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Aanwezig

• Lies Buyse (directie musea en erfgoed)

• Sylvie de Coster (medewerkster Texture)

• Tommy Viaene (Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap –
SAPH)

• Marc Detremmerie (SAPH)

• Chris Iemants (SAPH)

• Anne-Marie Heytens (medewerker directie welzijn- toegankelijkheid)

• Marie-Jeanne Nachtergaele (Brailleliga) screende tijdens de 
namiddag (SAPH)

Verontschuldigd maar via mail te consulteren:

• Bart Vermandere (provinciaal toegankelijkheidsbureau Westkans vzw)

Verslag ook doorsturen naar:  Tim Fastré (architect stad Kortrijk)



Subsidiedossier bij Toerisme 

Vlaanderen

Ter afronding van het dossier moet nog bezoek gepland worden 
met Toerisme Vlaanderen samen met Westkans vzw. 

Er zijn nog een aantal knelpunten inzake de toegankelijkheid van 
Texture. 

Deze knelpunten moeten in orde gebracht worden vooraleer de 
subsidie van Toerisme Vlaanderen (laatste schijf) uitbetaald 
wordt. 

Bart Vermandere maakt een afspraak met de inspecteur van 
Toerisme Vlaanderen (begin 2015) en zal een eindrapport 
opmaken. Daarna kunnen de knelpunten die nog nodig zijn om 
de laatste schijf van de subsidie te ontvangen, nog worden 
aangepakt. 



Gebruikte criteria

• We werkten met de aanstiplijst toegankelijkheid van de 
provincie West-Vlaanderen (criteria Toerisme Vlaanderen)

• Daarnaast zoomt de SAPH nog meer in op 
toegankelijkheidsaspecten die niet direct vereist zijn voor 
Toerisme Vlaanderen. 

In het eindrapport geven zal Westkans aangeven welke 
knelpunten aangepakt moeten worden i.f.v. het dossier 
Toerisme Vlaanderen.  

• Het museum kan dus dit uitgebreide verslag gebruiken om op 
eigen initiatief nog aanpassingen te doen of in de toekomst 
een aantal genoemde knelpunten mee te nemen.



Intro

Er is slechts sprake van een toegankelijk gebouw als de ketting 

van toegankelijkheid is gegarandeerd:

• Bereikbaar

• Betreedbaar

• Bruikbaar

Door iedereen, op een gelijkwaardige manier en zelfstandig.



Omgeving

Voorbehouden parkeerplaatsen 

Niet voorzien

Huidige situatie: er komen nog bordjes die aangeven dat er 
een parkeerverbod is op het voorplein.

Voorstel: (Aan de straat)

- Aanvraag doen om twee voorbehouden parkeerplaatsen 
aan de straat (links en rechts naast ‘oprit’) in te richten 
(zie foto op volgende slide)

- Overgang van straat naar stoep: is verlaagd; dus o.k.

- Breedte en lengte van bestaande (nog niet voorbehouden) 
parkeerplaatsen is optimaal





Het plein voor het museum wordt wellicht heringericht, nog 

geen direct zicht op plannen: wordt dit terug een parking of een 

plein?



Terras

• Er komt nog een terras voor de cafetaria van het museum 

(graag ook hier toegankelijkheid garanderen bijv. geen 

verhoogd terras zonder oprijhelling, verplaatsbaar meubilair of 

voldoende doorgangsbreedte voorzien.)



Openbaar vervoer

• Bushalte: halte Gasstraat, op 146 m.



Toegangspad
• Is vlak en goed bereikbaar

• Voldoende breed en obstakelvrij



Ingang/toegang
Moeilijk te vinden, verwarring met ingang cafetaria

Geen duidelijk zichtbare naam op het gebouw aan de buitenzijde



- Niveauverschil: geen

- Geen gidslijnen naar balie

- Tapijt in ingang sas = berijdbaar

- Heel brede toegangsdeuren

- Draaicirkel: ruim voldoende voor en achter beide deuren

- Openingstijd is goed voor beide automatische deuren



Contrast op deuren:

Geen contrast op toegangsdeur (enkel contrast in deurlijsten); nu één 

groot glazen vlak; gevaarlijk voor slechtzienden en bejaarden 

(iedereen)



Contrast op deuren binnen: slechts op één hoogte en niet op 

ooghoogte





Aanduiding tarieven: is er niet  

Prijslijst folder = te klein



Balie



• Onthaal valt duidelijk op, goede contrasterende gele kleur

• Verlaagd stuk geïntegreerd 

• Onderrijdbaar:

Afmetingen:

70 cm vrije hoogte, 

60 cm vrije diepte 

en 90 cm breedte = o.k.

