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Gids van UEFA en CAFE met ‘good practice’ (goede
praktijken) om een stadion en de belevenis van een wedstrijddag toegankelijk te maken.

IEDEREEN KAN ERBIJ
INHOUDSOPGAVE

IEDEREEN KAN ERBIJ
VOORWOORD

06

Totaalvoetbal, totaaltoegang

08

Wie moet deze gids lezen en waarom?

09

Waarom is goede toegang zo belangrijk?

10

A

Sociaal model voor mensen met
een beperking

12

A:1

Wat is het sociale model voor mensen met een beperking?

14

A:2

Rolstoelgebruikers

14

A:3 	Mensen met beperkte mobiliteit

14

A:4 	Mensen met een visuele beperking

15

A:5 	Mensen met een auditieve beperking

15

A:6 	Mensen met leermoeilijkheden

15

A:7 	Mensen met een psychische aandoening
		
of geestelijke gezondheidsproblemen

15

A:8

16

2

Andere mensen die baat hebben bij goede toegang

B

Voornaamste belanghebbenden		

18

C

Wetgeving inzake mensen met een 			
beperking en gelijke behandeling

22

D

Missieverklaringen 					26

E

Controle en planning 				
van toegankelijkheid

30

E:1 	Het uitvoeren van een toegankelijkheidscontrole 		

32

E:2

32

Waarop gelet moet worden bij een toegankelijkheidscontrole		

F
G

Functionarissen inzake mensen 		
met een beperking

34

Bij het stadion KOMEN				

38

G:1

Contact opnemen met de club		

40

G:2

Naar het stadion gaan		

42

G:3

Afzet- en ophaalpunten		

42

G:4 	Parkeergelegenheid		

43

G:5 	Toegangswegen		

45

H:1

In- en uitgangen

52

G:6

Bewegwijzering en de weg vinden		

46

H:2

Aangewezen ingangen

53

G:7 	Medewerkers en stewards		

48

H:3

Circulatiezones

54

G:8

49

H:4

Verticale circulatie

54

3

Geleidehonden		

H

VERPLAATSING IN EN ROND HET STADION

50

IEDEREEN KAN ERBIJ - INHOUDSOPGAVE

IEDEREEN KAN ERBIJ
INHOUDSOPGAVE

I
I:1

Kijkzones 		 				60
Gelijkwaardige plaatsverdeling

62

I:2 	Speciale en eenvoudig toegangsvriendelijke zitplaatsen

63

I:3 	Plekken voor rolstoelgebruikers

64

I:4

Gelijkwaardige zichtnormen

66

I:5

Verhoogde kijkzones

68

I:6

Kijkzones langs het veld

68

I:7

Kijkzones halverwege een ring

69

I:8

Flexibele zitplaatsen

70

I:9 	Staanplaatsen

71

I:10

71

J
J:1

Evenementen buiten wedstrijddagen

HET VOORZIEN IN					72
TOEGANGSVRIENDELIJKE INFORMATIE
Alternatief weergegeven informatie

74

J:2 	Stadionvoorzieningen voor toeschouwers
		
met een auditieve beperking

77

J:3

79

4

Audiocommentaar

K

Toegangsvriendelijke			
voorzieningen

82

K:1 	Toegangsvriendelijke toiletten

84

K:2

90

EHBO-posten

K:3 	Horecavoorzieningen

90

K:4

Bestuurs- en gastenloges

91

K:5

Winkels en andere commerciële zones

91

K:6 	Media

91

L

Het stadion verlaten			

92

L:1

Routes naar de uitgang

94

L:2

Noodsystemen en -maatregelen

94

M

Training voor toegankelijkheid	
Intimidatie en geweld tegen mensen met een beperking

100

M:2
		

Basisgedragsregels tegenover mensen
met een beperking

101

M:3

Niet-discriminerend taalgebruik

102

M:4

Effectief communiceren

102

5

Uitgewerkte voorbeelden		

104

N:1

Uitgewerkt voorbeeld 1

106

N:2

Uitgewerkt voorbeeld 2

107

N:3

Uitgewerkt voorbeeld 3

109

N:4

Uitgewerkt voorbeeld 4

110

N:5

Uitgewerkt voorbeeld 5

112

98

M:1

M:5 	Mensen met een beperking bijstaan

N

103

Verklarende begrippenlijst en referenties
VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST	

114

REFERENTIES	117

IEDEREEN KAN ERBIJ - INHOUDSOPGAVE

IEDEREEN KAN ERBIJ
VOORWOORD

Voetbal is een sport voor iedereen, ongeacht zijn of haar
overtuiging, huidskleur of religie. Daarom moeten ook
de belevenis van het bijwonen van een voetbalwedstrijd
en de hoogte- en dieptepunten die dit voor fans over
de hele wereld met zich meebrengt, voor iedereen
toegankelijk zijn. Helaas is dat niet het geval. Een
groot percentage van de bevolking heeft op dit moment
niet de probleemloze toegang tot een wedstrijd zoals
ze die behoren te hebben, onder wie zo'n 80 miljoen
mensen met een beperking in de Europese Unie. Het
doel van dit document is het uiteenzetten en delen van
de praktische oplossingen die voetbalclubs en stadions
kunnen gebruiken om grote gebouwen voor deze groep
toegankelijk te maken.
Het voetbalpubliek in Europa bestaat uit steeds meer
culturen. Dit is een weerspiegeling van de groeiende
diversiteit van de hedendaagse Europese samenleving.
Het is ook algemeen geaccepteerd dat van voetbal
houden en in staat zijn om wedstrijden bij te wonen een
essentieel aspect van de Europese cultuur en traditie
is. Als we derhalve willen dat in het moderne Europa
iedereen meetelt, moeten we ervoor zorgen dat onze
stadions ook niemand uitsluiten.
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Dit document dient als leidraad en niet als een
standaardoplossing voor de problemen waarmee
mensen met een beperking te maken krijgen wanneer ze
wedstrijden bijwonen. Wel vormt het een norm van ‘good
practice’ waarmee UEFA-leden en hun clubs stadions
toegankelijk en gelijkwaardig kunnen maken voor alle
Europese wedstrijden.
Bij UEFA vinden we dat de fan altijd het middelpunt van
de sport moet zijn. Daarom hopen we dat dit document,
dat we opgesteld hebben in samenwerking met onze
partner CAFE (Centre for Access to Football in Europe),
een waardevol instrument zal blijken in het streven
om voetbal en in het bijzonder de belevenis van de
wedstrijddag zo open en toegankelijk mogelijk te maken
voor iedereen.
Hartelijke groeten,

Gianni Infantino
Secretaris-generaal van de UEFA
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Totaalvoetbal, totaaltoegang
In augustus 2009 doneerde UEFA zijn Monaco Charity
Award aan de National Association for Disabled Supporters
(NADS, nationale bond voor supporters met een
beperking), om daarmee een nieuw liefdadigheidsfonds
te stichten voor heel Europa onder de naam Centre for
Access to Football in Europe (Centrum voor toegang tot
voetbal in Europa, CAFE).
CAFE is opgezet om te zorgen dat supporters met een
beperking onder alle 53 bij UEFA aangesloten bonden
kunnen genieten van het bijwonen van voetbalwedstrijden
op een voor iedereen probleemloze en gelijkwaardige
manier.
Ongeveer 10% van de bevolking heeft te maken met een
beperking. Dat betekent dat er op het gehele grondgebied
van UEFA naar schatting 100 miljoen mensen met een
beperking wonen. Er wordt geschat dat minstens 500.000
van hen voetbalsupporters zijn; fans die het recht hebben
om van voetbal te genieten zoals iedereen, met het
recht op gelijke toegang. Toch zijn veel mensen met een
beperking vanwege de beperkingen van stadions niet in
staat geweest hun passie voor het voetbal volledig uit te
leven.
CAFE begrijpt volledig hoe belangrijk de acceptatie, het
gevoel van onafhankelijkheid en het zelfvertrouwen zijn
dat mensen met een beperking kunnen ontlenen aan het in
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levende lijve kunnen bijwonen van een wedstrijd. Daarom
werkt ze nauw samen met de belanghebbenden om de
voorzieningen van de stadions te verbeteren door advies
over toegang te geven aan belanghebbenden, waaronder
UEFA, de 53 bij hen aangesloten bonden en voetbalclubs
in heel Europa.
CAFE werkt ook samen met organisaties zoals het Comité
voor Normalisatie (ECN) van de Europese Commissie
om te zorgen voor een meer eenduidige pan-Europese
aanpak van het stellen van normen en ‘good practice’
voor sportstadions en werkt met UEFA en de plaatselijke
organisatiecomité's van EURO 2012 in Polen en Oekraïne
om te toegang voor fans met een beperking tijdens UEFA
EURO 2012 te verbeteren.
Een ander sleutelelement van het werk van CAFE is
hun directe ondersteuning van fans met een beperking.
Dankzij de hulp bij het opzetten van hun eigen lokale
supportersverenigingen kunnen mensen met een
beperking met hun eigen voetbalclubs en autoriteiten
samenwerken om het werk van CAFE op plaatselijk en
landelijk niveau voort te zetten; werk dat cruciaal is voor het
voortbestaan en de aanhoudende steun van CAFE. CAFE
heeft pas zijn doel bereikt wanneer gelijke toegang tot de
diensten en voorzieningen van de wedstrijd standaard
praktijk is geworden.

Kijkt u eens op onze website www.cafefootball.eu of neem
contact met ons op per e-mail: info@cafefootball.eu,
telefoon: +44 (0)1244 893586 of Skype: cafe-football.

Wie moet deze gids lezen en waarom?
Het doel van deze gids is het neerzetten van een norm
van ‘good practice’ voor zowel nieuwe als bestaande
stadions, door het bieden van duidelijke, praktische
oplossingen waarmee voetbalclubs, nationale bonden
en stadionbeheerders hoogwaardige stadions kunnen
afleveren waar iedereen toegang toe heeft, deel van kan
uitmaken en welkom is.

aangepast en gemoderniseerd. Ze hebben gemeen dat
er behoefte is aan goed ontworpen, goed beheerde en
goed werkende voorzieningen en diensten die voldoen
aan de verwachtingen en eisen van supporters, klanten,
vrijwilligers en medewerkers. Zij willen allemaal genieten
van de spanning en sensatie die voetbal op en buiten
wedstrijddagen met zich meebrengt.

Het is belangrijk om op te merken dat de leidraad en de
normen in dit document niet de enige weg naar succes
vormen. Deze gids is een adviserend document en is niet
bedoeld als voorschrift of om alternatieve en creatieve
oplossingen tegen te houden. Er kunnen zeker andere,
even bevredigende fysieke of operationele oplossingen
zijn om dezelfde resultaten te behalen. Bovendien is dit
document niet bedoeld ter vervanging van de directe
inbreng ter plaatse van mensen met een beperking of
professionals op het gebied van toegang gedurende
het planningsstadium van een project voor nieuwbouw,
modernisering dan wel uitbreiding. Integendeel, die
inbreng is cruciaal. Niettemin is deze gids voor beheerders
en planners een hulpmiddel van onschatbare waarde bij
het werkelijk voor de hele gemeenschap toegankelijk
maken van hun club, stadion, diensten en evenementen.

Vaak wordt gezegd dat een bestaand stadion niet
verbeterd kan worden zonder ingrijpende veranderingen
aan de structuur. Dat is gewoonweg niet waar. Er worden
al veel slimme, zuinige oplossingen voor ontwerp en
beheer doorgevoerd door vooruitstrevende clubs en
stadions in heel Europa. Deze oplossingen zorgen voor
toegangsvriendelijke voorzieningen en diensten, die leiden
tot een meer gelijkwaardige en gelijke belevenis voor alle
leden van de plaatselijke en een bredere gemeenschap.
Ook houdt de club er een bredere, meer representatieve
basis aan over.

Er worden voortdurend nieuwe stadions gepland
en gebouwd. Allemaal zijn ze anders vanwege de
verschillen in locatie, schaal en ligging. Daarnaast
worden er voortdurende bestaande stadions uitgebreid,
9

In deze publicatie worden toegankelijkheidsnormen
genoemd die in veel gevallen reeds vastgelegd zijn in
plaatselijke bouwreglementen en -voorschriften. Toch
moeten planners en ontwerpers erkennen dat zelfs
de beste lokale bouwnormen meestal maar minimale
toegangseisen bevatten. De onderliggende aanname is dat
het minimum genoeg is, terwijl dat in werkelijkheid slechts
het beginpunt is voor het ontwikkelen van functionele,
waardige en gelijke toegang tot de gebouwde omgeving.

De minimumnormen voor toegankelijkheid gaan vaak
voorbij aan veel van de belemmeringen waarmee mensen
met een beperking en anderen te maken krijgen die een
toegangsvriendelijke omgeving nodig hebben.
Minimumnormen voorzien per definitie meestal slechts
in de minimale toegang. Om daadwerkelijk de hele
gemeenschap te kunnen verwelkomen moet de planning
verder gaan dan het strikte minimum. Ontwerpers en
bestuurders moeten bij het bouwen of renoveren van
stadions en panden de lat altijd hoger leggen. Alleen zo
kunnen ze tegemoet komen aan de behoeften van een
uiterst diverse en vergrijzende gemeenschap.
De auteurs van deze publicatie hebben getracht een
structuur neer te zetten die doet denken aan een
rondleiding door een stadion op een wedstrijddag. Het is
echter ook de bedoeling dat u elk hoofdstuk afzonderlijk
kunt raadplegen. We hopen dat u deze publicatie met
plezier leest en hulp kan bieden bij het aanbrengen van
verbeteringen aan uw stadions, zowel nieuw als oud.
Raadpleeg voor meer informatie en advies uw plaatselijke
supportersgroepen met een beperking, de lokale
bouwvoorschriften en het referentiemateriaal uit de lijst
aan het eind van dit document.
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Waarom is goede toegang zo belangrijk?
Van oudsher is naar toegankelijkheid gekeken als een
vraagstuk dat alleen betrekking heeft op mensen met een
beperking. Onderzoek heeft echter aangetoond dat de
werkelijke hoeveelheid mensen met behoefte aan een
toegangsvriendelijke infrastructuur meestal boven de 20%
uitkomt. De toegankelijkheid van voetbalstadions en diensten
is daarom in het belang van medewerkers, vrijwilligers
en klanten met hun uiteenlopende wensen en speciale
behoeften. Zij zijn allemaal gebaat bij voorzieningen die
niemand uitsluiten.
Het steunen van voetbalteams en bijwonen van
wedstrijden wordt erkend als een wezenlijk onderdeel
van de Europese cultuur en traditie. Voetbalfans zijn
steeds diverser en vormen meer en meer een afspiegeling
van de bredere multiculturele Europese samenleving.
Hierdoor zijn er uiteraard ook steeds meer mensen met
een beperking die wedstrijden willen bijwonen. Daarnaast
bieden veel clubs en stadions voorzieningen, diensten en
activiteiten buiten wedstrijddagen, waardoor ze een spil
vormen van het plaatselijke gemeenschapsleven. Ook is
te verwachten dat een groeiend aantal mensen met een
beperking in het voetbal aan de slag gaat. Dit betekent dat
clubs en stadions ook als werkgevers moeten zorgen voor
een toegangsvriendelijke werkplek.
Alleen al in de Europese Unie* wonen meer dan 80 miljoen
mensen met een beperking. Dat is net zoveel als de bevolking
van België, Tsjechië, Griekenland, Hongarije en Nederland
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bij elkaar, oftewel een zesde van de totale bevolking van
de EU. Eén op de vier Europeanen heeft een familielid met
een beperking, terwijl 60% in zijn nabije of minder nabije
omgeving iemand kent die een beperking heeft. Mensen
met verminderde mobiliteit vertegenwoordigen meer dan
40% van de bevolking. Van de 75-plussers is 30% in zekere
mate beperkt en meer dan 20% ernstig. Eén op de vier
mensen zal vroeg of laat te kampen hebben met geestelijke
gezondheidsproblemen.
Vergeleken met mensen zonder beperking zien Twee keer
zoveel mensen met een beperking hun vrienden en familie
minder vaak, hooguit één of twee keer per maand. De
helft van alle mensen met een beperking heeft nog nooit
deelgenomen aan recreatieve of sportieve activiteiten en
een derde is nog nooit naar het buitenland gereisd of zelfs
maar meegegaan met dagtochten vanwege ontoegankelijke
locaties en diensten.
Liefst 97% van de Europeanen vindt dat er iets gedaan moet
worden om de maatschappelijke integratie van mensen met
een beperking te bevorderen en 93% zegt meer investeringen
te willen in het wegnemen van fysieke belemmeringen die de
levens van mensen met een beperking moeilijk maken.**
*Standaardisatiemandaat
m/420 ter ondersteuning van Europese
toegankelijkheidseisen voor openbare aanbestedingen van de gebouwde
omgeving m/420 en
**UEFA heeft 53 leden, ook buiten de geografische regio van de Europa

Voor mensen met een beperking is toegankelijkheid
essentieel om hun rechten te kunnen uitoefenen en volledig
aan de samenleving deel te nemen. Het is zelfs zo dat in veel
landen elk gebrek aan toegang tot de gebouwde omgeving
als een vorm van discriminatie beschouwd wordt. De meeste
landen hebben reeds wetgeving ten behoeve van mensen
met een beperking ingevoerd waarin redelijke toegang geëist
wordt tot openbare ruimten en diensten zoals stadions en
wedstrijden.
Bijgevolg is de EU-strategie ten behoeve van personen
met een beperking erop gericht om de belemmeringen
weg te nemen waarmee mensen met een beperking te
maken hebben. De Europese Commissie heeft voor de
gebouwde omgeving een “voor iedereen ontworpen”
benadering in gang gezet zodat de gebouwen en openbare
ruimten gemakkelijk te gebruiken zijn voor zoveel mogelijk
mensen en toegankelijk voor iedereen.* Ze werkt ook aan
een Europese wet op toegangsvriendelijkheid waarin voor
goederen en diensten een algemeen kader geschetst wordt.
Los van de diversiteit van de specifieke technische
oplossingen die beschikbaar zijn, hebben mensen met een
beperking op functioneel niveau in heel Europa vergelijkbare
toegangsbehoeften. Sterker nog, toegangsvriendelijk
gebouwde omgevingen zijn economisch aantrekkelijk. Ze
zijn voor meer toepassingen te gebruiken en de infrastructuur
is duurzamer omdat er minder noodzaak is tot kostbare
aanpassingen in een later stadium.
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De verwachting is dat, naarmate stadionbezoekers een
betere afspiegeling vormen van de bredere Europese
gemeenschap, het aantal mensen met een beperking dat
wedstrijden wil bijwonen met hun familie en vrienden zal
blijven toenemen. Mensen met een beperking moeten
daarom gezien worden als waardevolle klanten, waarbij
goede toegang niet alleen een morele kwestie is, maar
ook van zakelijk verstand getuigt. Op moreel gebied
is toegang echter een basisrecht van de mens en een
fundamentele pilaar van sociale rechtvaardigheid. Bij
sociale rechtvaardigheid draait het om het accepteren van
mensen als individuen en het bieden van eerlijke en gelijke
kansen om volledig aan de samenleving deel te nemen.
In een werkelijk toegangsvriendelijke omgeving kunnen
mensen vrijelijk hun onafhankelijkheid vieren en zijn alle
belemmeringen tot integratie weggenomen.
CAFE schat dat er binnen de uitgebreide UEFA-regio**
minstens 500.000 mensen met een beperking actieve
voetballiefhebbers zijn, d.w.z. wedstrijden bijwonen. Het mag
duidelijk zijn dat dit aantal dankzij gelijke toegang en kansen
aanzienlijk zou toenemen, omdat heel veel meer mensen
met een beperking dan interesse zouden krijgen om naar
wedstrijden te gaan. Mensen met een beperking hebben het
recht om op dezelfde manier van voetbal, andere sporten en
eigenlijk alle vormen van vermaak te genieten als iedereen.
Dit geldt voor voetbal op alle niveaus.

