
Advies Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap 

Zwembad Kortrijk Weide 

 
 

 
Kortrijk, 1 juli 2015 

 

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 

sportinfrastructuur integraal toegankelijk is. 

 

Er zijn normen: zie verordening toegankelijkheid (www.toegankelijkgebouw.be); daar buigen we ons in 

dit advies niet over. 

Er zijn aanbevelingen: dit zijn geen verplichtingen; hier vooral aandacht voor keten van toegankelijkheid; 

principes van universal design en vanuit het standpunt van gebruikers. 

 

Over welke groepen gebruikers gaat het? 

 

Over iedereen; iedereen heeft voordelen bij een integraal toegankelijke omgeving. 

 

Specifieke doelgroepen: op basis van de soort functiebeperking kan je drie categorieën onderscheiden: 

- Mensen met een motorische functiebeperking 

- Mensen met een zintuiglijke functiebeperking 

- Mensen met een orgaanfunctiebeperking 

Elk van deze groepen heeft specifieke noden.  

 

Deze mensen kunnen zowel sporters met een functiebeperking, als bezoekers en  personeel zijn. 

Meer info over specifieke aandachtspunten voor deze verschillende groepen, vindt u in bijlage 1. 

 

Met dit advies willen wij een aantal aandachtspunten meegeven voor ontwerpers. Hierbij willen we niet te 

concreet gaan om de ruimte naar ontwerp voor de ontwerpers groot genoeg te houden en hun creativiteit 

niet te beperken. 

 

Waar nodig kan de SAPH nog extra adviezen geven. 

 

Uitgangspunt dat wij willen meegeven: Inclusief waar het kan, exclusief waar het moet. 

 

Hoe kwam het advies tot stand? 

De Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Kortrijk organiseerde op de algemene vergadering 

van 17 juni 2015 met de aanwezigen een workshop waarbij gevraagd werd om over het volgende na te 

denken:  

Stel in de toekomst- het zwembad op Kortrijk Weide is geopend.  



Jullie zijn jury voor de European accessibility award.  

Waarom zouden jullie het zwembad Kortrijk Weide laten winnen? 

Wat zijn de elementen die de doorslag zouden geven?  

Hieronder vindt u het overzicht. Dit is een mix geworden van elementen in en rond het gebouw, het 

gebouw zelf, de inrichting van het gebouw en aandacht bij de werking van het zwembad zelf (personeel 

bv.).   

In de workshop zaten vertegenwoordigers uit de Kortrijkse instellingen, MPI’s, verenigingen en 

organisaties die werken met en voor personen met een handicap (algemeen en specifiek doelgroepgericht 

bv. mensen met auditieve beperking), mensen met een handicap zelf. 

 

Advies 

Ergens kunnen geraken is één zaak, maar alles zelfstandig kunnen gebruiken is even belangrijk. 

 

Hoe geraak je er? 

Rekening houden met diverse modi: te voet, per bus, per fiets, eigen auto, passagier in een auto, …: 

looproutes zijn kort en drempelloos. 

 

Openbaar vervoer: Toegankelijk openbaar vervoer tot dicht bij het zwembad (bushalte op korte afstand); 

kan ook Tranzit en Fuifzaal bedienen. Volledig toegankelijke bushalte. En perron ook drempelloos. 

Geleidelijn vanaf halte naar ingang 

Aandacht voor gebouw én omgevingsaanleg (afstemmen). 

Parking:  

Goede parkeerplaatsen (richtlijnen volgen) 

minstens enkele vakken (voor minder mobiele personen) zo dicht mogelijk bij zwembad 

verlichting en veiligheidsgevoel op parkeerplaats 

let op met hoogte betaalautomaten voor de parking (cf. nummerplaatherkenning, test Parko) 

Oplossing voorzien voor grote afstand naar ingang (bv. wanneer er een evenement is en geen 

voorbehouden parkeerplaats beschikbaar of voor mensen die openbaar vervoer gebruiken: ligging 

bushalte hiervoor belangrijk!) 

 

Ingang: aansluiting geleide lijn buiten op binnen. 

 

Wayfinding: 

Is het direct duidelijk waar de ingang is? Waar de kassa is? Weg naar het toilet? Naar de kleedhokjes? 

Cafetaria? 

 

 

 



Algemene punten 

Naast auditief brandalarm ook visueel alarm (lichtflitsen) voor doven 

niet-gladde vloer met noppentegels voor overgangen naar bad/douche/uitgang 

Aandacht voor rustgevende akoestiek!  

Lift: schermpje om te communiceren bij panne (doven). 

 

Onthaal  

Balie/kassa: op verschillende hoogte 

Ticketingsysteem bedienbaar door iedereen 

Picto’s & kleurencontrast 

Democratische prijzen (prijssetting)  

Toegankelijke kassa/ balie (aandacht voor eventueel zelfbediening toegang/ticketsysteem) 

Opleiding alle personeel inzake omgaan met personen met een beperking. 

