vijf achtereenvolgende fases in
‐ Stationeren
‐ Betreden
‐ Circuleren
‐ Gebruiken
‐ Evacueren
Mensen zonder handicap zijn zich hier dikwijls niet van bewust (in tegenstelling tot personen met beperkte mobiliteit).
Deze 5 fases zijn de schakels van de verplaatsingsketen: <SECU-E> (Stationeren‐bEtreden‐Circuleren‐gebrUiken‐Evacueren)
Personen met beperkte mobiliteit moeten zich, ongeacht hun handicap en net zoals mensen zonder handicap, doorheen de 
ganse verplaatsingsketen perfect autonoom kunnen verplaatsen en erin blijven evolueren zonder de keten ooit te verbreken.
De organisatie van de verplaatsingsketen houdt rekening met de algehele toegankelijkheid van een gebouw (of van een site 
met meerdere gebouwen)
Door met deze verplaatsingslogica rekening te houden, is de ontwerper zeker dat:
1. Er op een juiste manier werd rekening gehouden met alle behoeften van personen met beperkte mobiliteit 
2. Alle inrichtingen coherent zijn. Zo vermijdt men gekke toestanden waarbij de aanpassingen voor PBM uiteindelijk 

ontoegankelijk zijn. Bijvoorbeeld, een aangepast toilet in een gebouw waarvan de ingang uit treden bestaat.

• OVERZICHT VAN DE 5 SCHAKELS VAN DE VERPLAATSINGSKETEN
STATIONEREN: ik moet me naar het gebouw kunnen begeven, het zien en een parkeerplaats vinden

BETREDEN: Ik moet de ingang kunnen vinden en bereiken en het gebouw kunnen betreden.

CIRCULEREN: Ik moet kunnen circuleren in het gebouw.

BENUTTEN: Ik moet alle functies in het gebouw kunnen benutten.

EVACUEREN: Ik moet het gebouw kunnen verlaten bij gevaar.
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II. ONTWERPGIDS VOOR TOEGANKELIJKE 
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STATIONEREN:
Ik moet me met de auto, te voet of met het openbaar vervoer naar het gebouw kunnen begeven. 
Ik moet de site en/of het gebouw kunnen zien.
Ik moet er parkeermogelijkheden vinden.
De voorbehouden parkeerplaatsen moeten dicht bij de ingang gelegen zijn.

BETREDEN:
Ik moet de voordeur van het gebouw helemaal autonoom kunnen vinden en bereiken.
De toegangswegen moeten toegankelijk zijn (markering, grondbekleding, niveauverschillen, geen 
hindernissen, brede doorgangen…)
Ik moet de ingang van het gebouw kunnen betreden (voldoende vrije doorgang, geen insprong…)

CIRCULEREN:
Ik moet kunnen circuleren in het gebouw, zowel horizontaal (gangen, markeringen, verlichting…) 
als verticaal naar de verdiepingen (trappen, liften…).

BENUTTEN:
Ik moet alle functies in het gebouw kunnen benutten.
Ik moet m.a.w. toegang krijgen tot alle activiteiten die zich afspelen in het gebouw en eraan 
kunnen deelnemen, gaande van het onthaal, de sanitaire installaties, de kantoren, de cafetaria tot 
een tentoonstelling, een conferentie, een spektakel, een les…

EVACUEREN:
Ik moet kunnen op de hoogte gebracht worden van een gevaar, bijvoorbeeld brand.
Ik moet weten welke evacuatieweg ik moet nemen (signalering brandevacuatie …)
De evacuatiewegen moeten toegankelijk zijn en me, ongeacht mijn handicap, in veiligheid brengen 
(evacuatieprocedure, opvangplaats, nooduitgang zonder insprong…) O
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III. CONCLUSIE
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•Een goede toegankelijkheid is voor iedereen 
gunstig en vergt geen grote middelen indien 
vakmensen hiervoor worden ingeschakeld vanaf 
het begin van de ontwerpfase van een gebouw!



TE ONTHOUDEN UIT DEZE 
UITEENZETTING

• Toegankelijkheid is nuttig voor iedereen

• Er is documentatie over de toegankelijkheid van de 
gebouwen

• Er bestaan expertisekantoren die u kunnen 
begeleiden
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Ontwerpgids voor 
toegankelijke gebouwen (Fr.)

www.cawab.be
https://cawab.be/Guide-d-aide-a-la-conception-d-un-
batiment-accessible.html

• Ontwerpgids voor 
toegankelijke gebouwen (Fr.)

www.cawab.be
https://cawab.be/Guide-d-aide-a-la-conception-d-un-
logement-adaptable.html

• Expertisekantoren inzake 
toegankelijkheid

www.cawab.be
https://cawab.be/-Les-membres-.html
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CONTACT
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Voorzitter Passe le Message à ton Voisin

E-mail: nino@passelemessage.be
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