Ook willen steeds meer mensen met een beperking naar
voetbalwedstrijden en -toernooien in het buitenland reizen.
Naarmate de toegang verbetert, zullen steeds meer van
hen zichzelf in staat achten om grote toernooien als UEFA
EURO 2012 met medesupporters bij te wonen.
Voetbal vormt het uitgelezen podium om de norm te stellen
waarnaar anderen zich kunnen richten en om de levens te
veranderen van veel mensen met een beperking, waardoor
zij onafhankelijker worden en een rijker leven kunnen leiden.
We hebben allemaal een rol te vervullen om ervoor te zorgen
dat voetbal echt niemand uitsluit en we zijn pas geslaagd
wanneer gelijke toegang overal in deze sport de norm wordt.
*Bureau voor publicaties van de Europese Unie – Europese strategie ten
behoeve van personen met een handicap 2010-20: Mensen met een beperking
hebben gelijke rechten
**Statistieken afkomstig van het Europese forum voor mensen met een
beperking (www.edf-feph.org)
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13

Sociaal model voor mensen met een beperking

A :1

Wat is het sociale model
voor mensen met een
beperking?
Als we kijken naar de noodzaak om een toegangsvriendelijke
en gelijkwaardige omgeving te creëren zoals een
voetbalstadion, is het cruciaal om het sociale model van
mensen met een beperking mee te wegen. Dat stelt dat
het fysieke, zintuiglijke, intellectuele, psychologische
belemmeringen en vooringenomenheid zijn die mensen een
beperking geven,niet hun stoornissen. Het is belangrijk om
de persoon te herkennen en niet de beperking. We moeten
af van stereotypen. Iemand die bijvoorbeeld een rolstoel
gebruikt, heeft alleen een beperking op trappen of steile
hellingen die met een rolstoel ontoegankelijk zijn. Zo heeft
ook iemand met een visuele beperking alleen een beperking
wanneer informatie niet in een voor hen aanschouwelijke
vorm wordt weergegeven en toegangswegen geblokkeerd
worden door fysieke obstakels of struikelgevaar. Volgens het
oude medische model werden mensen met een beperking
behandeld alsof ze ziek of ongezond waren en gedefinieerd
op basis van hun medische toestand. Dit tast het gevoel van
onafhankelijkheid van mensen met een beperking aan en is
neerbuigend, want ze zijn net zo bekwaam als ieder ander,
mits hun omgeving in hun specifieke behoeften voorziet.
Met het oog op dit document staan hieronder de voornaamste
“categorieën” beschreven van mensen die baat hebben bij
goede toegang. Het is van belang om te onthouden dat

14

A :3

sommige mensen met een beperking te maken krijgen met
“verborgen” belemmeringen. Anderen hebben ingewikkelde
of meervoudige toegangsbehoeften die de grenzen van
deze categorieën overschrijden (een rolstoelgebruiker kan
bijvoorbeeld ook blind of doof zijn). Desalniettemin moeten
we benadrukken dat mensen met een beperking alleen
beperkt worden door de belemmeringen die ze tegenkomen
en niet gedefinieerd behoren te worden op basis van deze
“categorieën” of beperkingen.

A :2

Rolstoelgebruikers
Ongeveer 1% van de bevolking gebruikt permanent of vaak
een rolstoel omdat lopen voor hen moeilijk of onmogelijk is.
Dit cijfer ligt onder ouderen nog hoger. Rolstoelgebruikers
hebben het meest last van stadionontwerpen waarin
weinig rekening gehouden is met mensen met beperkte
mobiliteit. En dat terwijl het zorgen voor algemeen
toegangsvriendelijke
stadions,
voorzieningen
en
diensten niet alleen goed is voor rolstoelgebruikers
maar voor alle stadionbezoekers. Een rolstoelgebruiker
kan beperkt worden door fysieke belemmeringen en/of
vooringenomenheid.

Mensen met beperkte
mobiliteit
Tot deze groep behoren degenen die vaak aangeduid
worden als ambulante mensen met een beperking,
zoals degenen die kunnen lopen maar hulpmiddelen
nodig hebben of degenen die moeite hebben met het
afleggen van lange afstanden. Deze groep heeft baat
bij voorzieningen en diensten die ontworpen zijn om
reisafstanden te verminderen en de noodzaak tot lang
staan te beperken. Ambulante mensen met een beperking
kunnen beperkt worden door fysieke belemmeringen en/of
vooringenomenheid.

A :4

Mensen met een visuele
beperking

Tot deze groep behoren, zoals de naam suggereert,
zowel mensen die blind zijn als degenen die beperkt
of wazig zicht hebben. Zij hebben baat bij duidelijke
paden en bewegwijzering met voelbare oppervlakken,
kleurcontrasten en niet-reflecterende oppervlakken,
evenals
alternatieve
informatieweergaven
zoals
Braille, grote letters, geluidsopnamen en beschrijvend
audiocommentaar. Belangrijk om op te merken is dat
slechts 18% van alle mensen met een visuele beperking
niets ziet; de meesten hebben beperkt of veranderlijk
wazig zicht. Mensen met een visuele beperking kunnen
beperkt worden door zintuiglijke, fysieke belemmeringen
en/of vooringenomenheid.

A :5

Mensen met een auditieve
beperking
Tot deze groep behoren uiteraard dove mensen (d.w.z.
ze kunnen niet horen op functioneel niveau), die vaak
gebarentaal gebruiken en baat hebben bij diensten zoals
tolken en een speciale telefonische doorschakeling die
spraak in tekst omzet en andersom. De meerderheid van
deze groep kan echter wel iets horen en heeft daarom
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baat bij hoorhulpmiddelen, zoals gehoorapparaten,
inductielussystemen en systemen met passief infrarood.
Gehoorverlies is met afstand de meest voorkomende
beperking en wordt vaak na verloop van tijd erger.
Daardoor weet iemand soms niet precies in welke mate hij
of zij er last van heeft. Mensen met een auditieve beperking
kunnen beperkt worden door zintuiglijke belemmeringen
en/of vooringenomenheid.

A :6

Mensen met
leermoeilijkheden

Mensen met een
psychische aandoening of
geestelijke
gezondheidsproblemen
Deze groep heeft baat bij een flexibele en begrijpelijke
wijze van dienstverlening, vooral op wedstrijddagen. Het
is belangrijk om alle medewerkers en vrijwilligers de juiste
training te verschaffen, want zij moeten rekening houden
met de onrusten die deze groep kan voelen, zoals de angst
voor vreemde, afgesloten of nieuwe plekken. Deze groep
kan beperkt worden door psychologische belemmeringen
en/of vooringenomenheid.

Deze groep heeft baat bij flexibele diensten, duidelijk
taalgebruik of eenvoudig te lezen documenten en
logisch ingedeelde stadions. Daarnaast moeten
stadionmedewerkers en stewards alert zijn op en zich
bewust zijn van hun behoeften, met name wat betreft
communicatie en de weg vinden op wedstrijddagen.
Iemand die bijvoorbeeld autistisch is, heeft misschien
een vast ritueel of gedrag op wedstrijddagen. Dit is
belangrijk voor zijn gevoel van welzijn en kan eenvoudig
worden geregeld. Mensen met leermoeilijkheden kunnen
beperkt worden door intellectuele belemmeringen en/of
vooringenomenheid.

Sociaal model voor mensen met een beperking

Sociaal model voor mensen met een beperking

A :8

Andere mensen die baat hebben bij goede toegang
Behalve mensen met een beperking hebben vele anderen
veel baat bij toegangsvriendelijke en gelijkwaardige
stadions en flexibele diensten, onder wie:
• gewonde supporters, vrijwilligers, medewerkers en
spelers (denk aan verstuikte enkels, breuken, enz.);
• zwangere vrouwen en ouders met jonge kinderen die
wedstrijden en andere evenementen bijwonen;
• kinderen zelf;
• oudere bezoekers, vrijwilligers en supporters, die
misschien wel tot de langstzittende leden van een club
behoren;
• mensen met groeibeperkingen (algemeen beschreven
als mensen met een volwassen lengte van hooguit
1,32 m);
• mensen die niet bekend zijn met de plaatselijke taal,
die misschien de ingewikkelde bewegwijzering niet
begrijpen;
• eerste-hulpverleners en nooddiensten.
Het moge duidelijk zijn dat er op elk moment een
aanzienlijk aantal mensen is dat direct baat heeft bij
toegangsvriendelijke stadions. Nog belangrijker is dat
bijna iedereen er vroeg of laat baat bij zal hebben, vaak
als gevolg van het natuurlijke proces van ouder worden en
de bijkomende afname van zintuiglijke en fysieke functies.
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Voornaamste belanghebbenden

B

Voornaamste belanghebbenden
Ofschoon deze publicatie vaak rechtstreeks refereert aan
clubs en stadioneigenaars, is ze opgesteld als een gids
met ‘good practice’ voor iedereen die betrokken is bij de
bouw, modernisering en het dagelijks beheer van nieuwe
en bestaande voetbalstadions, voorzieningen en diensten
van clubs voor wedstrijden en andere evenementen.
Ieder van ons kan zijn rol vervullen in het helpen wegnemen
van fysieke, zintuiglijke, psychologische en intellectuele
belemmeringen die nog altijd de keuzes en belevenissen
uitsluiten en beperken van zoveel mensen met een
beperking, hun families en vrienden die voetbalwedstrijden
in heel Europa willen bijwonen. Er is echter een aantal
belanghebbenden in de sport die bij uitstek de kans heeft
om concrete, duurzame en fundamentele veranderingen in
gang te zetten.

Tot de voornaamste belanghebbenden behoren:
• Europese, landelijke en lokale overheden, ministers en
parlementsleden;
• bestuursorganen in het voetbal, met name UEFA en
de bij hen aangesloten bonden en hun competities,
regionale bonden en clubs;
• eigenaren van voetbalclubs en investeerders (onder
wie particuliere eigenaren, aandeelhouders en
supporterstrusts);
• eigenaren, beheerders, aandeelhouders en huurders
van voetbalstadions (voorzitters, bestuurders,
bewindslieden en managers);
• architecten, ontwerpers, planners, projectbeheerders,
ingenieurs, toegangs- en bouwadviseurs, technische
adviseurs en voorvechters van gelijkwaardige
ontwerpen;
• sponsoren van de club en stadionprojecten;
• groepen voetbalsupporters met een beperking
(belangenbehartiging), organisaties voor mensen met
een beperking en gelijke rechten en supportersgroepen
en -verenigingen.

20

21

Voornaamste belanghebbenden

C

22

Wetgeving inzake mensen
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Wetgeving inzake mensen
met een beperking en
gelijke behandeling
De auteurs van dit document verwachten van overheden
dat ze hun bestaande lokale en landelijke wetgeving
inzake mensen met een beperking en gelijke behandeling
(waaronder
bouwvoorschriften
en
verordeningen)
herzien en waar nodig bijwerken. In gevallen waar
dergelijke bepalingen nog niet bestaan, verwachten we
van overheden dat ze met het oog op het zorgen voor
gelijkwaardige en gelijke kansen voor mensen met een
beperking, waaronder toegang tot openbare ruimten en
gebouwen zoals voetbalstadions, krachtige wetgeving
invoeren inzake mensen met een beperking en gelijke
behandeling.
Daarnaast moet elke voetbalbond als onderdeel van de
licentievoorwaarden voor clubs krachtige regels opleggen
voor gelijkwaardige en gelijke toegang tot voorzieningen
en diensten. Dit is vooral belangrijk in gevallen waar de
landelijke wetgeving inzake mensen met een beperking of
gelijke behandeling nog niet bestaat, maar het is ook een
noodzakelijke toevoeging bij bestaande regelingen.
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Missieverklaringen
Elke dienstverlener, waaronder voetbalclubs en stadions,
dient een missieverklaring of handvest van maatschappelijke
verantwoordelijkheid uit te vaardigen waarin duidelijk zijn
streven wordt uitgedrukt naar gelijke behandelingen de
zorg voor de best mogelijke voorzieningen en diensten
voor al zijn bezoekers en medewerkers. Dit moet
voorzieningen en diensten behelzen die mensen met een
beperking kunnen gebruiken en bereiken.
In haar missieverklaring of handvest moet een club
duidelijk haar voorzieningen en diensten noemen en
vermelden wat deze inhouden.
• Voorzieningen: stadionentree en promenades,
zitplaatsen, tribunes en andere ruimtes, clubwinkel,
horecapunten, gasten- en vergadervertrekken, VIPruimten, kantoren, loketten, centrale receptie, enz.
• Diensten: clubzaken, kaartverkoop, persoonlijke
ondersteuning waar nodig, informatie (d.w.z. over
toegangsvriendelijke voorzieningen en diensten, zoals
toegankelijke parkeerplaatsen op wedstrijddagen),
reisinformatie, klantenservice en bereikbare hulplijnen,
websites, publicaties, wedstrijdprogramma's, enz.
Deze missieverklaring of dit handvest moet ook een
hooggeplaatst persoon, bij voorkeur een bestuurder,
bestuurslid of senior leidinggevende, aanwijzen die
algehele verantwoordelijkheid draagt inzake mensen met
een beperking en hun toegang en die de macht heeft om
beleid door te voeren. Er moet ook een speciale functionaris
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inzake mensen met een beperking of toegankelijkheid
benoemd worden (meer hierover in hoofdstuk F).
De missieverklaring of het handvest moet ook een verklaring
inzake toegang bevatten, opgesteld in samenspraak met
een naar behoren bevoegde toegankelijkheidscontroleur
die de opdracht heeft een toegankelijkheidscontrole uit
te voeren en een toegangsstrategie of bedrijfsplan uit te
stippelen. Daarin moeten de noodzakelijke verbeteringen
staan die overeengekomen zijn en nodig zijn om te
zorgen voor gelijke toegang tot de club en de ruimten,
voorzieningen en diensten van het stadion. In de
missieverklaring of het handvest moet ook staan dat dit
toegangsplan jaarlijks herzien wordt, als onderdeel van het
voortdurende streven van de club om haar voorzieningen
en diensten voor mensen met een beperking te verbeteren.
Nadere informatie over het opdracht geven tot een
toegankelijkheidscontrole kunt u vinden in hoofdstuk E.
Tot slot moet in de missieverklaring of het handvest ook
een toezegging staan dat medewerkers, stewards en
vrijwilligers van de klantenservice regelmatig training
krijgen in gedragsregels tegenover mensen met een
beperking en hun begrip inzake toegang.
De club moet in haar missieverklaring of handvest kortom
duidelijk beschrijven hoe ze streeft naar het bieden van
gelijke toegang voor klanten, supporters, medewerkers
en vrijwilligers met een beperking door het invoeren van
gebruiksvriendelijke, ‘good practice’-oplossingen (zowel

voor nieuwe als bestaande stadions), het doorvoeren
van beleid en procedures die onderschreven zijn door
deskundigen en speciale medewerkers en het organiseren
van training in ‘good practice’ en van beheerstrategieën.
De club moet zich inspannen om te overleggen
met haar supporters met een beperking en hun
vertegenwoordigende groep of vereniging over dergelijke
toegankelijkheidsvraagstukken. Indien een dergelijke groep
niet bestaat, moet ze zich inspannen om te overleggen met
plaatselijke organisaties voor mensen met een beperking.
CAFE kan op dit gebied voor ondersteuning zorgen.
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E :1

Het uitvoeren van een
toegankelijkheidscontrole
De beste manier waarop een voetbalclub kan zorgen
dat met de specifieke behoeften van mensen met
een beperking rekening gehouden wordt, is door een
toegankelijkheidscontrole van haar stadion en andere
gebouwen uit te voeren en aan de hand daarvan een
toegangsstrategie of bedrijfsplan op te stellen.
Idealiter wordt een toegankelijkheidscontrole uitgevoerd
door een professionele controleur of adviseur die een
zekere afstand heeft tot de club, zodat hij een onafhankelijke
en grondige controle kan doen. Waar mogelijk moet de
controleur iemand zijn die ervaring heeft in het controleren
van grote sportcomplexen zoals voetbalstadions en
vertrouwd is met de beginselen van drempelloos
bouwontwerp en toegangsvriendelijke diensten, evenals
met de lokale nationale wetgeving inzake mensen met een
beperking en gelijke behandeling, werkgelegenheid
en bouw- en veiligheidsvoorschriften, ‘good practice’ en
beschikbare technische rapporten. Aangezien de situatie
per land verschilt, moeten clubs en stadionbeheerders ter
plaatse advies inwinnen over wie het meest geschikt is
om de controle te verrichten. Neem voor meer informatie
contact op met CAFE of uw plaatselijke organisatie voor
mensen met een beperking.
Elk te controleren terrein of project zal anders zijn. Het kan
een bestaand stadion zijn dat gemoderniseerd of aangepast
moet worden om voorzieningen toegankelijk te maken en
32
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belemmeringen weg te nemen, danwel een stadion dat
men wil uitbreiden, of een volledig nieuw.
In alle gevallen heeft de toegankelijkheidscontrole tot
doel het vinden van kenmerken en diensten die fysieke,
zintuiglijke, psychologische en intellectuele belemmeringen
beïnvloeden of opleggen aan een brede groep mensen
met een beperking, onder wie medewerkers, vrijwilligers,
klanten en supporters, zowel op als buiten wedstrijddagen.
Het verdient aanbeveling om de controle uit te voeren
alsof u iemand met een beperking bent die een rondtocht
maakt door het stadion en de clubgebouwen. U begint bij
de parkeerplaats of het gehandicaptenafzetpunt en gaat zo
door tot de verst gelegen voorziening van het terrein. Deze
aanpak levert in elk stadium van de rondtocht praktische
oplossingen voor toegangsbelemmeringen op. Voornaamste
belanghebbenden
en
toegankelijkheidscontroleurs
kunnen de structuur van dit document gebruiken bij een
rondwandeling om de gebouwen te beoordelen, waarbij ze
in elk gebied de aanbevolen oplossingen in het oog houden.
Maar onthoud: voor het zorgen voor goede toegang is meer
denkwerk nodig dan alleen het volgen van basale richtlijnen
of een eenvoudige controlelijst. Er moet een voortdurend
en zich geleidelijk ontwikkelend proces van overleg en
beoordeling plaatsvinden.