 

Cafetaria 

Menukaart in grote letters, braille, foto’s 

 

Kleedruimte 

Zitbank voorzien; eventueel opklapbaar 

Niet volledig afgesloten kleedruimte om communicatie toe te laten bv. personen die doof zijn 

 

Contrasten voorzien voor deur-muur 

 

Verschillende toegankelijke kleedruimtes: 

Hoog-laagverzorgingstafel in grote (op andere momenten gemeenschappelijke) kleedruimtes voorzien 

voor baby’s en volwassen personen met een beperking liefst in combinatie met toegankelijke douche en 

toilet; verhoogt het comfort voor personen met een handicap enorm 

Geschikt voor rolwagengebruikers/ouder & kind/gemeenschappelijke kleedruimte 

Zo niet, toegankelijke kleedruimte, aangepast toilet en doucheruimte bevinden zich dicht bij elkaar 

 

Lockers  

ook bereikbaar voor kleine mensen en rolstoelgebruikers 

dus op diverse hoogtes werken 

 

Toegankelijke toiletten  

- aandacht voor correcte positionering van alle elementen 

- zo dicht mogelijk bij douches en kleedruimtes voorzien 

- aangepast toilet ligt ook dicht bij cafetaria of wordt daar extra voorzien  

- ook in het natte deel van het zwembad toegankelijke toiletten voorzien 



 

Toegankelijke douches  

Douchezitje : 

- met opklapbare armsteunen voorzien  

- aandacht voor correcte positionering 

Doucherolstoel(en) voorzien;  

Douche en rolstoel zelfstandig te gebruiken indien gewenst 

Vloer is antislip 

 

Rolstoelen 

- Rolstoelen voorzien om naar zwembad te rijden of voorzieningen 

treffen zodat de banden van rolstoelen kunnen gereinigd worden. 

Rolstoelen om door douches te gaan. 

 

- Mogelijkheid tot stockage persoonlijke rolwagens 

 

Assistentiehonden 

Ruimte waar assistentiehonden achtergelaten kunnen worden, met zicht op zwembad zodat ze baasje 

kunnen zien. 

 

Zwembad zelf 

Verplichte douche en voetbad:  

Drempelvrij (doorgang van kleedruimte naar zwembad ook) 

Geen scherpe hellingen 

Contrasten ook hier voorzien!  

 

Leuning in contrasterend kleur voorzien op looproute naar het zwembad 

Brede watertrap voorzien met contrastmarkering 

 

Zwembadlift voorzien (comfortabel en voldoende breed);  

Liefst verplaatsbaar zodat persoon in kwestie kan kiezen waar hij in het water gaat en in welk bad (50 m 

bad, bubbelbad, ‘snoezel’bad, enz.). 

Eventueel mogelijkheid om ook ligraam te bevestigen aan de lift.  

Er bestaan verschillende systemen: mobiel, zelf te bedienen, …  

Hiervoor wil de SAPH mee helpen zoeken naar goede voorbeelden.  

In bijlage 2 wat inspiratie rond tilliften uit het buitenland. 

 

In een nieuw zwembad zouden we willen aanbevelen dat er naast de zwembadlift een hellingsbaan in het 

bassin wordt aangebracht. 

 

Douches met 

contrasterende tegels 



 

 

 

 

 

 

Boord van zwembad heeft een contrastkleur. 

Niveau boord en water: verschil van 25 cm. 

Temperatuur zwembad is aangepast aan de doelgroep; diverse temperaturen op basis van dagplanning en 

groepen? 

 

Verschillende zwemzones/baden:  

sportieve zone met aanduiding van “baantjes” voor mensen met visuele beperking 

rustige zwemzone (ipv exclusief zwemuurtje voor personen met een handicap) 

recreatieve zwemzone met hellend vlak om in te gaan/rijden met transferrolwagen i.p.v. luie trappen  

warmer water dan het sportieve bad 

zwemzone waar je niet voor iedereen te kijk staat (bijv. niet aan raam cafetaria) 

snoezelbad /relax ruimte (rust tegenover actie) met aangepaste warme temperatuur v/h water 

‘snoezel’bad voor mensen die minder gezien willen worden, personen met spasmen, …zonder inkijk. 

houvast voorzien in het bad om zich te kunnen vasthouden bij het stappen of een rustpauze voor mensen 

die niet op de voeten kunnen steunen (ook goed voor ouderen) 

 

Hellend vlak naar zwembad Zelf te bedienen tillift 



EHBO ruimte 

EHBO ruimte is toegankelijk voor iedereen 

 

Diverse 

- Toegankelijke glijbanen  

- Verschillende tijdsschema’s voor personen met een beperking en/of andere doelgroepen (bekijken of 

een mix van doelgroepen met dezelfde noden mogelijk is: bijv. baantjes trekken, rustige 

zwemomgeving). 