• Tip: Bankcontact mobiel voorzien; nu enkel vanaf verhoogd 

stuk balie te bedienen, kan wel aangereikt worden aan bijv. 

rolstoelgebruikers vanuit de balie.

• Eventueel soundshuttle voorzien voor mensen met een 

auditieve beperking.



Binnendeuren

• Contrast ijzer met leemplaat: voldoende?

• Zwaarte deuren: deurpompen kunnen afgesteld worden.



Signalisatie algemeen

• Nog niet voorzien

– Toilet

– Shop 

– Balie

Picto’s gebruiken

Signalisatie moet nog worden verfijnd

• Mooie contrasten =+

– lift- trap (rood)

– lockers







Lockers



• Lockers zijn op verschillende niveaus, ook doorrijdbaar bijv. 

klassen kunnen één grote locker gebruiken, of om buggy's en 

fiets te plaatsen. Volledig toegankelijk= +

• Belangrijk: middelste lockers kunnen gebruikt worden door 

rolstoelgebruikers= +

• Prima systeem; ook heel contrasterend in de ruimte 

(fluokleuren)= +



Zitelementen
• Niet tot tegen de grond- kan problemen veroorzaken voor blinden 

en slechtzienden



Toiletten 
(op gelijkvloers en eerste verdieping)

• Gelijkvloers: 

gemeenschappelijk gebruik voor cafetaria en museum 

(toiletblok is rechtstreeks toegankelijk via cafetaria)= +

• Toiletdeur draait naar buiten open (+)

• Geen schuifdeur; geen horizontale greep over volledige 

breedte van de deur

• Vrije doorgangsbreedte deur = +





• Draaicirkel voldoende?

• Diepte = 210 cm

• Links is 110 cm vrije ruimte indien vuilnisbakje wordt 

weggenomen; vuilnisbakje is met voet te bedienen, niet 

bruikbaar voor rolstoelgebruikers.

• Breedte (van muur tot lavabo 110 cm)

• Ruimte tussen muur en steunbeugel = 84 cm





• (Opklapbare) beugel slechts aan één kant: hoogte = bovenkant 

ongeveer 70 cm. Een tweede beugel moet nog worden 

voorzien

• Zou 25 cm boven hoogte toiletbril moeten hangen

• Voorstel om wc-papier houder wat meer naar voor te hangen 

en beugel te voorzien tegen de muur bevestigd

• Hoogte zitvlak = 48 cm

• Diepte toilet tot achterliggende wand = 70 cm



• Vrije ruimte onder wastafel: 70 cm?

• Bediening kraan aan wastafel

‒ Automatisch = positief

‒ Bereikbaarheid: iets te diep

• Papierdispenser hangt te ver weg van wastafel (eventueel links 

aan de muur hangen?)

• Geen contrast tussen toilet en achterwand

• Geen contrast tussen bedieningselementen en wand

• Ondergrond is prima

• Tip: toegankelijk toilet eventueel combineren met 

verzorgingstafel voor baby’s (wellicht nog in voorraad bij 

facility, contact: Sara Ferlin)



Liften

Prima!

• Vrije doorgang = o.k.

• Binnen afmetingen = o.k.

• Bedieningselement = hoogte is o.k.

• Braille is voorzien

• Bediening op twee plaatsen (telkens rechts voorzien)

• Gesproken boodschap en lichtsignaal zijn voorzien







Museale 

De wonderkamer









• Bepaalde elementen zijn niet onderrijdbaar bijv. bakken om te voelen 
aan diverse materialen

• Reflectie van schermen maakt het voor bepaalde mensen die lager 
zitten, moeilijker leesbaar. Personen met een visuele beperking??

• Eventueel taalkeuze op schermen rechts van onder voorzien i.p.v. 
rechts boven: beter bereikbaar voor kleinere mensen, 
rolstoelgebruikers

• Toestellen om zaken te beluisteren: passen mooi in concept, maar wat 
moeilijker in gebruik voor mensen die weinig bereik hebben met de 
armen.