Waarop gelet moet
worden bij een
toegankelijkheidscontrole
• Een verklaring van naleving van de principes en leidraad
voor ‘good practice’ met het oog op de wetgeving inzake
mensen met een beperking, gelijke behandeling en de
bouw- en veiligheidsvoorschriften (inclusief verwijzingen
naar de bronnen die gebruikt zijn voor advies en
begeleiding).
• De eigen filosofie en aanpak van de club wat betreft
gelijkwaardig ontwerp, onderhoud, verbeteringen en
beheer van zijn voorzieningen en diensten.
• Eventuele belangrijke vraagstukken of beperkingen,
die duidelijk moeten worden benoemd, beschreven en
gedagtekend.
• Overleg met mensen met een beperking, onder wie de
supporters, klanten en medewerkers met een beperking
van de club.
• De controleur moet naar de meningen vragen van
een gevarieerde groep mensen met een beperking
met verschillende toegangsbehoeften. Dat helpt bij
het vaststellen van alle belemmeringen en stelt de
club in staat de meest doeltreffende en gelijkwaardige
oplossingen te ontwikkelen. Clubs kunnen lering trekken
uit de uitgebreide ervaring van plaatselijke en landelijke

organisaties voor mensen met een beperking, evenals
van hun eigen supporters en medewerkers met een
beperking.
• De
controleur
moet
een
controlelijst
voor
toegangsbeoordeling aanleveren die gebruikt kan worden
door de supporters van de club met een beperking (of een
door een plaatselijke gebruiker geleide groep mensen
met een beperking), de controleur en de club voor het
beoordelen van de huidige situatie en behoeften. Neem
contact op met CAFE als u een voorbeeld van een
toegangsbeoordeling of controlelijst nodig hebt.
• Als onderdeel van de voortdurende ondersteuning
van voetbalsupporters met een beperking staat CAFE
plaatselijke groepen bij die op club- of landelijk niveau
hun eigen vereniging voor supporters met een beperking
willen oprichten. In gevallen waar zulke verenigingen
reeds bestaan en er regelmatig gesprekken zijn tussen de
club en haar supporters met een beperking, is de situatie
vrijwel altijd beter dan elders.
• Een gedetailleerde beschrijving "als een rondleiding"
van het bestaande stadion en clubgebouwen waarin alle
belemmeringen benoemd worden die iemand met een
beperking kan tegenkomen, waaronder gedetailleerde
plattegronden en foto's met beschrijvingen en data om
later te kunnen raadplegen. De bouwdata van bestaande
faciliteiten en uitbreidingen moeten genoteerd worden en
er moet een kopie van alle bouw- en veiligheidscertificaten
worden bijgesloten.
• Minimaal gedetailleerde beschrijvingen en, waar van
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toepassing, plattegronden, schema's en foto's van het
volgende:
• De bereikbaarheid van het stadion, inclusief de route
van plaatselijk openbaar vervoer; parkeergelegenheid
op en buiten het terrein; toegangswegen en paden;
bewegwijzering en andere aanduidingen (zowel buiten als
binnen het stadion); stadioningangen; circulatieroutes en
promenades; uitgangsroutes; alle trappen, liften en hellingen;
tribunes en zitplaatsen; publieke voorzieningen (waaronder
toiletten, merchandising en winkels, horecapunten
en verkooppunten), gasten- en vergadervertrekken,
VIP-ruimten en bestuursloges; kantoren; loketten en
klantenservicebalies; ontvangstruimte; clubhuizen en
trefpunten; gemeenschapsruimtes en verder weg gelegen
faciliteiten.
• Bestaand beheer inzake mensen met een beperking
gelijke behandeling en operationele procedures en beleid,
zoals kaartverkoop en parkeergelegenheid; reisinformatie;
clubinformatie, zoals voorzieningen en diensten op de
wedstrijddag; de klantenservice en hulplijnen; websites,
publicaties van de club en wedstrijdprogramma's; een
evacuatieplan voor mensen met een beperking (zowel
op als buiten wedstrijddagen); medewerkerstrainingen
(gedragsregels tegenover mensen met een beperking en
bewustwording inzake toegang).
• Een controle die gericht is op wedstrijddagen om te zien
of de toegang tijdens evenementen goed is, wanneer
het stadion op volle capaciteit draait. Het gezichtsveld
van rolstoelgebruikers lijkt misschien in orde buiten
wedstrijddagen, wanneer het stadion leeg is, maar

hun uitzicht kan belemmerd worden als omringende
toeschouwers gaan staan bij de openingsceremonie of
volksliederen, of opspringen bij opwindende momenten in
de wedstrijd. Hetzelfde geldt voor de bewegwijzering, die
buiten wedstrijddagen duidelijk zichtbaar kan zijn, maar
op een volle promenade allicht minder.
• Een toegangsstrategie of bedrijfsplan op basis van
prioriteiten, waarin een lijst staat van de te behandelen
toegangsvraagstukken, met het meest dringende
bovenaan. In dit document, waarover alle voornaamste
belanghebbenden het eens moeten worden, moet
beschreven staan wat er gedaan moet worden
(met een duidelijke planning of werkschema's) om
fysieke, zintuiglijke, psychologische en intellectuele
belemmeringen weg te nemen en aanpassingen en
verbeteringen aan voorzieningen en diensten aan
te brengen in overeenstemming met deze leidraad
voor ‘good practice’. Uitgewerkte voorbeelden van
verbeteringen. In hoofdstuk N vindt u diverse uitgewerkte
voorbeelden van ‘good practice’ ontwerpoplossingen
voor nieuwe en bestaande stadions. Neem contact op
met CAFE voor meer informatie en een lijst van clubs die
slimme ontwerpoplossingen toegepast hebben om de
toegang te verbeteren.
• Een bespreking van de missieverklaring of het handvest
van de club, met een bijgewerkte verklaring inzake
toegang om bij de missieverklaring of het handvest te
voegen. Hierover kunt u meer lezen in hoofdstuk D.

Controle en planning van toegankelijkheid

F

34

Functionarissen inzake
mensen met een beperking

35

Functionarissen inzake mensen met een
beperking

F

Functionarissen inzake
mensen met een beperking
Voetbalclubs moeten overwegen een functionaris
inzake mensen met een beperking te benoemen die
verantwoordelijk is voor het zorgen voor gelijkwaardige
voorzieningen en diensten voor alle medewerkers,
vrijwilligers, supporters en bezoekers op en buiten
wedstrijddagen.
Aangezien ze verantwoordelijk zouden moeten zijn voor
het uitvoeren van beleid en procedures inzake toegang
en mensen met een beperking binnen het stadion en
clubgebouwen, moeten functionarissen inzake mensen met
een beperking een helder en nauwkeurig begrip hebben
van de wetgeving en praktische oplossingen leveren om te
zorgen voor een toegangsvriendelijke omgeving.
De functionaris inzake mensen met een beperking moet
ervoor zorgen dat de club op proactieve wijze haar plichten
tegenover mensen met een beperking vervult en haar
toegangsstrategie of bedrijfsplan toepast teneinde de
toegang tot haar voorzieningen en diensten voortdurend
te verbeteren. Ook moeten ze trainingen in bewustwording
inzake toegankelijkheid en gedragsregels tegenover
mensen met een beperking organiseren voor alle
medewerkers en vrijwilligers (zie hoofdstuk M voor meer
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informatie) en in staat zijn medewerkers en vrijwilligers met
een beperking advies te geven.
De functionaris inzake mensen met een beperking moet
op wedstrijddagen en tijdens andere evenementen in het
stadion altijd beschikbaar zijn en direct verslag uitbrengen
aan de stadionbeheerder en een clubbestuurder die
algehele verantwoordelijkheid draagt inzake mensen met
een beperking en het bieden van gelijkwaardige toegang.
Dankzij een nieuwe voorwaarde van de UEFA voor
clublicenties (artikel 35 van de 2010 UEFA Club Licensing
and Financial Fair Play Regulations (UEFA-regels voor
clublicenties en fairplay))* zijn alle clubs die aan UEFAcompetities deelnemen, vanaf 2012/13 verplicht om ook
een speciaal contactpersoon voor supporters aan te
stellen.
Hoewel de minimumeisen voor contactpersonen van
supporters nog in ontwikkeling zijn, wordt ervan uitgegaan
dat ze nauw zullen samenwerken met functionarissen
inzake mensen met een beperking. Bij sommige clubs is
het mogelijk dat één persoon beide rollen vervult, maar in
dat geval is het van wezenlijk belang dat de contactpersoon
voor supporters over grondige kennis beschikt van
de wetgeving inzake mensen met een beperking en
voorschriften inzake toegangsvriendelijke gebouwen,
alsmede een goed begrip van gelijkwaardig ontwerp voor
voorzieningen en diensten.

*Volgens artikel 35 van de UEFA Club Licensing and Financial Fair Play
Regulations van 2010 zijn clubs die deelnemen aan UEFA-competities vanaf
2012/13 verplicht om een contactpersoon voor supporters (supporter liaison
officer, SLO) aan te wijzen om te zorgen dat de club en haar fans op gepaste
en constructieve wijze met elkaar in gesprek gaan. Het SLO-concept is volledig
goedgekeurd door de nationale bonden die vertegenwoordigd zijn in het
UEFA Club Licensing Committee (UEFA-commissie voor clublicenties) en is
uitgedacht in samenwerking met Supporters Direct.

37

Functionarissen inzake mensen met een beperking

G

38

Bij het stadion komen

G:1

Contact opnemen met de club

40

G:2

Naar het stadion gaan

42

G:3

Afzet- en ophaalpunten

42

G:4 	Parkeergelegenheid

43

G:5 	Toegangswegen

45

G:6

46

Bewegwijzering en de weg vinden

G:7 	Medewerkers en stewards

48

G:8

49

Geleidehonden

39

Bij het stadion komen

G :1

Contact opnemen met de club
Sommige clubs beschikken over een speciale hulplijn voor
supporters en bezoekers met een beperking die specifieke
toegangsinformatie of ondersteuning nodig hebben.
Daarnaast moeten alle medewerkers van de klantenservice
vertrouwd zijn met de toegangsvriendelijke voorzieningen
en diensten die in hun stadion en clubgebouwen beschikbaar
zijn, inclusief toegangsvriendelijke parkeergelegenheid
(voor mensen met een beperking) en afzetpunten (zie
secties G:3 en G:4).
Medewerkers van de kaartverkoop, klantenservice en
telefooncentrale of hulplijn moeten ook vertrouwd zijn met
hoorhulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn voor het
ondersteunen van mensen met een auditieve beperking.
Dat kan een plaatselijke telefonische doorschakeldienst
zijn die een doof persoon in staat stelt telefonisch te
communiceren met de hulp van een telefonist van buiten,
die spraak in tekst omzet en tekst in spraak.
Bij alle klantenservicepunten, inclusief loketten,
servicebalies, ontvangstbalies, winkels en café’s moeten
inductie- of hoorlussen die met bepaalde gehoorapparaten
werken, verkrijgbaar zijn. Verder maken goede verlichting
en niet-reflecterend glas de verkoper of vertegenwoordiger
van de klantenservice beter zichtbaar. Dit is handig voor
klanten met een auditieve beperking die kunnen liplezen.
Ontvangstbalies,
loketten
en
klantenservicebalies
(of minstens één zo'n balie voor kaartverkoop/
klantenservice) moeten toegankelijk en verlaagd zijn voor
rolstoelgebruikers. Bij een kaartverkoop met een reeks
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loketten is het vaak voldoende om er één te voorzien van
een communicatiehulpmiddel, mits dit als zodanig duidelijk
herkenbaar is aan de hand van internationale symbolen
voor dovenondersteuning of richtingsborden. Ook is
het belangrijk dat de club een dergelijk speciaal loket
gemakkelijk toegankelijk maakt, zodat iemand met een
beperking niet buitensporig lang in de rij hoeft te wachten.
Supporters en klanten met een beperking moeten in staat
zijn op dezelfde manier kaarten te kopen voor wedstrijden
en andere evenementen als mensen zonder beperking,
hetzij online, aan het loket of per telefoon. Het is belangrijk
dat deze diensten ongeacht het gebruikte systeem volledig
toegankelijk zijn.
Sterker nog, de leiding van de kaartverkoop moet de juiste
maatregelen treffen om te zorgen dat kaarthouders met
een beperking niet worden gediscrimineerd. Dit betekent
dat er in alle kaartcategorieën toegangsvriendelijke
zitplaatsen beschikbaar moeten zijn en mensen met een
beperking en mensen zonder beperking gelijke toegang
moeten hebben tot dezelfde vasteklantenprogramma's en
ledenverenigingen, seizoen- en wedstrijdkaarten, biljetten
voor uitwedstrijden, enz.
Medewerkers moeten vertrouwd zijn met de indeling van
het gehele stadion, inclusief kijkzones, voorzieningen
en diensten voor rolstoelgebruikers en mensen met een
beperking die speciale en toegangsvriendelijke zitplaatsen
nodig hebben.

Indien toeschouwers mensen met een beperking een
begeleider of persoonlijke assistent nodig hebben om
een wedstrijd of ander evenement bij te wonen of bij te
staan met essentiële zorg, moeten ze een aanvullend
kaartje krijgen. Het is van belang dat medewerkers van
de kaartverkoop begrijpen dat ook een toeschouwer met
een verborgen beperking een aanvullend kaartje nodig
kan hebben voor een begeleider of persoonlijke assistent.

Een toeschouwer met leermoeilijkheden kan bijvoorbeeld
wel mobiel zijn maar toch assistentie nodig hebben om
zijn of haar veiligheid te waarborgen en hem of haar door
het stadion te leiden. Op dezelfde manier kan iemand met
epilepsie, die last heeft van onverwachte aanvallen, ook de
ondersteuning van een begeleider of persoonlijke assistent
nodig hebben.
Het kan zijn dat een toeschouwer met een beperking met
meerdere speciale behoeften meer dan één begeleider
of persoonlijke assistent nodig heeft om hem of haar bij
te staan met medische of persoonlijke zorg. Ze kunnen
bijvoorbeeld een draagbaar beademingsapparaat of extra
zuurstof nodig hebben. Er mag niet gesteld worden dat
zo iemand de wedstrijd of het evenement niet hoort bij te
wonen omdat hij of zij “te ziek” is of een gevaar vormt voor
de gezondheid of veiligheid. In plaats daarvan moeten
clubs begrip tonen en advies inwinnen over de beste
manier om deze uitdagingen aan te gaan. De meeste clubs
gaan hier uitstekend mee om.
Van een toeschouwer met een beperking die een
begeleider of persoonlijke assistent nodig heeft, mag
geen hogere entreeprijs gevraagd worden (het kaartje
van de begeleider inbegrepen) dan van een toeschouwer
zonder beperking. In het verlengde daarvan mag van een
voetbalclub of stadion niet verwacht worden dat de kaarten
voor alle toeschouwers met een beperking zomaar gratis
zijn. Veel mensen met een beperking betalen liever voor
entreekaarten zoals alle andere toeschouwers, mits de
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voorzieningen en diensten die ze krijgen gelijk zijn en ze
uit dezelfde kaartcategorieën en vakken kunnen kiezen,
inclusief de ontvangstservice. Sommige voetbalclubs en
stadions bieden evengoed een reeks kortingskaarten,
zoals soms gratis of goedkope kaarten voor toeschouwers
met een beperking uit de omgeving. Elke club kan hier
zelf een beslissing over nemen, in samenspraak met haar
eigen supporters en bezoekers.
Het moet niet vanzelfsprekend zijn om naar een bewijs
van de beperking te vragen en medewerkers moeten hun
gezonde verstand gebruiken. Een voetbalclub of stadion
moet echter wel indien nodig en bij gerede twijfel enig bewijs
van de beperking kunnen vragen. Het verdient aanbeveling
om met plaatselijke supportersgroepen en organisaties
voor mensen met een beperking te overleggen om te
komen tot een gerichte en passende aanpak. Voetbalclubs
en stadions moeten voorts kennis nemen van de wetgeving
en richtlijnen. Hierbij is het van belang om in gedachte te
houden dat niet in alle landen een specifiek register van
mensen met een beperking bestaat. Er zijn mensen die
zulke registers onaanvaardbaar vinden, omdat ze meer
gebaseerd zijn op het medische dan het sociale model
voor mensen met een beperking (in hoofdstuk A leest u
meer over modellen voor mensen met een beperking). Dit
betekent dat het soort bewijsmateriaal, waar dit nodig is,
kan verschillen.

Bij het stadion komen

Bij het stadion komen

G :2

G :3

Naar het stadion gaan

Afzet- en ophaalpunten

Wedstrijden en andere evenementen in voetbalstadions
trekken vele duizenden toeschouwers op hetzelfde moment.
Als gevolg hiervan kan naar en uit het stadion komen op
die momenten grote uitdagingen opleveren voor mensen
met een beperking. Toegankelijk vervoer en toegang is dan
essentieel. Daarom moeten clubs en stadionbeheerders
zorgen voor een toegangsplan voor het vervoer van
supporters met een beperking en klanten.

Het is belangrijk om rekening te houden met mensen met een
beperking die met de taxi bij het stadion komen of afgezet
worden door een auto, touringcar of minibus. Indien de
parkeergelegenheid ernstig beperkt is, zoals soms het geval
is bij stadions in de binnenstad, is het belangrijk om toegang te
bieden tot geschikte afzet- en ophaalpunten die zich dichtbij de
stadioningangen bevinden.

De plaatselijke infrastructuur speelt een sleutelrol in het
leveren van toegankelijk openbaar vervoer dat de grote
aantallen toeschouwers aankan, onder wie mensen
met een beperking die het stadion op wedstrijddagen
bezoeken. Het Europese spoornetwerk wordt steeds
toegangsvriendelijker voor mensen met een beperking, net
als veel openbaar-vervoerssystemen in steden. Daarom
moet het uittekenen van toegangsvriendelijke routes van
stations en bushaltes naar en van het stadion deel uitmaken
van elke toegangsstrategie of bedrijfsplan.
In gevallen waar het openbaar vervoer nog altijd
ontoegankelijk of onbetrouwbaar is, zullen de meeste
rolstoelgebruikers en andere mensen met een beperking het
liefst met de auto komen. Anderen zullen ervoor kiezen om
met toegangsvriendelijke minibussen, touringcars en taxi's
naar het stadion te reizen. Voetbalclubs en stadions moeten
ervoor zorgen dat hun supporters, klanten, medewerkers
en vrijwilligers met een beperking over toegangsvriendelijke
parkeergelegenheid en/of toegangsvriendelijke afzet- en
ophaalpunten beschikken bij de ingangen van het stadion.
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Clubs en stadionbeheerders kunnen overwegen om bij kaarten
voor toeschouwers met een beperking speciale passen te
verstrekken om er zeker van te zijn dat ze op de wedstrijddag
de aangewezen afzet- en ophaalpunten bereiken. Met deze
passen, die ook verkrijgbaar moeten zijn voor medewerkers
met een beperking, zou het voor veiligheidsmedewerkers en de
verkeerspolitie ter plaatse eenvoudiger zijn om toeschouwers of
medewerkers met een beperking te herkennen.
Toegangsvriendelijke afzet- en ophaalpunten mogen zich
niet meer dan 50 m van een ingang voor mensen met een
beperking bevinden. Waar mogelijk moeten deze afzet- en
ophaalpunten ook overdekt zijn. Mensen met een beperking
moeten voldoende ruimte krijgen om veilig uit hun auto, minibus
of touringcar te stappen, zonder opstoppingen voor ander verkeer
en aankomende toeschouwers te veroorzaken. Dit betekent voor
rolstoelgebruikers met name dat er vrije ruimte moet zijn tussen
het voertuig en de stoep (zie afbeelding 1). Het overstappen van
een voertuig in een rolstoel die op de stoep staat, kan voor veel
mensen met een beperking buitengewoon moeilijk en gevaarlijk
zijn.