- Eventueel zone waar er minder inkijk is vanuit cafetaria of van buiten uit 

- Brede watertrap met contrast 

 

Extra 

Zwemmogelijkheid met assistentiehond (evt. uur voordat zwembadwater ververst moet worden) 

Anti-wegloop systeem (met zones) 

 

Aandachtspunt:  

Even veel aandacht voor toegankelijkheid van zwembad in Kortrijk als in Zwevegem aangezien beide baden 

hier en daar complementair zullen zijn aan mekaar. 

 

 

 

Bijlage 1 

Mensen met een motorische functiebeperking 

- Stoornis in de loopfunctie 

o Steun in de vorm van leuningen in circulatiegebieden 

o Stroeve vloerafwerking of bedekking 

o Geen niveauverschillen 

o Ingeval van niveauverschil op één bouwlaag: hellingbaan en of trap met lage treden 

o Lift tussen meerdere bouwlagen 

o Voldoende uitrustmogelijkheden 

- Rolstoelgebruiker 

o Deuren, doorgangen, circulatieruimtes binnen en buiten in het algemeen voldoende breed 

o Werkruimten flexibel indeelbaar 

o Geen niveauverschillen 

o Hellingbaan en lift (zie bovenstaande categorie) 

o Bedienings- en gebruikshoogten tussen reikwijdte en – hoogte van alle zelfstandig te bedienen 

en te bereiken apparatuur, meubilair en inrichtingselementen 

o Bruikbaar sanitair 

- Stoornis in arm-handfunctie 

o Bediening en gebruik hang- en sluitwerk op bruikbare reikwijdte en -hoogte 



o Hang- en sluitwerk zo licht mogelijk en goed omvatbaar maken 

- Stoornis in evenwicht 

o Steun op plaatsen aanbrengen in de vorm van leuningen 

o Afronden van hoeken 

o Zachte of gladde wandafwerking 

o Zitgelegenheid bij en in de lift en ander plaatsen waar wachten noodzakelijk is 

 

Mensen met een zintuiglijke functiebeperking 

- Slechthorenden en doven 

o Goede akoestiek en geluidsisolatie 

o Geen stoorgeleiding (voorzie ringleiding aan de balie bv.) 

o Goede verlichting in verband met zien van spraak- en gezichtsuitdrukking 

o Visuele signalisatie bij gevaar (bv. bij brandalarm niet enkel geluid maar ook bv. knipperlicht) 

- Slechtzienden 

o Goed verlichtingsniveau en gelijkmatigheid in de verlichting 

o Geen verblinding 

o Verduisteringsmogelijkheden 

o Contrasterende kleuren 

o Duidelijke opschriften bij markeringen en bewegwijzering 

- Blinden 

o Voelbare materiaal overgangen bij verandering van functie en overgang van ene naar andere 

ruimte, voor trappen en andere gevaarlijke plaatsen 

o Buiten – binnen: afstemming geleiding 

o Geleiding binnen in vorm van leuning en goten, opstanden of blinde muren (buiten) 

o Reliëfteksten 

 

Mensen met een verstandelijke beperking 

o Eenvoudige en duidelijke informatieoverdracht: personen die de taal niet machtig zijn en 

mensen die moeilijkheden hebben met lezen, zijn aangewezen op pictogrammen en 

symbolen. 

o Leesbaarheid van de ruimte 

o Duidelijke ingang geven aan een gebouw 

 

Mensen met een orgaanfunctiebeperking 

- Stoornis in de hartfunctie 

o Korte looplijnen, weinig circulatie 

o Geen niveauverschillen 

o Helling, lage treden 

o Lift tussen meerdere bouwlagen 

o Uitrustmogelijkheden 

- Stoornis in de longfunctie 

o Gelijkmatige verwarming en ventilatie 



o Korte looplijnen 

o Geen niveauverschillen (zie ook bovenstaande categorie) 

- Groeistoornissen 

o Flexibiliteit in hoogte zitgelegenheden 

o Flexibiliteit in hoogte werkblad 

o Hoogte infoborden 

o Bedienings- en gebruikshoogte apparatuur (zie rolstoelgebruikers) 

 

 

 

Bijlage 2: tilliften 

 

Zwembad vakantieverblijf Cyprus: niet zelf te bedienen: https://www.youtube.com/watch?v=Rg7UyrpbLzE 

Zwembad vakantieverblijf Nautilus, Lanzarote: zelf te bedienen: (’t is maar kort, na ongeveer 1.30 minuten) 

https://www.youtube.com/watch?v=dQtan64B2V8 

 

Zelfbediening in privé-zwembad (handimove): https://www.youtube.com/watch?v=ylCthmhxbak 

 

Of misschien kan je het onderstaande toepassen… maar dan heb je misschien een 100 m bad nodig…. 

https://www.youtube.com/watch?v=zzZ6g4blTQM 

 

En nog een mobiele met zelfbediening: https://www.youtube.com/watch?v=lYPlr9NBDws  

 

 

Indien nog vragen: anne-marie.heytens@kortrijk.be  