Tip: zwart stukje flexibel wat langer maken zodat het wat stabieler is. Zie 
foto.

• Gelijkvloers gedeelte met interacties is heel tof mits een 
onontbeerlijke gids voor doelgroep personen met een visuele 
beperking (gids zal heel beschrijvend moeten vertellen)

Leesbaarheid, contrast niet altijd optimaal





De Leiekamer

eerste verdieping



Aanraakschermen hangen op redelijk goede hoogte







Goed leesbare teksten op wanden, goed contrast = +



• Brede gangen; leiden je vlot doorheen de tentoonstelling = +

• Personen met een visuele beperking: 

– ook op tweede verdieping is een gids onontbeerlijk

– Het is niet steeds duidelijk wat wel en niet betast mag worden

– Wordt wel opgevangen indien gids aanwezig is



Projectie op grote tafel: 

- bediening via één knop = goed

- onderrijdbare tafel



Kamer met verschillende filmpjes 

(verhalen)

Ondertiteling is 

voorzien voor andere 

talen, niet in het 

Nederlands. Dit zou 

evenwel een extra 

ondersteuning kunnen 

betekenen voor 

mensen die niet uit 

West-Vlaanderen 

komen, maar ook voor 

doven en 

slechthorenden.



• Onderrijdbaarheid is goed

• Taalkeuzeknoppen beter op 

tafelblad voorzien en niet 

op de muur (niet 

bereikbaar) zoals op foto



Ruimte waar film wordt getoond

- voldoende ruimte voor rolstoelen (+)

- film is in Nederlands ondertiteld (+)

Personen met een visuele beperking:

- Film is ok

- Maar veel lange stukken waarin niet wordt gesproken, 

misschien kan er een beschrijvend deel gesproken tekst 

worden toegevoegd?

• Geen foto beschikbaar van deze filmzaal



De schatkamer

(tweede verdieping)

• De hoogte van de hangkasten: te hoog: rolstoelgebruikers en 

kinderen kunnen de liggende stukken niet zien

• Breedte doorgangen is goed

• Uitleg bij diverse stukken is nog niet voorzien (kon niet 

bekeken worden)



Personen met een visuele beperking

• Zwart

• Geen contrasten

• Veel spiegels en glas

• Alles in vitrines

• Slechte verlichting

• Moeilijk ook om teksten te lezen

Dit gedeelte is voor deze doelgroep het minst 
toegankelijk



Grote polyvalente ruimte 

(tweede verdieping)

• Wordt gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen en 

evenementen: volledig toegankelijk (lege ruimte)= +

• Het toegankelijk toilet op deze etage was niet toegankelijk 

wegens defect.



Trappen 

• Tussenbordes voorzien, voldoende ruimte voor draaicirkel = +

• Geen waarschuwingstegels voorzien boven en onderaan de trap

• Geen contrasterende en voelbare strip op de treden

Traptreden zijn grijs. Dit is een heel slecht kleur voor slechtzienden.

Traptreden zijn in oneffen materie. Dit is positief tegen slipgevaar

Trapleuning: 

Rood = ok voor slechtzienden

• Leuning loopt mooi door =+

• Stopt op einde na 6 cm voor laatste trapje: is onvoldoende, moet 40 cm 

horizontaal doorlopen

• Loopt wel door over tussenbordes

• Einde leuning loopt in het ijle, maar buigt niet af naar beneden



Trappen 

Breedte trappen: 

• Voldoende ruimte op bepaalde stukken, aan beide kanten 

leuningen

• Andere stukken: trapleuning slechts aan één kant voorzien en 

slechts ruim 100 cm breed.



















Cafetaria (privé uitgebaat)
• Eigen ingang: drempel van 6 cm (= te hoog)

• Te zware ingangsdeur, geen pompsysteem

• Vanuit museum rechtstreeks en vlot toegankelijk = +

• Onderrijdbare tafels = +



Communicatie

• Luik toegankelijkheid moet nog op website voorzien worden



Tarieven

• Eerste zondag van de maand: gratis voor iedereen; is een 

inclusieve maatregel; positief

• Zijn er aparte tarieven voor personen met een handicap? 

– Dit hoeft niet, suggestie werd eerder gedaan om bv. personen met een 

handicap te laten betalen en eventuele begeleider dan niet.