Afzet- en ophaalpunten moeten toegankelijk zijn voor busjes en
minibussen met een achterlift, zijlift of takellift die gebruikt wordt
om rolstoelgebruikers te helpen die in hun rolstoel blijven wanneer
ze zich van het voertuig naar het trottoir verplaatsen.
Bij de planning voor toeschouwers met een beperking is het
belangrijk om er rekening mee te houden dat mensen vaak op
verschillende tijden bij het stadion aankomen, maar allemaal op
hetzelfde moment vertrekken. Er kunnen specifieke factoren
en beperkingen zijn die overleg met de lokale autoriteiten nodig
maken om voor wedstrijddagen en andere evenementen
maatregelen en regelingen overeen te komen.

Afbeelding 1 – Een toegankelijk afzetpunt

G :4

Parkeergelegenheid
Zoals hierboven reeds is vermeld, zijn auto's voor
veel mensen met een beperking nog steeds het
meest gangbare en betrouwbare vervoermiddel.
Voetbalclubs en stadions die voor wedstrijddagen en
evenementen over parkeergelegenheid beschikken,
moeten toegangsvriendelijke parkeerplaatsen hebben
voor plaatselijke en bezoekende toeschouwers met een
beperking. Stadionbeheerders moeten ervoor zorgen dat
aangewezen toegangsvriendelijke parkeervakken onder
toezicht staan en gecontroleerd worden door stewards of
andere medewerkers.
Vanwege de omvang en indeling van voetbalstadions
verdient het aanbeveling om de aangewezen
parkeervakken zo dicht als redelijkerwijs mogelijk is bij de
ingangen te leggen die toeschouwers met een beperking
gebruiken.

Afbeelding 2 – Toegangsvriendelijke parkeergelegenheid
bij het nieuwe Cardiff City-stadion in Wales
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Afbeelding 3 – Pendeldienst op een wedstrijddag
bij Derby County FC

Bij het stadion komen

Bij het stadion komen

Toegangsvriendelijke parkeerplaatsen moeten breed
genoeg zijn om rolstoelgebruikers te laten overstappen
van hun voertuig in hun rolstoelen en moeten duidelijk
gemarkeerd zijn, zoals in afbeeldingen 2 en 4.
Het wordt als redelijk beschouwd om minstens 6% van
de totale parkeercapaciteit van een stadion te reserveren
voor mensen met een beperking. Waar mogelijk moet dit
percentage hoger zijn. In overleg met plaatselijke groepen
supporters met een beperking en organisaties voor mensen
met een beperking kunt u tot een hoeveelheid komen die
voor uw terrein eerlijk en redelijk is.
Bij het plannen van een nieuw stadion of verbouwingen en
verbeteringen aan bestaande gebouwen moet bijzondere
aandacht worden besteed aan het volgende:
• gelijkvloerse toegangswegen voor voetgangers en
rolstoelgebruikers;
• toegangsvriendelijke afzet- en ophaalpunten;
• toegangsvriendelijke parkeergelegenheid;
• goede doorstroming voor iedereen rondom het stadion.
Indien de parkeergelegenheid ter plekke beperkt of
niet beschikbaar is, moet gedacht worden aan een
toegangsvriendelijke pendeldienst om mensen met
een beperking bij te staan die wedstrijden en andere
evenementen bijwonen (met afzet- en ophaalpunten bij de
betreffende stadioningangen).
Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kunnen
vindingrijke creatieve oplossingen uitkomst bieden. Er
kunnen bijvoorbeeld golfkarretjes gebruikt worden om
ambulante mensen met een beperking van plekken voor
lang parkeren of haltes van het openbaar vervoer over
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Afbeelding 4 – Toegangsvriendelijke parkeerplaatsen

te brengen naar de directe omgeving van het stadion.
De plaatselijke verkeersautoriteiten kunnen misschien
ook helpen bij het vinden van toegangsvriendelijke

parkeervakken (voor mensen met een beperking) langs
wegen nabij het stadion. Die zouden dan alleen gebruikt
worden op wedstrijddagen en bij andere evenementen.

G :5

Toegangswegen
Waar mogelijk moeten toegangswegen gelijkvloers zijn
of tenminste een zo flauw mogelijke helling hebben om
rolstoelgebruikers en ambulante mensen met een beperking
het best tegemoet te komen. Elke route of deel van een
route met een helling die steiler is dan 1:20 (of 5%), moet de
aanbevelingen voor hellingbanen opvolgen (zie sectie H:4).
Aanbevolen wordt om toegangswegen die intensief gebruikt
worden door toeschouwers om in beide richtingen te lopen,
minstens 1,8 m breed te maken en een vrije hoogte te geven
van minstens 2,1 m. Een breedte van 1,5 m kan aanvaardbaar
zijn als de weg minder druk is en er voor rolstoelgebruikers
passeerplekken zijn. Passeerplekken moeten minstens
2 m lang en 1,8 m breed zijn (zie afbeelding 5 en lokale
bouwvoorschriften en toegangsrichtlijnen voor meer informatie).

bewegwijzering, afvalbakken, zuilen en andere vaste objecten
langs toegangswegen moeten gemarkeerd worden met sterk
contrasterende kleuren en met een stok waarneembaar zijn,
omdat sommige mensen met een visuele beperking een stok
gebruiken om hun weg te vinden en dergelijke obstakels waar
te nemen.
Voor ambulante mensen met een beperking en mensen die
loophulpmiddelen gebruiken zoals stokken en krukken en
beperkte mobiliteit, hartproblemen of ademhalingsmoeilijkheden
hebben, zijn rustplekken buitengewoon belangrijk. Waar

mogelijk moeten zich op de toegangswegen naar het stadion
op gelijkmatige afstanden vaste zitplaatsen bevinden. Dit kan zo
eenvoudig zijn als het bevestigen van overtollige zittingen aan
de buitenmuur van het stadion. Hierdoor kunnen wedstrijden
en andere evenementen bijgewoond worden door veel
toeschouwers die dit anders misschien te moeilijk vinden. Denk
er echter wel aan dat de rustpunten niet de doorstroming mogen
belemmeren van publiek op wedstrijddagen of struikelgevaar
mogen opleveren.

Voor mensen met een visuele beperking moet goedgekeurde
voelbare bestrating worden aangelegd bij verlaagde
stoepranden, op plaatsen waar een toegangsroute een weg
kruist en bij toegangsvriendelijke afzet- en ophaalpunten.
Voelbare bestrating bestaat uit reliëftegels die geleidelijnen
en waarschuwingen markeren voor mensen met een visuele
beperking.
Voorts moeten toegangswegen en circulatiezones vrij zijn van
struikelgevaar zoals uitstekende voorwerpen. Voorwerpen
die niet met een stok kunnen worden waargenomen, kunnen
gevaarlijk zijn voor mensen met een visuele beperking,
evenals voor anderen die afgeleid worden. Verlichting,
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Afbeelding 5 – Toegangsbreedten voor rolstoelgebruikers
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G :6

Bewegwijzering en de weg
vinden
Bij goede, ruim aanwezige
bewegwijzering heeft iedereen
baat,
vooral
toeschouwers op wedstrijddagen. Toch is heldere en ruim
aanwezige bewegwijzering
vooral
belangrijk
voor
mensen met een beperking.
De opzet van bewegwijzering
moet goed gecoördineerd
worden, samenhangend zijn
en in alle gebouwen gelden,
vooral voor het aangeven
van zones met openbare
diensten.

moeten duidelijk herkenbaar zijn. Voorzieningen zoals
parkeerplaatsen, informatiebalies, speciale ingangen
(waaronder algemene zitplaatsen, gastenvertrekken en
VIP-ruimten), toegangsvriendelijke ingangen, tourniquets,
loketten, clubwinkels, drankstalletjes, restaurants, cafés,
musea, eerste hulp, circulatieroutes, liften, toiletten en
vluchtroutes moet allemaal duidelijk van wegwijzers
voorzien zijn.
Borden moeten op wedstrijddagen altijd gemakkelijk
zichtbaar zijn voor mensen van alle lengtes, inclusief
rolstoelgebruikers. Bewegwijzering die in een leeg stadion
goed zichtbaar is, kan op een drukke toegangsweg,
promenade of gang uit het zicht verdwijnen.

Afbeelding 6 – Richtingsbord
toegangsvriendelijke (voor mensen
met een beperking geschikte)
ingang

Borden moeten de juiste grootte hebben, scherp
contrasteren met de achtergrond (licht gekleurde tekst
moet bijvoorbeeld op een donkere achtergrond staan)
en niet reflecteren. Ze moeten op logische plekken staan
(waar ze verwacht worden) en waar mogelijk verlicht zijn.

Goede bewegwijzering is met name belangrijk voor mensen
met een visuele beperking, mensen met leermoeilijkheden
en mensen met een auditieve beperking, van wie sommigen
het misschien moeilijk vinden om de weg te vragen of hun
weg te vinden. Goede bewegwijzering kan ook helpen bij
het terugdringen van onnodig grote loopafstanden voor
mensen met beperkte mobiliteit.
Wegwijzers moeten op gelijke afstanden van elkaar langs
toegangswegen staan om mensen de geruststelling
te geven dat ze de goede kant op gaan. Plekken waar
de toegang beperkt is en borden met “geen toegang”
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Afbeelding 7 – Een voorbeeld van duidelijke
internationale richtingsborden

Bewegwijzering moet eenvoudig te lezen zijn en
belangrijke informatie bevatten, zoals afstandsindicaties.
Ingewikkelde zinnen en lijsten moeten worden vermeden.
Korte, eenvoudige woorden die duidelijk van elkaar te
onderscheiden zijn, zijn gemakkelijk te lezen en korte,
eenvoudige zinnen zijn gemakkelijk te begrijpen en te
onthouden. Zinnen of mededelingen van één woord
moeten beginnen met een hoofdletter en verder gaan in
kleine letters. Er moeten geen blokletters in kapitalen of
cursief gebruikt worden, want die zijn moeilijker te lezen.
Dit geldt ook voor afkortingen, dicht bij elkaar geplaatste
woorden en zeer lange woorden. De tekst moet uit
schreefloze letters bestaan en waar mogelijk vergezeld
zijn van een universeel herkenbaar symbool of pictogram.
Helvetica, Arial, Futura en Avant Garde zijn veel gebruikte
lettertypen.
Waar mogelijk moeten informatieborden, of ze nu
permanent zijn of alleen dienen voor een wedstrijd of
evenement, vergezeld worden van borden met voelbare
tekst en Braille die gemakkelijk bereikbaar is voor
rolstoelgebruikers en mensen met groeibeperkingen.
Stadionontwerpers en -beheerders moeten ook overwegen
om voelbare, gekleurde of getinte oppervlakken te
gebruiken om de weg te wijzen, omdat dit een voordelige,
onderhoudsarme manier is om mensen naar en door het
stadion te leiden. Veel voetbalclubs gebruiken hun eigen
clubkleuren om hun stadion te versieren. Dit kan goed
van pas komen voor het uitlichten van pilaren, deuren,
glaspanelen en lichtschakelaars.

Veel stadions hebben een interne promenade waar
voorzieningen als drankstalletjes en toiletten te vinden
zijn. Het is van belang dat interne steunpilaren en zuilen
hier niet de bewegingsvrijheid hinderen. De pilaren kunnen
rondom voorzien worden van banen in contrasterende
kleuren om te voorkomen dat ze opgaan in de omgeving
en duidelijk afsteken tegen hun achtergrond. Daarnaast
moet het deurbeslag contrasterende kleuren hebben zodat
ze gemakkelijk te onderscheiden zijn van de deur zelf. Ook
moet met kleur- en tintcontrasten op trappen de aandacht
gevestigd worden op de trapranden. Hoewel geel en wit
vaak voorkomen, bestaat er geen regel voor de kleur
die gebruikt moet worden voor de trapranden. Wederom
kunnen clubkleuren een goede oplossing bieden, mits er
een duidelijk contrast is tussen de kleur van de trappen,

de trapranden en de directe omgeving. Bovenaan en
onderaan alle trappen moet een waarschuwingspatroon
aangebracht zijn.
De vloerbedekking moet een matte afwerking hebben,
zoals mat vinyl, zodat er geen weerspiegelingen ontstaan
van ramen of verlichtingsarmatuur. De vloerafwerking
moet ook contrasteren met de muren, zodat de randen van
de vloer duidelijk zichtbaar zijn. Dit kan ook bereikt worden
door de plinten in een duidelijk contrasterende kleur te
schilderen.
Voelbare, gekleurde of getinte informatie om de weg te
vinden is met name handig voor mensen met een visuele
beperking, net als voor bezoekende toeschouwers die
misschien de plaatselijke taal niet machtig zijn. Dit kan
een creatief en aantrekkelijk middel zijn om belangrijke
informatie aan iedereen te communiceren.

Afbeelding 9 – Kleurcontrasten op trappen

Raadpleeg
voor
nadere
informatie
de
lokale
bouwvoorschriften en -richtlijnen en de publicaties over
‘good practice’ uit de lijst aan het eind van dit document.
CAFE kan indien gewenst meer voorbeelden geven van
‘good practice’.

Afbeelding 8 – Een voelbaar wegwijzend
oppervlak dat een niveauverschil aangeeft
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G :7

Medewerkers en stewards

Niet alle mensen met een beperking gebruiken een rolstoel
(zie hoofdstukken A en M voor meer informatie).

Medewerkers en stewards voor wedstrijddagen en
evenementen moeten getraind worden in gedragsregels
tegenover mensen met een beperking en bewustwording
inzake toegankelijkheid om te zorgen dat iedereen zich
welkom voelt. Het is handig om te zorgen voor continuïteit
door op wedstrijddagen in specifieke zones voor mensen
met een beperking (zoals zones voor de rolstoelgebruikers
en speciale zitplaatsen) te werken met vaste of permanente
medewerkers. Het is echter van belang om ervoor te zorgen
dat alle medewerkers en vrijwilligers in gedragsregels
tegenover mensen met een beperking en bewustwording
inzake toegankelijkheid getraind worden, omdat zich op en
buiten wedstrijddagen in het hele stadion mensen met een
beperking kunnen bevinden.

Een groeiend aantal voetbalclubs en stadions benadert
het verzorgen van een drempelloos welkom op proactieve
wijze. Sommige clubs beschikken op wedstrijddagen en bij
evenementen bijvoorbeeld over een aantal medewerkers

Alle medewerkers moeten aandacht hebben voor de
specifieke toegangsbehoeften van mensen met een
beperking. Deze behoeften kunnen fysiek, zintuiglijk,
intellectueel of psychologisch zijn en zijn soms niet
direct helder. Een toeschouwer kan bijvoorbeeld een
spraakbeperking hebben of onstabiel lopen, waardoor hij
of zij ten onrechte onder invloed lijkt. Zo ook kan iemand
met leermoeilijkheden zoals autisme een vast ritueel
hebben dat bijzonder belangrijk is voor zijn of haar welzijn.
Medewerkers moeten hierop bedacht zijn en voor deze
mogelijke behandeling openstaan. Veel beperkingen
kunnen verborgen of minder direct merkbaar zijn en daarom
is het belangrijk om geen voorbarige conclusies te trekken.
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en vrijwilligers die gebarentaal beheersen, zodat ze beter
kunnen communiceren met mensen met een auditieve
beperking. Plaatselijke organisaties voor mensen met een
beperking kunnen over dergelijke diensten advies leveren
en wellicht assistentie bieden bij aanvullende training van
medewerkers of het werven van getrainde vrijwilligers.

G :8

Geleidehonden
Sommige mensen met een beperking hebben bij het
bijwonen van wedstrijden en andere evenementen een
hond nodig. Speciaal getrainde geleidehonden worden
meestal in verband gebracht met mensen met een visuele
beperking, maar steeds meer mensen met een beperking
maken er gebruik van. Er zijn bijvoorbeeld horende honden
voor mensen met een auditieve beperking en honden voor
mensen met epilepsie die kunnen waarschuwen voor een
naderende aanval. Geleidehonden worden ook steeds
vaker gebruikt om mensen met beperkte mobiliteit bij te
staan, zoals rolstoelgebruikers.
Een persoon met een beperking die gebruikmaakt van
een geleidehond, heeft soms ook een begeleider of
persoonlijke assistent nodig om een wedstrijd te kunnen
bijwonen of hen bij te staan met essentiële zorg. Van een
hond wordt bijvoorbeeld niet verwacht dat hij drankjes
brengt, maar hij kan onmisbaar zijn om een persoon
met een beperking door het stadion te leiden of kritieke
gezondheidswaarschuwingen op te vangen.
Geleidehonden zijn geen huisdieren. Het zijn werkdieren
en hun bezitters vertrouwen op hen om onafhankelijk
en mobiel te zijn. Voordat ze gekwalificeerd zijn als
geleidehonden, ondergaan ze een intensieve, specifieke
training van professionele mensen. Alle bezitters krijgen op
hun beurt advies en training om in staat te zijn het hoge
werkniveau en de sociale gehoorzaamheid vast te houden
die van hun hond verwacht worden.
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Geleidehonden zijn speciaal getraind om hun bezitter
met een beperking in het dagelijks leven te ondersteunen
en worden als zodanig gebruikt bij evenementen en in
mensenmassa's zoals stadions op wedstrijddagen. Ze
verstoren de gang van zaken in het stadion niet en zijn
speciaal getraind om geen andere mensen lastig te vallen
of op stoelen en dergelijke te klimmen. Medewerkers en
andere toeschouwers moeten gestimuleerd worden om
een geleidehond in functie niet af te leiden en om voor elk
contact eerst bij de bezitter te informeren.
Clubs en stadions moeten geleidehonden welkom heten en
zones vrijhouden waar ze kunnen drinken en hun behoefte
doen (vaak hondenuitlaatplaatsen of hondentoiletten
genoemd). Het is ook belangrijk om op deze plekken
goede voorzieningen te hebben voor de bezitters met een
beperking van geleidehonden, met goede bewegwijzering
en zitplaatsen. Als de voorzieningen zich buiten het
stadion bevinden, zijn er misschien medewerkers nodig
die bezitters naar de plek begeleiden of wijzen.

Een toeschouwer die vergezeld wordt door een geleidehond
moet kunnen kiezen waar hij of zij gaat zitten (met extra
ruimte voor de hond) en de voorzieningen moeten zo
gemaakt zijn dat er met hun behoeften rekening gehouden
wordt. De beste plek voor een geleidehond is bij zijn
bezitter. Die heeft zowel de vaardigheid als de band met de
hond om te zorgen dat het dier onder controle is. De eerste
rij van een vak of ring biedt meestal meer ruimte en comfort
voor geleidehonden. Daarbij moet worden opgemerkt dat
zulke honden zich bijzonder goed aanpassen en zelfs de
kleinste ruimte optimaal weten te benutten.
Aan bezitters van geleidehonden die voetbalwedstrijden
willen bijwonen, wordt aangeraden de club of het stadion
van tevoren op de hoogte te stellen, zodat medewerkers
de voor hen meest geschikte zitplaatsen kunnen vinden.
Verder wordt bezitters van geleidehonden aanbevolen
na te denken over hun aankomst- en vertrektijden op
de wedstrijddag, om te voorkomen dat ze op de drukste
momenten in de grote menigte vast komen te zitten.

Hondentoiletten moeten beschut zijn, met een minimale
afgesloten ruimte van 3 x 4 m en een hek of muur eromheen
van minstens 1,2 m hoog. Binnen deze grenzen moet er
een mengeling zijn van zachte (gras of vergelijkbaar) en
harde ondergrond en een lichte helling voor afwatering.
De ingang van het hondentoilet moet toegankelijk zijn
voor rolstoelgebruikers en de oppervlakte moet minstens
1,5 m2 zijn, zodat rolstoelgebruikers kunnen keren. Er
moeten vers water en een slang beschikbaar zijn, evenals
een emmer voor hondenafval en de plaats moet schoon
worden gehouden.

Bij het stadion komen

H
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H :1

In- en uitgangen
In openbare gebouwen is de meest toegangsvriendelijke
ingang meestal de hoofdingang. In het geval van
voetbalstadions, waar de beheersing van menigtes en
veiligheidsaspecten meestal meerdere tourniquets en
dergelijke vergen, zijn voor mensen met een beperking
andere aangewezen ingangen echter misschien
beter geschikt. De meest praktische oplossing of
aanpassing voor het ontwerp van een bestaand stadion
is een toegangsvriendelijke poort waar een steward of
medewerker bij staat en die passende en gelijkvloerse
toegang biedt.
Stadioningangen met tourniquets zijn niet altijd geschikt
voor rolstoelgebruikers, mensen met een visuele
beperking of mensen met geleidehonden. Tourniquets

Afbeelding 10 – Een toegangsvriendelijke ingang
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met draaiende armen zijn bij uitstek niet toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Daarom moet er indien mogelijk vlakbij
een poortje of opening zijn (zie afbeelding 10). Dit geldt
voor alle ingangen van het stadion, ook die voor VIPS en
gasten.
Ook personeelsingangen moeten toegankelijk en geschikt
zijn voor mensen met een beperking die in het stadion
werken.

Daar
waar
zowel
niet-toegangsvriendelijke
als
toegangsvriendelijke in- en uitgangen zijn, moeten de
toegangsvriendelijke in- en uitgangspunten aangegeven
worden met duidelijke richtingsborden met daarop het
internationale symbool voor toegang. Deze borden moeten
van een afstand zichtbaar zijn.

H :2

Aangewezen ingangen
Alle aangewezen toegangsvriendelijke ingangen en hallen
binnen het stadion moeten zelfstandig en veilig betreden
kunnen worden door mensen met een beperking. Ook
moet daar toegang zijn tot schaduw of beschutting tegen
de elementen indien er misschien gewacht moet worden.
Daarnaast moet de doorgang vrij zijn en geen verhoogde
drempels of niveauverschillen kennen.
De drempel bij de ingang moet vlak zijn of een hellingbaan
hebben om struikelgevaar te voorkomen en deurmatten
moeten verzonken of gelijk met de vloer of grond zijn om
de kans op struikelen te beperken, vooral voor mensen
met beperkte mobiliteit, die misschien loophulpmiddelen
gebruiken of een onstabiele tred hebben. Natuurlijke
materialen als kokosmatten worden afgeraden, omdat die
voor extra wrijving en struikelgevaar kunnen zorgen, met
name voor rolstoelgebruikers en ambulante mensen met
een beperking.
Buitendeuren moeten voor rolstoelgebruikers een
minimale vrije ruimte hebben van 1.000 mm. Bij dubbele
toegangsdeuren moet minstens één deurvleugel een vrije
openingsruimte hebben van minstens 875 mm.
Bij ingangen en hallen moet voldoende extra ruimte zijn
om iemand met een beperking en zijn of haar begeleider
in staat te stellen om naast elkaar te bewegen en iemand
te laten passeren in de tegengestelde richting van een
rolstoelgebruiker of toeschouwer met een geleidehond
(zie afbeelding 5). Mensen met een beperking zijn vaak
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niet in staat om snel te bewegen ter voorkoming van een
botsing en moeten daarom iemand kunnen zien aankomen
vanuit de andere kant van een doorgang en zelf gezien
worden. Doorgangen moeten daarom altijd zichtbaar glas
of doorzichtige panelen bevatten.
Doorzichtige panelen en schermen kunnen echter ook een
gevaar vormen voor mensen met een visuele beperking.
Daarom moeten ze duidelijk gemarkeerd worden met
zichtbaar contrasterende banen, fel gekleurde borden of
het clublogo op twee plaatsen op het doorzichtige paneel
of scherm, op 850–1.000 mm en 1.400–1.500 mm boven
de grond, zichtbaar bij zowel kunstlicht als zonlicht. Ook
deuren moeten goed zichtbaar zijn en contrasteren met de
omringende muren en deurbeslag.
Voor sommige mensen met een beperking is het moeilijk
om deuren te openen en deurkrukken te bedienen. Het
moet mogelijk zijn om een deur met één hand te openen
en alle deurkrukken en sloten met een gesloten vuist te
bedienen. Waar mogelijk moeten deurkrukken en sloten Lof D-vormig zijn of als een hefboom werken. Vooral ronde
of bolle deurknoppen zijn lastig voor mensen met beperkte
behendigheid, artritis of een zwakke greep.

blijven haken. Ook aan de duwzijde van deuren moeten
deurkrukken over de volle breedte vermeden worden.
Deuren moeten eenvoudig te bedienen zijn met geschikte
deursluiters. Zware deuren moeten worden vermeden
en de maximaal aanbevolen openingskracht van met de
hand bediende deuren is 20–30N. Waar mogelijk moeten
automatische deursluiters worden aangebracht die
sensoren gebruiken om de deur te openen en sluiten. Als
er in een bestaand stadion een draaideur zit, moet er ook
een automatische schuifdeur of automatische klapdeur
zijn met een minimale zwaaihoek van 90° en een minimale
vrije doorgangsruimte van 1.500 mm om rolstoelgebruikers
gemakkelijk te laten binnenkomen. Ontwerpers moeten
in alle nieuwe stadions draaideuren, handmatige
schuifdeuren en dubbele vouwdeuren vermijden en in
plaats daarvan kiezen voor meer toegangsvriendelijke en
drempelloze oplossingen.

Deurkrukken moeten op een plek zitten die geschikt is
voor mensen van alle lengtes, inclusief rolstoelgebruikers
en op alle ingangen die speciaal aangewezen zijn voor
mensen met een beperking moeten grijp- of trekhendels
zitten. Voor het opentrekken van toegangsdeuren moeten
horizontale handgrepen over de volle breedte worden
gebruikt. Verticale deurkrukken moeten worden vermeden,
want daaraan kunnen besturingselementen van rolstoelen
Verplaatsing in en rond het stadion
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H :3
Circulatiezones
Bij het ontwerpen van promenades moet uitgegaan worden
van een soepele, ongehinderde doortocht van toeschouwers
naar, door en uit het stadion. Een goed doordacht ontwerp
kan zorgen dat de circulatie in een stadion op wedstrijddagen
geen hinder ondervindt van de drukte.
Als toeschouwers met een beperking volledige toegang
moeten hebben tot alle niveaus van een nieuw, herbouwd of
uitgebreid stadion of tribune, heeft dit ingrijpende gevolgen
voor het ontwerp van de circulatieroutes. Stadionontwerpers
en -beheerders moeten vooral rekening houden met mensen
met een beperking bij de plannen voor horizontale en verticale
circulatieroutes en gangen op de hogere tribuneniveaus,
want die moeten zorgvuldig worden uitgedacht en beheerd
om zowel toeschouwers zonder als met een beperking veilig
naar binnen en naar buiten te laten gaan.
Het is van belang om in de circulatieroutes de afstanden
voor mensen met een beperking van de stadioningang naar
hun zitplaatsen en van hun zitplaatsen naar schuilplaatsen,
evacuatieliften en voorzieningen, zoals toiletten en
horecapunten, zo klein mogelijk te houden.
Grote menigten op wedstrijddagen kunnen het zicht beperken
van mensen met groeibeperkingen, rolstoelgebruikers en
kinderen. Eveneens kan grote onrust ontstaan wanneer
een rolstoelgebruiker probeert te keren of achteruit te rijden
in een nauwe, drukke ruimte. Twee rolstoelgebruikers
hebben om elkaar te passeren minimaal 1.800 mm breedte
nodig, aangenomen dat ze elkaar zien naderen. Een
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rolstoelgebruiker heeft dit ook nodig om 180° te kunnen
draaien. Iemand met een visuele beperking die een lange
stok gebruikt om zijn weg te vinden, heeft een minimale
breedte van 1.200 mm nodig om iets aan zijn stok te hebben.
Ook iemand die krukken gebruik, heeft in circulatiezones een
minimale breedte van 1.200 mm nodig en 1.500 mm om een
rolstoelgebruiker goed te kunnen passeren.
Gangen en promenades moeten vrij zijn van obstakels.
Brandblussers, radiatoren en dergelijke mogen niet uitsteken
binnen de vrije doorgangsruimte. Anders zitten ze de
toegang voor rolstoelgebruikers, ambulante mensen met
een beperking of mensen met een visuele beperking de weg.
De eisen voor binnendeuren zijn over het algemeen
vergelijkbaar met die voor toegangsdeuren en hallen.
Behalve deuren naar toegangsvriendelijke toiletten mogen
ze niet naar gangen of promenades toe opengaan en moeten
ze allemaal verglaasde panelen bevatten met de dezelfde
eigenschappen als toegangsdeuren.
Voor circulatieroutes in het stadion moet slipvrije
vloerafwerking of materiaal worden gebruikt, vooral in zones
waar de grond nat zou kunnen zijn. Ook moeten glanzende
of lang gepolijste materialen worden vermeden, omdat die
glad kunnen ogen, ook al zijn ze het niet. Bovendien kunnen
ze voor een spiegelende schittering zorgen die mensen met
een visuele beperking kan verwarren.
Als algemene regel geldt dat toeschouwers met een
beperking niet ten nadele van hun veiligheid of de veiligheid
van anderen een plek moeten krijgen. Toch moeten
veiligheidsmaatregelen niet zodanig in elkaar steken dat ze

toeschouwers met een beperking ongepaste beperkingen
opleggen. Raadpleeg voor meer informatie de lokale
bouwvoorschriften en -richtlijnen, alsmede de publicaties
over ‘good practice’ uit de lijst aan het eind van dit document.

H :4
Verticale circulatie

Het is belangrijk dat alle toeschouwers toegang hebben
tot de voorzieningen en diensten binnen een stadion en
niveauverschillen kunnen voor veel mensen problemen
opleveren, vooral voor degenen met beperkte mobiliteit, onder
wie mensen met hartproblemen en ademhalingsmoeilijkheden,
mensen met een visuele beperking en rolstoelgebruikers.
Zelfs voor bestaande stadions is het goed mogelijk om
creatieve, voordelige oplossingen te bedenken om ze meer
toegankelijk en gelijkwaardig te maken en te zorgen dat
toeschouwers met een beperking net als iedereen kunnen
kiezen waar ze plaatsnemen. In diverse stadions verspreid
over Europa is al een aantal slimme oplossingen toegepast.
Neem voor nadere informatie contact op met CAFE.

Standaard liften
Een gewone passagierslift is het meest geschikte middel voor
verticale circulatie, omdat hij toeschouwers met een beperking
snel en comfortabel naar voorzieningen brengt. Waar mogelijk
moeten liften zich ook dichtbij andere middelen van verticale
circulatie bevinden, zoals trappen en hellingbanen.

Het aantal aanwezige liften en hun afmetingen moeten
berekend worden op basis van het aantal toeschouwers
zonder en met een beperking dat deze naar verwachting
op wedstrijddagen zal gebruiken. Dit voorkomt onnodige
wachttijden bij het binnenkomen en verlaten van het stadion
en bijbehorende gebouwen.

een binnenmaat van 2.000 mm x 1.400 mm, is daarentegen
plek voor één rolstoelgebruiker en verscheidene andere
passagiers. Bovendien is er voldoende ruimte om één
rolstoelgebruiker en mensen met loophulpmiddelen 180° te
laten draaien. De ingang van de lift moet een opening hebben
met minstens 900–1.200 mm vrije ruimte.

Het bedieningspaneel in de lift moet op een handige plek
zitten, bij voorkeur op een hoogte van 900–1.100 mm boven
de vloer en minstens 400 mm van elke aanliggende wand.
In grote liften of liften met meer dan één in- en uitgang moet
de bediening in tweevoud aanwezig zijn op tegenover elkaar
liggende zijden van de cabine.

Zowel het bordes voor de lift als de binnenkant van de cabine
moet goed verlicht zijn en omwille van mensen met een visuele
beperking een ontwerp hebben dat schittering voorkomt.
Verder moeten de deuren visueel afsteken tegen hun directe
omgeving. In elke lifthal en op de muur tegenover de liftdeuren
moet aangegeven staan welke verdieping het is. Borden die
aangeven welke van de liften in aankomst is, moeten vanuit
een brede invalshoek zichtbaar zijn, zodat wachtenden in de
lifthal ruim van tevoren gewaarschuwd worden.

Indien een lift maar één ingang heeft of de minimale
binnenmaat heeft, dan moet aan de binnenkant een spiegel
bevestigd zijn aan de muur tegenover de liftdeur, zodat
rolstoelgebruikers veiliger achteruit kunnen rijden. Daardoor
kan een rolstoelgebruiker ook zien of er iemand achter hem
of haar staat en welke verdieping het is. De spiegel mag niet
minder dan 900 mm van de liftdeur af zitten, om te voorkomen
dat mensen met een visuele beperking in de war raken als
ze zich oriënteren op de vloer en de muren binnen de lift. Zie
sectie G:6 voor meer informatie over maatregelen voor een
duidelijk contrast tussen de kleuren van vloeren en muren.

Oproepknoppen voor de lift moeten symbolen in reliëf (geperst)
bevatten, zodat ze op de tast te lezen zijn. Oproepknoppen
moeten ook visueel contrasteren met de frontplaat eromheen,
net als de frontplaat met de wand waarop deze bevestigd is.
Om mensen met een visuele beperking nog beter te helpen,
moet hoorbaar aangekondigd worden dat de lift komt en waar
hij heengaat.

De oproepknop voor de lift moet zich op elk bordes 900–
1.000 mm boven de vloer bevinden en minstens 400 mm
van elke aanliggende wand zodat ze voor rolstoelgebruikers
gemakkelijk te bereiken zijn. Alle liftingangen en de toegang
tot de liftbediening moet vrijgehouden worden. Dit betekent
dat er geen meubels of andere obstakels voor mogen staan.
Rolstoelgebruikers hebben tijd en ruimte nodig om zich
een lift in te manoeuvreren. Daarom moeten de liftdeuren
minstens vijf seconden openblijven. Er moet minstens 1.500
mm vrije ruimte voor de liftingang zijn om rolstoelgebruikers
in staat te stellen gemakkelijk te laten binnenkomen en
manoeuvreren. Voor de lift wordt een minimale binnenmaat
aanbevolen van 1.100 mm breed x 1.400 mm diep. Daarin
passen één rolstoelgebruiker en een begeleider, maar kan
een rolstoelgebruiker niet gemakkelijk keren. In een lift met
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De feitelijke cabinegrootte, positie en hoogte van de bediening,
vrije ruimte bij de deuren en vrije wachtruimte buiten moeten
allemaal voldoen aan de lokale bouwvoorschriften en
-wetgeving. Ook is het belangrijk op te merken dat het ontwerp
van een passagierslift kan bepalen of deze gebruikt kan
worden bij een noodevacuatie.

Afbeelding 11 – Een bedieningspaneel van een lift
met voelbare en Braille-symbolen
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Verticale platformliften en trapliften
In een nieuw stadion moet voor alle gebruikers op alle niveaus,
ook die onder de grond, een gewone passagierslift als
toegangsmiddel beschikbaar zijn. We begrijpen echter dat het
in sommige bestaande stadions niet altijd mogelijk is om een
gewone lift te installeren die geschikt is voor rolstoelgebruikers
en andere mensen met beperkte mobiliteit. In dergelijke gevallen
moeten er verticale platformliften zijn om toegang te verschaffen
tot alle belangrijke zones van het stadion, inclusief kijkzones voor
rolstoelgebruikers, toegangsvriendelijke toiletten, horecapunten,
gasten- en VIP-ruimten en directeurs- of bestuursloges.
Er zijn twee soorten verticale platformliften: open platformliften
die hoofdzakelijk gebruikt worden om rolstoelgebruikers (in
hun rolstoelen) en ambulante mensen met een beperking op
een beschermd platform over te brengen van het ene niveau
naar het andere en gesloten platformliften die voor meerdere
niveaus of verdiepingen kunnen dienen. Er kunnen ook trapliften
voor rolstoelen overwogen worden voor bepaalde zones waar
een verticale lift niet geïnstalleerd kan worden. Die stellen
rolstoelgebruikers in staat om in hun rolstoelen langs trappen
omhoog en omlaag te gaan en bieden mogelijk een goede
oplossing voor minder drukke zones zoals VIP-lounges en
mediaruimten.
Voor verticale platformliften en trapliften moeten duidelijk
zichtbare, heldere gebruiksaanwijzingen beschikbaar zijn en een
noodalarm voor het geval gebruikers in moeilijkheden komen.
Alle gebruikers, ook rolstoelgebruikers, moeten in staat zijn de
besturing en het alarm te bereiken en te bedienen.
Platformliften en trapliften zijn ontworpen om langzaam te
bewegen en het is belangrijk om te zorgen dat toeschouwers
met een beperking geen onnodige vertraging oplopen bij het
bereiken van hun toegewezen zitplaatsen en diensten. Deze
liften kunnen van afstand bediend worden door een liftoperateur
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Gesloten platformliften

Afbeelding 12 – Een open buitenlift op Pride Park van Derby
County FC in Engeland

Een gesloten platformlift (te gebruiken door een
rolstoelgebruiker zonder begeleider) moet minstens
900 mm breed en 1.400 mm diep zijn. Indien er ook op
een begeleider gerekend is of er twee deuren opzitten
die haaks op elkaar staan, moet het platform minstens
1.100 mm breed en 1.400 mm diep zijn, zodat de rolstoel
gedraaid kan worden. Waar mogelijk moet echter gekozen
worden voor een platformlift waarop de rolstoelgebruiker
niet hoeft te draaien om naar buiten te gaan.

met een afstandsbediening of zelfstandig door de persoon
met een beperking door middel van vasthoudbediening of
drukknoppen. Voor het gemak van mensen met een beperking
die niet in staat zijn de besturing te bedienen, moeten beide
besturingsmechanismen beschikbaar zijn. Voor ambulante
mensen met een beperking wordt ook een platformlift of traplift
aangeraden die uitgerust is met een uitklapbare zitting (zie
afbeelding 12).
Platformliften en trapliften kunnen voor buiten of binnen
ontworpen zijn en er moet advies ingewonnen worden bij de
fabrikant over de vraag of de betreffende lift geschikt is voor de
bedoelde locatie.

Afbeelding 13 – Een gesloten platformlift

De deuren van het platform moeten minstens 800 mm
breed zijn op een lift van 900 mm breed en minstens
900mm op een lift van 1.100 mm breed of meer en waar
de deuropeningen haaks op elkaar staan. Ook moeten de
deuren visueel contrasteren met de vloer en de muren,
waarbij glazen oppervlakken duidelijk te onderscheiden
moeten zijn voor gebruikers met een visuele beperking (zie
sectie G:6 voor meer informatie hierover).

Open platformliften
Ook open platformliften kunnen gebruikt worden om
mensen over te brengen tussen niveaus die tot 2 meter
verschillen. Als er een groter hoogteverschil moet worden
overbrugd, moet extra platformbescherming worden
aangebracht. De minimale afmetingen van de vrije ruimte
van een open platformlift moeten toereikend zijn voor
gemakkelijke toegang en beweging.
Trapliften
In nieuwe stadions of waar het mogelijk is om een gewone
passagierslift of platformlift te installeren, moeten geen
trapliften worden geplaatst. In sommige bestaande
stadions kunnen ze echter een goede oplossing vormen.
Trapliften moeten uitgerust worden met een alarm en in
het zicht van een medewerker geplaatst worden voor het
geval gebruikers in moeilijkheden komen. De bediening
moet zo ontworpen zijn dat onbevoegd gebruik voorkomen
wordt. Indien slechts één enkele trap naar een bepaalde
zone leidt, moet tussen de rail van de traplift en de leuning
ertegenover de minimale vrije breedte aangehouden
worden die geldt voor trappen die in noodgevallen als
vluchtwegen dienen. Indien er twee of meer trappen
beschikbaar zijn, moet de traplift geïnstalleerd worden op
de trap die niet bedoeld is als belangrijkste vluchtweg in
noodgevallen.

Bij elke installatie van een traplift of platformlift is het
belangrijk om te overleggen met plaatselijk bouwtoezicht,
beveiligingsinstanties en de brandweer, omdat ze
geen problemen mogen opleveren voor evacuatie- of
vluchtroutes en -voorschriften (zie sectie L:2).

Hellingbanen en trappen
Waar mogelijk moet in het ontwerp uitgegaan worden
van drempelloosheid. Dit betekent dat bij het bouwen of
renoveren van stadions en tribunes kleine niveauverschillen
moeten worden vermeden. Indien dit niet mogelijk is, kan het
noodzakelijk zijn om trappen en andere toegangsmiddelen
te plaatsen, zoals hellingbanen voor rolstoelgebruikers.
Om een route of promenade als toegankelijk te
beschouwen mag de helling niet steiler zijn dan 1:20 of
5%. Waar de helling steiler is, kan een hellingbaan nodig
zijn om iedereen toegang te bieden. In gevallen waar het
niveauverschil binnen een circulatieroute groter is dan
300 mm, moet naast een hellingbaan een afstapje worden
aangebracht.
Bij aanzienlijke niveauverschillen zijn hellingbanen
misschien niet de beste oplossing, omdat ze meestal
veel ruimte innemen door de geringe stijgingsgraad en
de overlopen die nodig zijn om ze voor rolstoelgebruikers
geschikt te maken. Hellingbanen zouden altijd het laatste
redmiddel moeten zijn, maar allicht zijn ze onvermijdelijk
vanwege de eigenschappen of het slechte ontwerp van
bestaande stadions.

Wanneer de traplift in de parkeerstand staat, mag deze
niet de vereiste minimale vrije breedte van een trap of
vluchtroute beperken of gevaar opleveren voor mensen
met een visuele beperking die de trap en de aangrenzende
overlopen gebruiken.
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rolstoel een steilere weg op te duwen. Op
een hellingbaan met een helling van 1:20
die langer is dan 9 m, moeten er horizontale
overlopen zijn waarop rolstoelgebruikers
onderweg kunnen uitrusten. Horizontale
overlopen
of
rustplaatsen
moeten
minstens 1.500 mm diep zijn en omwille
van gebruikers met een visuele beperking
visueel contrasteren met de hellingbaan.

Afbeelding 14 – Een hellingbaan met minimale
breedtes, hellingshoeken en niveaus

Hellingbanen
Hellingbanen kunnen permanent, semi-permanent of
draagbare constructies zijn, bedoeld om rolstoelgebruikers
toegang te bieden. Ze moeten stevige, slipvrije
oppervlakken hebben en alle delen moeten absoluut goed
verlicht zijn.
De helling van een hellingbaan mag niet steiler zijn dan
1:20 of 5%, omdat het buitengewoon moeilijk is om een
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Idealiter is een hellingbaan 1.800 mm
breed om rolstoelgebruikers elkaar te laten
passeren. Op een kortere hellingbaan
(minder dan 10 m lang) is echter een vrije
breedte van 1.500 aanvaardbaar, zodat een
lopende toeschouwer een rolstoelgebruiker
kan passeren. Bovenaan en onderaan
de hellingbaan moet een horizontale en
obstakelvrije zone zijn die 1.500 mm afstand
houdt van elke baan van opengaande
deuren. Dan hoeven rolstoelgebruikers niet
te proberen deuren te openen terwijl ze zich op een hellend
vlak bevinden.
Op hellingbanen moet aan elke open zijde ook een
opstaande rand zitten van minstens 100 mm om te
voorkomen dat de rolstoelwielen eraf glijden. Hellingbanen
met een helling kleiner dan 1:20 kunnen zonder leuning.
Waar leuningen echter wel verplicht zijn, moeten die
voldoen aan lokale bouwvoorschriften. Normaal gesproken
hebben rolstoelgebruikers geen leuningen nodig om een
hellingbaan te nemen. Maar bij gladde omstandigheden

op lange en/of steile hellingbanen kunnen leuningen hen
helpen stabiel te blijven.
Op plekken waar hellingbanen geplaatst zijn, moeten
ook aangrenzende trappen zijn voor mensen die moeite
hebben met lopen over hellingbanen.
Trappen
Hoewel trappen normaal gesproken niet beschouwd worden
als een onderdeel van toegangsvriendelijke routes, kunnen
ze in een gelijkwaardig ontwerp veilig en doeltreffend gebruikt
worden door mensen van geringe lengte, ouderen, kinderen
en anderen. Dit draagt bij aan de toegankelijkheid van een
stadion.
Een groot aantal mensen, onder wie mensen met een visuele
beperking, mensen van geringe lengte en mensen met
beperkte mobiliteit, kunnen over het algemeen niet omgaan
met slecht ontworpen afstapjes of trappen. Zelfs als er
alternatieven zijn zoals hellingbanen of liften, is het belangrijk
dat alle trappen goed ontworpen zijn.
Trappen moeten kenmerken hebben die mensen met een
visuele beperking helpen, zodat ze die zelfstandig en veilig
kunnen gebruiken. Daarnaast moet in het trapontwerp
rekening gehouden worden met de behoeften van ambulante
mensen met een beperking. Hellingbanen kunnen voor
rolstoelgebruikers een goede oplossing vormen, maar
anderen kunnen er moeite mee hebben, zoals mensen die
hun knieën of enkels niet gemakkelijk buigen. Daarom zijn
ook waar hellingbanen zijn, trapjes nodig om te zorgen dat
iedereen op gepaste wijze toegang heeft.

De trappen moeten gelijke optreden en aantreden hebben. De
optreden mogen niet groter zijn dan 180 mm en niet kleiner
dan 125 mm. De treden mogen niet minder dan 280 mm en
niet meer dan 350 mm diep zijn, gemeten van tegentrede tot
stootbord. Dit geeft een ambulante persoon met een beperking
voldoende ruimte om te rusten en iemand met een visuele
beperking om een voet neer te zetten. Gesloten stootborden
zijn essentieel, omdat open stootborden struikelgevaar
kunnen opleveren en de stok van iemand met een visuele
beperking ertussen kan raken.
Op elke trapneus moet permanent contrasterend materiaal
zitten dat over de volle breedte van de trede loopt en sterk
contrasteert met zowel de trede als het stootbord, zodat
mensen met een visuele beperking kunnen inschatten
hoe ver de trap doorloopt en afzonderlijke treden kunnen
onderscheiden.
Trappen mogen tussen de 2 en 20 stootborden per trapdeel
bevatten. Trappen met 20 of meer stootborden moeten

Afbeelding 15 – Een trap met uniforme treden,
twee leuningen en contrasterende trapneuzen
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halverwege een horizontaal bordes hebben van 1.200
mm2 voor een rustpauze, vooral voor degenen die omhoog
gaan. Ook bovenaan en onderaan moet een horizontaal,
obstructievrij bordes zijn dat minstens net zo diep is als elk
van de trappen.
Er moet een overal waarneembaar waarschuwingsteken zijn
dat aangeeft dat de top van de trap van elk trapdeel of groep
treden bereikt is. Dit moet langs de volle breedte van de trap
lopen tot een diepte van 600 mm, beginnend op één aantrede
achter de bovenste trede. De kleur van het waarschuwingsteken
moet contrasteren met het vloeroppervlak eromheen en
voelbaar zijn zodat het waarneembaar is met een stok of
voetzool.
Op plekken waar twee of meer trappen zijn, moet aan beide
kanten een enkele leuning zijn op een hoogte van 865–900
mm. Leuningen moeten altijd aan beide zijden aanwezig zijn
en doorlopen op overlopen om ambulante mensen met een
beperking te helpen hun evenwicht te bewaren en mensen
met een visuele beperking in staat te stellen veilig over de trap
te lopen.

Afbeelding 16 – Voelbare bestrating
(waarneembaar waarschuwingsteken) met een
hek bovenaan de trap.

Leuningen moeten ofwel een rond profiel hebben met een
diameter van 32–45 mm of een ovaal profiel van 50 mm breed
en 38 mm diep. Ze moeten 300 mm doorlopen na de top en
onderkant van hellingbanen en trappen en lopen aan beiden
zodanig terug naar de muur of grond dat er geen kleding aan
kan blijven haken. Er moet 60–75 mm vrije ruimte zijn tussen
de muur en elke leuning. Leuningen moeten een kleur hebben
die contrasteert met de achtergrond omwille van mensen met
een visuele beperking.
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I :1

Gelijkwaardige
plaatsverdeling
Het wordt nu als een goede praktijk beschouwd en een
basisprincipe van gelijkwaardig ontwerp dat mensen met een
beperking toegang hebben tot elke etage van een nieuwe, niet
tot bewoning bestemde gebouwen. In het voetbal betekent
dit dat toeschouwers met een beperking moeten kunnen
kiezen voor gelijkwaardige kijkzones in alle kaartcategorieën
en toegang moeten krijgen tot voorzieningen in het hele
stadion. Op plekken waar volledige toegang beperkt is, zoals
door fysieke belemmeringen voor rolstoelgebruikers, moeten
alternatieve zones in het hele stadion gekozen kunnen worden,
niet alleen langs het veld. Toeschouwers met een beperking
zouden niet beperkt moeten zijn tot vakken die uitsluitend voor
mensen met een beperking zijn, maar de gelegenheid moeten
krijgen om bij supporters van hun eigen ploeg te zitten.
Niet alle toeschouwers met een beperking hebben speciale
zitplaatsen of kijkzones voor rolstoelgebruikers nodig.
Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een voldoende
aantal standaard toegangsvriendelijke zitplaatsen in het hele
stadion, waarbij rekening gehouden wordt met het totale aantal
mensen met een beperking en de toenemende vraag naar
toegangsvriendelijke en gelijkwaardige voorzieningen. Hiertoe
moeten ook aanvullende toegangsvriendelijke zitplaatsen
horen binnen gasten- en VIP-ruimten, naar evenredigheid met
het totale aantal beschikbare zitplaatsen voor gasten en VIPS,
zodat iedereen gelijke toegang heeft.
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Nieuwe stadions moeten zo ontworpen zijn dat ze van meet
af aan niemand uitsluiten en iedereen gelijk behandelen door
toeschouwers met een beperking en hun familie en vrienden te
laten kiezen waar ze zitten. Hoewel algemeen gedacht wordt
dat het vaak een grotere uitdaging vormt om een bestaand
stadion zo aan te passen dat het die keuze biedt, is het met
goede planning en slimme ontwerpoplossingen zeker mogelijk.
Een toegangsstrategie of bedrijfsplan moet een duidelijk
tijdschema bevatten voor het doorvoeren van de verbeteringen
binnen een redelijk tijdsbestek en een toezegging van elke
voornaamste belanghebbende om gelijke en gelijkwaardige
toegang voor iedereen te bewerkstelligen (zie hoofdstuk B voor
meer informatie over de voornaamste belanghebbenden).
In alle kijkzones moeten passende zichtnormen gelden, zodat
de zitplaatsen veilig zijn en hun doel dienen. Vanaf hun zitplaats
moeten alle toeschouwers helder, onbeperkt zicht hebben op
de hele wedstrijd of evenement. Ze moeten kunnen blijven
zitten en zich niet hoeven uitrekken of strekken om te kunnen
zien; daardoor voorkomen ze ook dat ze het zicht van andere
toeschouwers belemmeren, met name van mensen met
groeibeperkingen, kinderen en mensen met een beperking.
Het is onaanvaardbaar om zitplaatsen met belemmerd
zicht geschikt te achten voor toeschouwers met een visuele
beperking. Zoals eerder aangegeven, is het een wijdverbreide
misvatting dat zij niets kunnen zien; in werkelijkheid geldt dit
slechts voor 18%. Sommige toeschouwers met een visuele
beperking zitten liever dicht bij het veld om van hun beperkte
gezichtsvermogen het beste te maken (soms met behulp van
een kijker of een ander visueel hulpmiddel) en/of om de bal en
acties langs het veld te kunnen horen om de wedstrijd beter te
volgen. Het is hoe dan ook belangrijk dat ook zij voor kijkzones
in het hele stadion kunnen kiezen.

Ook wordt er soms ten onrechte vanuit gegaan dat
toeschouwers met een visuele beperking bij elkaar moeten
zitten. Hier moet niet als vanzelfsprekend naar worden
gehandeld, omdat het hun de keuze ontneemt en uitsluit. Om
dezelfde reden moet het aanbieden van koptelefoons voor
audiocommentaar en radio zich niet beperken tot bepaalde
vakken, vooral omdat de draagbare zenders en koptelefoons
tegenwoordig alom verkrijgbaar zijn (zie sectie J:3 voor meer
informatie over commentaardiensten).
Alle zitplaatsen in het stadion moeten omwille van
toeschouwers met een visuele beperking visueel contrasteren
met de omringende oppervlakken. Daarnaast moet er vanaf
alle zitplaatsen onbelemmerd zicht zijn op de scoreborden en
videoschermen waarop veiligheidsinformatie over de wedstrijd
en het stadion helder kan worden weergegeven. Waar dit
echter niet mogelijk is, moet worden vastgesteld vanaf welke
zitplaatsen er rechtstreeks zicht is op de scoreborden en
videoschermen. Toeschouwers met een auditieve beperking,
die misschien niet in staat zijn om informatie te horen via
het omroepsysteem, kunnen bij deze zitplaatsen veel baat
hebben. Net als toeschouwers met een visuele beperking
moeten toeschouwers met een auditieve beperking echter niet
als vanzelfsprekend bij elkaar worden geplaatst. Ze moeten in
het hele stadion plaats kunnen nemen, tenzij ze aanvullende,
specifieke toegangsbehoeften hebben.
Een aantal documenten over ‘good practice’ geeft definities
van gelijkwaardig ontwerp waar het gaat om het minimale
aantal eenvoudig toegangsvriendelijke en speciale zitplaatsen
dat een complex moet hebben. In het technisch rapport
getiteld An Inclusive Approach to the Olympic & Paralympic
Games (een gelijkwaardige benadering van de Olympische &
Paralympische Spelen) geeft het Internationaal Paralympisch
Comité stadions waar de Olympische Spelen plaatsvinden
het advies om minstens 0,75% van totale capaciteit te

reserveren voor rolstoelgebruikers en nog eens 0,75% voor
speciale zitplaatsen. Deze cijfers stroken met het aantal
rolstoelgebruikers en mensen met beperkte mobiliteit in Europa.
De auteurs hebben voor de doeleinden van dit document
echter de aanbevolen aantallen zitplaatsen voor
mensen met een beperking gebruikt uit het technisch
rapport CEN/TR 15913 (Toeschouwersaccommodaties
– Indelingscriteria voor de inrichting van tribunes voor
gebruikers met speciale behoeften), zoals onlangs
bekrachtigd door alle EU-lidstaten en gepubliceerd door
het Europees Comité voor Normalisatie (ECN).
In CEN/TR 15913 doet aanbevelingen voor minima, maar zoals
eerder is uitgelegd, is het in een gelijkwaardige benadering
van een stadionontwerp belangrijk om verder te kijken dan de
grenzen van minimumnormen wanneer het doel is om tegemoet
te komen aan de behoeften van het toenemende aantal
mensen met een beperking dat voetbalwedstrijden en andere
evenementen wil bijwonen. Ook is het belangrijk om nieuwe
stadions op de toekomst voor te bereiden. De verwachting
is dat, naarmate stadionbezoekers een betere afspiegeling
vormen van de bredere Europese gemeenschap, het aantal
mensen met een beperking dat wedstrijden wil bijwonen met
hun familie en vrienden alleen maar zal toenemen. Mensen met
een beperking moeten daarom gezien worden als waardevolle
klanten, waarbij goede toegang niet alleen een morele kwestie
is, maar ook van zakelijk verstand getuigt. Daarom gaan steeds
meer ontwerpers nu ook vooruitstrevender te werk door voor
zitplaatsen flexibele oplossingen te bedenken.

I :2

Speciale en toegangsvriendelijke
zitplaatsen
In alle stadions moeten speciale zitplaatsen zijn voor
toeschouwers die meer ruimte nodig kunnen hebben.
Speciale zitplaatsen moeten extra beenruimte bieden en het
is handig om ze van armleuningen te voorzien, hoewel deze
te verwijderen moeten zijn. Speciale en toegangsvriendelijke
zitplaatsen moeten ook rugleuningen hebben, zoals alle
zitplaatsen in stadion die gebruikt worden voor wedstrijden
in UEFA-competities. Banken en klapstoelen zijn
onaanvaardbaar.
Er is extra beenruimte nodig omdat mensen met beperkte
mobiliteit mogelijk niet in staat zijn om hun knieën te buigen
of meer ruimte nodig hebben om met een loophulpmiddel
of krukken bij hun zitplaats te komen. Ze kunnen misschien
niet gemakkelijk of lange tijd staan of eenvoudig van houding
veranderen. Daarom moeten speciale zitplaatsen vanuit de
zithouding een behoorlijk uitzicht bieden dat niet belemmerd
wordt door een andere toeschouwers die ervoor of ernaast
staat. Een toeschouwer met een beperking die vergezeld
wordt door een geleidehond kan ook extra ruimte nodig

Er moeten speciale en toegangsvriendelijke zitplaatsen zijn
in toegangsvriendelijke vakken, zoals aan het eind van een
rij, waar omwille van toeschouwers met beperkte mobiliteit
zo min mogelijk trappen zijn. Toeschouwers die speciale
en toegangsvriendelijke zitplaatsen nodig hebben, moeten
bij supporters van hun eigen ploeg kunnen zitten, in allerlei
verschillende kijkzones en kaartcategorieën, waaronder
gasten-, VIP- en bestuursloges. Zulke zitplaatsen moeten zich
ook dichtbij toiletten en andere voorzieningen bevinden.
In tabel 1 ziet u de minimumeisen voor speciale en
toegangsvriendelijke zitplaatsen zoals aanbevolen door de
Europese Commissie. Dit zijn slechts minimumaantallen,
maar ze zijn gebaseerd op ervaringen en ‘good practice’
met betrekking tot het aantal mensen met een beperking dat
waarschijnlijk een wedstrijd of ander stadionevenement wenst
bij te wonen. In gasten- en VIP-ruimten (niet inbegrepen in
de cijfers voor algemene vakken) moeten altijd aanvullende
speciale zitplaatsen zijn.
Alle nieuwe stadions moeten vanaf het begin aan deze
minimumnormen voldoen. In het geval van bestaande
stadions moet opdracht gegeven worden voor een
toegankelijkheidscontrole
en
een
toegangsstrategie
of bedrijfsplan worden voorbereid, zodat de vereiste
verbeteringen kunnen worden aangebracht en binnen een

Tabel 1 – Minimaal aantal speciale en toegangsvriendelijke zitplaatsen (CEN/TR 15913)

Zitcapaciteit van tribune of stadion

Minder dan 10.000
10.000–20.000
20.000–40.000
40.000 of meer
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hebben, zodat de hond voor of onder hun zitting kan liggen.
Ook zij moeten kunnen kiezen voor een speciale zitplaats.

Aantal speciale en toegangsvriendelijke
zitplaatsen

Minimaal 6 of 1 per 100 zitplaatsen
(welk van beide hoger is)
100 + 5 per 1.000 zitplaatsen boven de 10.000
150 + 3 per 1.000 zitplaatsen boven de 20.000
210 + 2 per 1.000 zitplaatsen boven de 40.000
Kijkzones

Kijkzones
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redelijk tijdsbestek aan de normen kan worden voldaan (zie
hoofdstuk E).
Het zorgen voor passende speciale en toegangsvriendelijke
zitplaatsen kan ook de vraag naar plekken voor
rolstoelgebruikers verlichten indien sommige van die plekken
in de buurt zijn van aangewezen stallingen voor rolstoelen en
scootmobiels. Sommige toeschouwers met een beperking
willen misschien per rolstoel of scootmobiel naar het stadion
reizen omdat ze geen lange afstanden kunnen lopen, maar
stappen voor de wedstrijd liever over op toegangsvriendelijke
of speciale zitplaatsen. Veilige stallingen voor rolstoelen en
scootmobiels zullen er ook voor zorgen dat promenades en
andere circulatieroutes tijdens de wedstrijd niet geblokkeerd of
versperd worden. Een verscheidenheid van toeschouwers kan
speciale en toegangsvriendelijke zitplaatsen nodig hebben,
zoals mensen met tijdelijke beperkingen, ouderen, zwangere
vrouwen, jonge kinderen en zo verder.
Binnen 40 m van elke eenvoudig toegangsvriendelijke of
speciale zitplaats moet zich een toegankelijk toilet bevinden,
waarbij er één toegankelijk toilet moet zijn per 15 zitplaatsen
voor toeschouwers met een beperking.
Voorts is het belangrijk dat familieleden en vrienden naast
toeschouwers met een beperking kunnen zitten die speciale of
toegangsvriendelijke zitplaatsen nodig hebben. Ook moeten
kaartverkoopmedewerkers informatie kunnen geven over alle
vakken met speciale en toegangsvriendelijke plaatsen in het
stadion.
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Plekken voor
rolstoelgebruikers
Er moet een verscheidenheid aan plekken voor
rolstoelgebruikers aanwezig zijn, zodat rolstoelgebruikers
een keus hebben voor zitplaatsen en kaartcategorieën die
vergelijkbaar is met die van andere toeschouwers en niet
afgezonderd worden van het hoofddeel van de tribune of
het stadion. De locatie en het ontwerp van kijkzones voor
rolstoelgebruikers moet bovendien flexibel zijn en geschikt
zijn voor een grotere vraag in de toekomst.
Het is onaanvaardbaar om alle rolstoelgebruikers in
één vak bij elkaar te zetten of om alleen in sectoren
voor thuissupporters te zorgen voor plekken voor
rolstoelgebruikers. Toeschouwers met een beperking
zijn niet anders dan andere toeschouwers als het gaat
om de wens om een kijkzone te kiezen en bij supporters
van hun eigen ploeg te kunnen zitten. In het verlengde
daarvan moeten rolstoelgebruikers naast of dichtbij familie
en vrienden kunnen zitten, evenals bij een begeleider
of persoonlijk assistent die ze misschien nodig hebben
om hen te helpen het stadion binnen te komen of van
voorzieningen en diensten gebruik te maken.
Begeleiders en persoonlijk assistenten moeten altijd naast
de rolstoelgebruiker zitten. Dit is om diverse redenen van
belang, zeker omdat het in een lawaaiig stadion lastig
kan zijn om de aandacht van een begeleider te trekken
en de toeschouwer met een beperking misschien niet in
staat is om zich naar een begeleider toe te draaien die

Afbeelding 17 – Flexibele zitplaatsen in het stadion van
Milton Keynes Dons FC, Engeland

voor of achter hem of haar zit. Veel rolstoelgebruikers
kunnen in hun rolstoelen beperkt bewegen en sommigen
kunnen niet bewegen of kunnen moeilijk communiceren.
Daarom moet er links en rechts naast de plekken voor
rolstoelgebruikers een verzameling zitplaatsen beschikbaar
zijn voor begeleiders. Eenvoudig verplaatsbare of flexibele
zitplaatsen maken het ook vrienden en familie mogelijk
om bij elkaar te zitten. Flexibele zitplaatsen kunnen snel
verwijderd worden om twee of meer rolstoelgebruikers
naast elkaar te laten zitten of meer familieleden of vrienden
zonder beperking naast een rolstoelgebruiker te laten
zitten (zie afbeelding 17).
Plekken voor rolstoelgebruikers moeten ook ruimte
hebben voor scootmobiels van redelijke afmetingen

(zolang die niet het zicht en de bewegingsvrijheid van
andere toeschouwers belemmeren). Deze zijn meestal
groter en minder wendbaar dan handmatige en elektrische
rolstoelen. In alle gevallen moet een toeschouwer met een
beperking die een rolstoel gebruikt, eenvoudig naar een
plek kunnen manoeuvreren van waar hij of zij duidelijk
zicht heeft op het veld en de rest van het stadion. Mochten
ze vergezeld worden door een geleidehond, dan moet ook
voor extra ruimte gezorgd worden zodat de hond naast zijn
bezitter kan liggen.
Hoewel voor een individuele plek voor een rolstoelgebruiker
een vrije ruimte nodig is van minstens 900 mm breed en
1.400 mm diep, wordt aanbevolen elke aangewezen plek
minstens 1.400 mm2 groot te maken, zodat er één begeleider
of persoonlijk assistent naast elke rolstoelgebruiker kan
zitten, op een vaste of verwijderbare zitplaats.
Op plekken waar rijen of zones met platformen meerdere
rolstoelgebruikers huisvesten moet zich aan de achterzijde
van de plekken voor rolstoelgebruikers een vrije
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circulatiezone bevinden van minstens 1.200 mm, zodat twee
rolstoelgebruikers naar hun plek kunnen manoeuvreren,
kunnen draaien en elkaar kunnen passeren.
Binnen 40 m van elke plek voor rolstoelgebruikers moet
zich een toegankelijk toilet bevinden, waarbij er één
toegankelijk toilet moet zijn voor elke 15 rolstoelgebruikers.
In tabel ziet u de minimumeisen voor plekken voor
rolstoelgebruikers zoals aanbevolen door de Europese
Commissie. Dit zijn slechts minimumaantallen, maar ze zijn
gebaseerd op ervaringen en ‘good practice’ met betrekking
tot het aantal rolstoelgebruikers dat waarschijnlijk een
wedstrijd of ander stadionevenement wenst bij te wonen.
In gasten- en VIP-ruimten (niet inbegrepen in de cijfers
voor algemene plekken voor rolstoelgebruikers) moeten

altijd aanvullende plekken voor rolstoelgebruikers zijn.
Het gebruik van flexibele zitplaatsen zoals getoond in
afbeelding 17 kan in zulke vakken een goede oplossing
bieden.
Net als in het geval van de speciale en toegangsvriendelijke
zitplaatsen moeten alle nieuwe stadions vanaf het begin
aan deze minimumnormen voldoen. In het geval van
bestaande stadions moet opdracht gegeven worden voor
een toegankelijkheidscontrole en een toegangsstrategie
of bedrijfsplan worden voorbereid, zodat de vereiste
verbeteringen kunnen worden aangebracht en binnen een
redelijk tijdsbestek aan de normen kan worden voldaan
(zie hoofdstuk E).

Tabel 2 – Minimaal aantal plekken voor rolstoelgebruikers (CEN/TR 15913)

Zitcapaciteit van tribune of stadion

Aantal speciale en toegangsvriendelijke
zitplaatsen

Minder dan 10.000

Minimaal 6 of 1 per 100 zitplaatsen
(welk van beide hoger is)

10.000–20.000

100 + 5 per 1.000 zitplaatsen boven de 10.000

20.000–40.000

150 + 3 per 1.000 zitplaatsen boven de 20.000

40.000 of meer

210 + 2 per 1.000 zitplaatsen boven de 40.000

Kijkzones

Kijkzones

I :4

Gelijkwaardige
zichtnormen

Het is belangrijk dat iedereen in het stadion goed zicht
heeft op het veld en de directe omgeving, zodat ze op
aangename wijze kunnen genieten van de wedstrijd en
de sfeer in het stadion. Dit geldt ook voor speciale en
toegangsvriendelijke zitplaatsen en de kijkzones voor
rolstoelgebruikers.
Ook wanneer een persoon naast of voor iemand opstaat,
moet er onbelemmerd zicht zijn op het veld. Dit is vooral
belangrijk voor toeschouwers met een beperking die
misschien niet of niet lang kunnen staan, van houding
kunnen veranderen of voorover of opzij kunnen leunen
om beter zicht te krijgen. Het is cruciaal om met name
rolstoelgebruikers voldoende uitzicht te bieden, omdat
zij niet kunnen staan, zelfs niet korte tijd, en misschien
verlamd zijn of hun hoofd niet kunnen draaien.
Geen enkel deel van het speelveld mag verder dan 190 m
van een zitplaats of kijkplek liggen en het gezichtsveld mag
niet belemmerd worden door hekken, relingen, leuningen,
daksteunen, pilaren of zuilen.
Het voorzien in plekken voor rolstoelgebruikers in
verschillende delen van het stadion heeft gevolgen voor
het uitzicht van zowel toeschouwers met als zonder
beperking die er dichtbij zitten of staan. Alle plekken
voor rolstoelgebruikers moeten zo ontworpen zijn dat
rolstoelgebruikers nog steeds het veld en directe omgeving
kunnen zien, zelfs als ze zich achter staanplaatsen
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bevinden of als mensen die voor hen zitten even gaan
staan, zoals tijdens de volksliederen of de warming-up.
De kwaliteit van het gezichtsveld wordt gedefinieerd in
C-waarden. Dit is de verticale meting van de ooghoogte
van de persoon voor iemand tot het gezichtsveld van de
persoon achter iemand. Het berekenen van C-waarden
kan ingewikkeld zijn en moet uitgevoerd worden door
iemand die volledig begrip heeft van de principes en
bredere kwesties inzake zichtkwaliteit.
De erkende formule voor het berekenen van het
gezichtsveld is:

C = D (N + R) - R
D+T

Daarin geldt:

C = de C-waarde
D = de horizontale afstand van het oog tot het
punt waarop men zich richt
N = de optrede
R = de verticale hoogte tot het punt waarop men zich richt
T = de diepte van de zitrij
Er wordt voorgesteld dat de ooghoogte van een
rolstoelgebruiker gemeten wordt als de verticale afstand

vanaf het middelpunt van hun wielen. Meestal wordt een
gemiddelde ooghoogte van 1.150 mm gebruikt, terwijl de
aangenomen lengte van de persoon die voor iemand staat
1.800 mm is, hoewel de persoon voor iemand heel goed
langer kan zijn en de persoon achter iemand kleiner. Vooral
voor rolstoelgebruikers moeten gemiddelden zorgvuldig
afgewogen worden, omdat de houdingen van mensen met
een beperking die in rolstoelen zitten, sterk uiteen kunnen
lopen en veel mensen met een beperking kort van stuk zijn
of niet rechtop kunnen zitten.
Over het algemeen wordt erkend dat voor alle nieuwe
tribunes een C-waarde van 90 mm of hoger een
aanvaardbare zichtnorm oplevert. Een C-waarde van
minder dan 90 mm wordt alleen aanvaardbaar geacht
onder uitzonderlijke omstandigheden, zoals wanneer de
aanbevolen maximale kijkafstand tot het punt waarop men
zich richt, wordt overschreden.
Het is gebleken dat op opwindende momenten in een
wedstrijd te verwachten valt dat sommige zittende
toeschouwers gaan staan en daardoor het zicht van mensen
met een beperking achter of naast hen belemmeren. Om
ervoor te zorgen dat met name rolstoelgebruikers een
aanvaardbaar gezichtsveld hebben, moet er een verhoogd
stootbord ofwel “superstootbord” worden aangebracht, die
mogelijk vele malen zo hoog is als een normaal stootbord.
CAFE raadt een verhoogde positie aan vanwaar een
rolstoelgebruiker minimaal boven eventuele staande
toeschouwers in de rij direct of schuin voor hem of haar
(zoals getoond in afbeelding 18 en 19) uit kan zien wat er
op het veld gebeurt. De aanbevolen minimale verhoogde

optrede is 1.200 mm. Berekeningen van het gezichtsveld
zijn echter erg ingewikkeld en een systeem dat voor
iedereen werkt ontbreekt. Ontwerpers zouden lagere
stootborden kunnen voorstellen, maar moeten dan wel
bewijzen dat ze hiermee toch een aanvaardbare zichtnorm
halen (C-waarde).
Rolstoelgebruikers moeten altijd vrij zicht hebben op
het hele veld en de directe omgeving, vooral wanneer
toeschouwers recht of schuin voor hen gaan staan.

Afbeelding 18 – Het gezichtsveld van een
rolstoelgebruiker
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Het is ook belangrijk om op te merken dat een begeleider of
persoonlijk assistent die naast iemand met een beperking
zit, minstens dezelfde C-waarde moet genieten als de
overige toeschouwers. Evenzo moet rekening gehouden
worden met toeschouwers zonder beperking die achter en
naast rolstoelgebruikers zitten, zodat hun gezichtsveld niet
aangetast wordt door de rolstoelgebruiker of zijn of haar
begeleider. In afbeelding 20 vindt u een aantal ongeschikte
of onaanvaardbare oplossingen voor zitplaatsen met slecht
gezichtsveld.

Afbeelding 19 – Een aanvaardbare zichtnorm voor
plekken voor rolstoelgebruikers halverwege een
ring (voorzijde een toegangstunnel en omringende
toeschouwers zonder beperking)

Afbeelding 20 – Ongeschikt of onaanvaardbaar
gezichtsvelden vanuit kijklocaties halverwege
een ring (Accessible Stadia Guide (Gids voor
Toegangsvriendelijke Stadions))

Kijkzones

Kijkzones

I :5

I :6

Verhoogde kijkzones

Kijkzones langs het veld

Toeschouwers met een beperking moeten ook kunnen
kiezen voor verhoogde kijkzones met eenvoudige toegang tot
toiletten en horecapunten. In het verleden zijn plekken in de
bovenste ring voor toeschouwers met een beperking wel eens
ongeschikt geacht, omdat er gedacht werd dat hun veiligheid
in het geding kwam door de langere, moeilijkere, toegangs- en
uitgangswegen. Gelukkig is dit niet langer het geval, dankzij
slimme ontwerpoplossingen die voor een meer gelijkwaardige
benadering zorgen.

Hoewel het misschien nog altijd gepast is om voor mensen
met een beperking naast toegangsvriendelijke zitplaatsen
binnen de tribunes ook enkele kijkzones langs het veld te
maken, moeten stadionontwerpers en -beheerders ervoor
zorgen dat iedereen evenveel keus heeft en mensen met
een beperking in alle vakken voldoende toegang moeten
hebben tot voorzieningen zoals toiletten en horecapunten.

Toeschouwers met een beperking geven vaak de voorkeur
aan verhoogde kijkposities omdat die meer overzicht over de
wedstrijd bieden, mits het gezichtsveld niet in het geding komt
door overhangende ringen of daken.
Voor rolstoelgebruikers kunnen plekken achteraan een ring
in diverse opzichten de ideale oplossing bieden: ze bieden
een perfect gezichtsveld, zonder het gezichtsveld van andere
toeschouwers te benadelen, ze zijn eenvoudig toegankelijk en
bijzonder geschikt voor noodevacuaties en, bovenal, ze geven
de ontwerper de gelegenheid om de kijkzone in horizontale
richting zo ver uit te breiden als nodig is om het gewenste
aantal plekken voor rolstoelgebruikers onder te brengen.
Op een tribune die meerdere ringen bestrijkt, is een plek
achteraan de laagste ring voor rolstoelgebruikers om diverse
redenen handig, zoals getoond in afbeelding 21. Ook moet
het betrekkelijk eenvoudig zijn om zulke plekken met de lift te
bereiken.
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Afbeelding 21 – Gezichtsveld vanuit verhoogde
kijkposities

De indeling van sommige stadions kan het zelfs mogelijk
maken om vanaf de begane grond de achterzijde van de
bovenste ringen te bereiken. Daarom moeten ontwerpers
ervan uitgaan dat er ook in de bovenste ringen kijkzones voor
toeschouwers met een beperking moeten komen, samen
met liften en eenvoudige toegang tot voorzieningen zoals
nabijgelegen toiletten en horecapunten (zie afbeelding 21).

Hoewel moet worden opgemerkt dat sommige
toeschouwers met een visuele beperking misschien toch
liever langs het veld plaatsnemen, zodat ze het geluid
van de bal en acties op het veld kunnen horen en zo het
spel beter kunnen volgen, mag niet meer dan 25% van de
plekken voor rolstoelgebruikers en 25% van de speciale
zitplaatsen langs het veld zijn.
Medewerkers voor wedstrijddagen, spelers en coaches,
persvoorlichters, dug-outs en reclameborden kunnen
langs het veld allemaal het gezichtsveld belemmeren
(zie afbeelding 22) en de vakken achter de dug-outs
en doelen in het bijzonder (tot aan de 16-meterlijn en
inclusief het coachvak) moeten worden vermeden,
omdat rolstoelgebruikers en ambulante mensen met een
beperking hun houding minder goed kunnen aanpassen
om langs of over de obstakels te kijken.
Kijkzones voor toeschouwers met een beperking moeten
overdekt zijn om hen te beschermen tegen de elementen,
zoals regen, wind en zon. Hoewel overdekte zones langs het
veld gunstig kunnen zijn voor sommige toeschouwers met
een beperking, kunnen ze het gezichtsveld belemmeren
van toeschouwers op de rijen achter erachter, waardoor

I :7
Kijkzones halverwege een
ring

In de planning voor rolstoelgebruikers stellen plekken
midden in de ring ontwerpers en stadionbeheerders vaak
voor een aantal problemen, zoals getoond in afbeelding 20.

Afbeelding 22 – Gezichtsveld vanuit kijkzones langs
het veld

die rijen weer verhoogd moeten worden. De eerste rij
zitplaatsen voor zowel toeschouwers zonder als met een
beperking moet in ieder geval hoger dan het veld liggen,
zodat er goed zicht is.
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Rolstoelgebruikers mogen vanaf een kijkplatform direct
voor een toegangstunnel uitstekend zicht hebben, maar dit
moet worden afgewogen tegen de mogelijke nadelen voor
het diagonale gezichtsveld van andere toeschouwers die
erachter of ernaast zitten. Een mogelijke oplossing is het
aanleggen van een horizontaal platform dat over de gehele
lengte van een tribune doorloopt, zodat het diagonale
gezichtsveld op geen enkele wijze belemmerd wordt. Deze
platforms kunnen ook ideale plekken zijn voor verwijderbare
of flexibele zitplaatsen (zie sectie I:8). In dat geval moet
ook gedacht worden aan een slagboom om te voorkomen
dat toeschouwers zonder beperking opschuiven naar de
zone voor rolstoelgebruikers, waardoor opstoppingen,
versperringen en veiligheidsrisico's ontstaan.

Kijkzones

Kijkzones

I :8
Flexibele zitplaatsen
In nieuwe en bestaande stadions moeten voor het
creëren van aanvullende plekken voor rolstoelgebruikers
misschien stoelen worden verwijderd, mits er daarnaast
vaste zitplaatsen zijn voor begeleiders en persoonlijke
assistenten en de ruimte, zichtnormen en toegang tot
voorzieningen gelijkwaardig zijn aan die van permanente
plekken voor rolstoelgebruikers.

op de voorste rij van een onderste ring. Die plek wordt
daarom ingenomen door rolstoelgebruikers. Gemiddeld
bevindt het hoofd van een rolstoelgebruiker zich 40–60
mm hoger en 200–300 mm verder naar voren dan dat
van toeschouwers op vaste zitplaatsen. De rijen achter
zulke flexibele kijkzones moeten daarom misschien ter
compensatie worden verhoogd. Hetzelfde geldt voor de
hoogte van deze rij, wanneer er op de achterste rij plekken
voor rolstoelgebruikers zijn. Die moet overeenkomen met
afbeelding 23 om een goed gezichtsveld te bieden op
momenten dat toeschouwers voor hen gaan staan.

Flexibiliteit kan handig zijn wanneer er plaats nodig is voor
rolstoelgebruikers met bijvoorbeeld familie en vrienden
of als twee rolstoelgebruikers naast elkaar willen zitten.
Bovendien kan het voorkomen dat het minimale aantal
plekken voor rolstoelgebruikers ontoereikend is en flexibele
zitplaatsen een goede oplossing bieden.
Een andere aanvaardbare flexibiliteitsoplossing is mogelijk
het aanbrengen van klapzittingen (niet los) in aangewezen
kijkzones voor rolstoelgebruikers (zie afbeelding 17). Die
kunnen door toeschouwers zonder beperking worden
gebruikt wanneer ze niet nodig zijn voor rolstoelgebruikers.
Er moet wel worden ingezien dat waar kaarten voor de
wedstrijd gewoonlijk tot en zelfs na aanvang van een
evenement verkrijgbaar zijn, dit voor zowel mensen
zonder als met een beperking moet gelden. Dit betekent
dat het minimaal vereiste aantal plekken dat aan
rolstoelgebruikers toegewezen is, zoals vermeld in tabel
2, te allen tijde beschikbaar moet zijn. Aangezien er voor
het maximale aantal rolstoelgebruikers in welk vak dan ook
rolstoelvriendelijke toegang en circulatieroutes moet zijn, is
het wellicht het beste om alleen vooraan en achteraan een
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Ontwerpers moeten zich ook bewust zijn van het gevaar
van uitdijende menigten in kijkzones halverwege of
vooraan een ring en slagbomen overwegen om de risico's
voor rolstoelgebruikers te beperken.
Afbeelding 23 – Flexibele kijkzones

ring flexibele kijkzones te maken. Op deze posities is het
eenvoudiger om voor ruime circulatiebreedtes te zorgen.
Bij het overwegen van zulke flexibele zitplaatsen moeten
ontwerpers rekening houden met de aanbeveling
voor verhoogde kijkposities en het gebruik van
“superstootborden”, zoals getoond in afbeelding 18. Dit
is vanwege de eventuele gevolgen die het vooraan of
achteraan een kijkzone plaatsen van rolstoelgebruikers
kan hebben voor het gezichtsveld. In afbeelding 23 ziet u
aangrenzende vaste zitplaatsen die niet gebruikt worden

I :9

I :10

Staanplaatsen

Evenementen buiten wedstrijddagen

Hoewel staanplaatsen in de meeste UEFA-competities
verboden zijn, moeten ze indien aanwezig ook toegankelijk
zijn voor toeschouwers met een beperking. Sommige
stadions hebben grote vakken met staanplaatsen en als
er geen rekening gehouden wordt met toeschouwers met
een beperking, kan dit snel leiden tot een onbalans tussen
het aantal kijkzones voor mensen met een beperking en de
totale capaciteit van het stadion.

Stadionontwerpers en -beheerders moeten bij het
nemen van beslissingen over kijkzones en de locatie van
speciale en toegangsvriendelijke zitplaatsen, plekken voor
rolstoelgebruikers en voorzieningen voor toeschouwers
met een beperking, nadenken over de gevolgen hiervan
voor andere evenementen die het stadion plaatsvinden.
Een kijkzone voor een toeschouwer met een beperking

die zich bijvoorbeeld aan één kant van het stadion bevindt,
kan onbruikbaar blijken als daar vanwege een concert een
tijdelijk podium voor wordt gezet.
Zoals altijd verdient het aanbeveling om advies in te winnen
bij plaatselijke groepen voor mensen met een beperking
en organisatoren van evenementen.

In nieuwes stadions met staanplaatsen moeten ontwerpers
aantonen dat aan alle criteria voor spreiding, goed
gezichtsveld en gelijkwaardige toegang is voldaan zoals
dat in kijkzones met zitplaatsen het geval zou zijn. Ook
moeten er gelijkvloerse plekken zijn voor rolstoelgebruikers
die in deze vakken bij familie en vrienden willen zitten.
In bestaande stadions moet op verstandige en
gelijkwaardige wijze worden nagedacht over het
onderbrengen van toeschouwers met een beperking.
Ontwerpers en stadionbeheerders moeten een manier
vinden om mensen met een beperking toegang te geven
tot staanplaatsen zonder aan iemands gezichtsveld of
veiligheid te tornen.
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J :1

Alternatief weergegeven informatie
Voetbalclubs en stadionbeheerders moeten overwegen
om plaatselijke organisaties voor mensen met een
beperking informatie te geven over hun voorzieningen en
diensten, zodat de club de bredere gemeenschap bereikt
en nieuwe klanten en toeschouwers naar zich toetrekt.
Daarnaast moeten clubs een toegangsvriendelijke website
maken waarin alle relevante informatie staat voor mensen
met een beperking die wedstrijden willen bijwonen of
verkooppunten, zoals winkels, musea of cafés, van de club
willen bezoeken.
Iedereen heeft recht op informatie die algemeen
beschikbaar is. Dit geldt uiteraard ook voor mensen met
een visuele of auditieve beperking of leermoeilijkheden.
Voor mensen met een beperking die een wedstrijd of
evenement willen bijwonen, is juiste informatie vaak nog
belangrijker, omdat het hen in staat stelt vooruit te denken
en zich in te stellen op eventuele toegangsmoeilijkheden.
Mensen met een visuele beperking worden vaak
uitgesloten van het lezen van drukwerk omdat er te weinig
alternatieve media of groot formaat bladen beschikbaar
zijn. Er zijn geschikte oplossingen, zoals programma's en
informatiefolders met grote lettertypen en alternatieven
voor traditioneel drukwerk zoals Braille, geluidsbanden,
cd's, mp3-bestanden en speciale telefoondiensten,
waarmee op kostenbesparende wijze meer mensen met
een beperking toegang kan worden geboden tot club- en
stadioninformatie. In overleg met plaatselijke supporters
met een beperking en organisaties voor mensen met
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een beperking kan worden vastgesteld wat het beste
communicatiemiddel is.

Gedrukte informatie – richtlijnen voor duidelijk
drukwerk

tekst op een witte of gele achtergrond, of witte of gele tekst
op een zwarte of donkerblauwe achtergrond. Hoe beter
het contrast tussen de achtergrond en de tekst, des te
leesbaarder is de tekst. Het beste contrast ontstaat met
zwarte tekst op een witte achtergrond.

De meeste voetbalclubs geven het leeuwendeel van hun
informatie in gedrukte folders en wedstrijdprogramma's
en op daarvoor bestemde websites. In samenspraak
met de functionaris inzake toegang (mensen met een
beperking) moet het beleid worden om zulke informatie in
toegangsvriendelijke vormen weer te geven.

Tekstkleur

Ten eerste hebben de meeste programmaboekjes in het
voetbal een lettergrootte van 8.

Groter is beter. Houd uw letters groot; het liefst tussen de
12 en 18 punten, afhankelijk van het gebruikte lettertype
(grootte in punten varieert per lettertype). Denk bij het
kiezen van een lettergrootte aan uw lezers. Indien u voor
12 punten of kleiner kiest, dan moeten er op verzoek
alternatieve versies van het document in 14 punten of
groter beschikbaar zijn.

Het is mogelijk dat een lezer met een visuele beperking informatie in lettergrootte
8 niet kan lezen en daardoor uitgesloten wordt.

Zo'n kleine lettergrootte maakt het voor veel mensen heel
moeilijk om standaard wedstrijdprogramma's te lezen,
terwijl het heel eenvoudig en goedkoop is om materiaal
beter toegankelijk te maken door enkele basisprincipes voor
toegankelijk ontwerp toe te passen. Deze richtlijnen voor
duidelijk drukwerk moeten gevolgd worden die iedereen
die documenten publiceert, waaronder clubfolders en
wedstrijdprogramma's.
Contrast
Gebruik voor de tekst en achtergrond sterk contrasterende
kleuren Goede voorbeelden zijn zwarte of donkerblauwe

Drukwerk is het best leesbaar in zwart en wit. Gebruikt
u gekleurde tekst, beperk dit dan tot titels, koppen of
markering.
Lettergrootte

Familie en stijl van lettertype
Vermijd ingewikkelde en al te sierlijke lettertypen.
Gebruik geen sterk gestileerde lettertypen zoals die
met versieringen of handgeschreven typen. Gebruik in
plaats daarvan standaard, schreefloze lettertypen met
gemakkelijk herkenbare hoofd- en kleine letters. Arial en
Verdana zijn goede opties.

Tekenstijlen

Afwerking papier

Blokken met hoofdletters, onderstreepte en cursief
gedrukte tekst zijn moeilijker te lezen. Het is prima om
één of twee woorden in hoofdletters te schrijven, maar
verder moeten in doorlopende tekst hoofdletters worden
vermeden, evenals onderstreping en cursief.

Gebruik matte of niet glanzende afwerking om schittering
tegen te gaan. Ook kunt u de concentratie bevorderen door
geen watermerken of ingewikkelde achtergrondontwerpen
toe te passen. Ideaal is gesatineerd papier met een gewicht
van minimaal 90 g. Als de tekst naar de achterzijde van
de pagina doorschijnt, is het papier te dun en is de tekst
moeilijk te lezen voor iemand met een visuele beperking.

Letterafstand
Maak uw tekst niet overvol; houd liever veel afstand
tussen letters. Kies eerder voor een monospace dan een
proportioneel lettertype.
Tekstinstellingen
Het is van belang om geen tekst om afbeeldingen heen te
laten lopen, omdat tekstregels hierdoor op verschillende
plekken beginnen. Een dergelijke opmaak maakt het voor
iemand met een visuele beperking erg lastig lezen. Er
moet evenmin tekst over afbeeldingen of patronen heen
geplaatst worden, want dit beïnvloedt het contrast.

Strak ontwerp en eenvoud
Gebruik onderscheidende kleuren, groottes en vormen op
de omslagen, zodat ze goed uit elkaar te houden zijn.

Braille
Sommige mensen met een visuele beperking krijgen een
training in het lezen van Braille. Het wordt als goede
praktijk beschouwd om op verzoek van documenten (die
waarschijnlijk niet veranderen, bijv. missieverklaringen)
Braille-versies aan te bieden.
Plaatselijke organisaties voor mensen met een beperking
kunnen misschien tegen lage kosten Braille-kopieën van
documenten afdrukken. Dit kan voor clubs en stadions een
eenvoudige oplossing zijn. Toch moet het niet het enige
vervangende formaat zijn dat beschikbaar is, omdat de
meeste mensen met een visuele beperking geen Braille
kunnen lezen. Zowel documenten met geluid als in groot
formaat vormen goede alternatieven.

Formulieren
Aangezien mensen met een visuele beperking vaak een
groter handschrift hebben dan gemiddeld, is het een goede
praktijk om op formulieren extra ruimte te bieden. Dit is ook
handig voor mensen met aandoeningen die het gebruik
van hun handen kan beïnvloeden, zoals artritis.
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Geluidsopnamen en -programma's
Gesproken versies van publicaties kunnen eenvoudige,
intern gemaakte opnamen zijn of worden overgenomen van
toegangsvriendelijke websites, podcasts of verspreid als
MP3-bestanden. Hierdoor worden publicaties toegankelijk
voor mensen met een visuele beperking.

Elektronische documenten
Dit is een voordelige oplossing waarvoor sommige
voetbalclubs en stadions kiezen om tegemoet te komen
aan hun toeschouwers met een visuele beperking.
Bij het voor publicatie voorbereiden van documenten zoals
wedstrijdprogramma's is het mogelijk om in een Worddocument een versie in platte tekst te maken, die per e-mail
tegen geen of zeer lage kosten kan worden verspreid.
Daarbij is het belangrijk te beseffen dat veel PDF's niet
gelezen kunnen worden door schermleesprogramma's
voor pc's die mensen met een visuele beperking gebruiken,
omdat de basis van een PDF-bestand niet meer is dan
een foto of scan een pagina. Elektronische documenten
moeten RTF- of DOC-bestanden zijn met zo min mogelijk
opmaak en grafische elementen.

Uitgaven op video, dvd en cd
Alle video- en audioformaten moeten voorzien zijn van
ondertitels of een begeleidende beschrijving of script van
de inhoud, zodat iemand met een auditieve beperking
ook toegang heeft tot de informatie. Waar mogelijk wordt
het als goede praktijk beschouwd om een tekstkopie van
het script of de dialoog, ondertiteling, gebarentaal en een
versie met gesproken beschrijving van video's of films
toe te voegen (zie sectie J:3 voor meer informatie over
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beschrijvend audiocommentaar).

Webdesign
Websites bieden voetbalclubs en stadions de ideale
gelegenheid om hun supporters en klanten met
een beperking te wijzen op de toegangsvriendelijke
voorzieningen en diensten die er beschikbaar zijn. Daarom
is het belangrijk dat deze informatie eenvoudig te vinden
en te lezen is.
Websites moeten toegankelijk zijn voor mensen met een
visuele beperking die kleurenblind of slechtziend kunnen zijn
of speciale stemgestuurde of schermlezende programma's
gebruiken. Stemgestuurde software wordt soms gebruikt
door mensen met beperkte mobiliteit die geen muis of
toetsenbord kunnen gebruiken. Schermleesprogramma's
worden vaak gebruikt door mensen met een visuele
beperking die de inhoud van websites niet kunnen lezen.
Door creatief gebruik van kleur en contrast kan de
toegankelijkheid van een website voor mensen met
een visuele beperking drastisch verbeteren, omdat zij
misschien moeite hebben om tekst te lezen en van de
achtergrondkleur te onderscheiden. Aan de andere kant
kunnen achtergrondafbeeldingen en -patronen voor
problemen zorgen en bij afbeeldingen en foto's moet altijd
een beschrijvende tekst staan.
De opmaak van de site moet logisch en eenvoudig te
volgen zijn. Alle beschikbare audio-informatie, zoals een
video- of geluidsclip, moeten vergezeld zijn van een script
of tekst voor mensen met een auditieve beperking. Neem
voor meer informatie over goed webdesign contact op
met uw plaatselijke organisatie voor mensen met een
beperking of CAFE.

J :2

Stadionvoorzieningen voor
toeschouwers met een
auditieve beperking

Medewerkers van de kaartverkoop, klantenservice en
telefooncentrale of hulplijn moeten ook vertrouwd zijn met
plaatselijke telefonische doorschakeldiensten. Daarmee
kunnen mensen met een auditieve beperking met een
telefonist van buiten bellen die spraak in tekst omzet en
tekst in spraak.

Gehoorverlies is met afstand de meest voorkomende
enkelvoudige beperking en wordt bij het ontwerpen van
voorzieningen en leveren van diensten vaak over het
hoofd gezien. Gehoorverlies wordt vaak na verloop van tijd
erger en mensen zijn zich niet bewust van mate waarin ze
er last van hebben. Er moet worden opgemerkt dat met
name veel oudere toeschouwers te maken krijgen met
progressief gehoorverlies. Daarom is het belangrijk om in
het hele stadion hoorhulpmiddelen aan te bieden.

Waar mogelijk moeten club- en stadionmedewerkers
bereid zijn geschreven berichten aan te nemen en uit te
wisselen om met mensen te communiceren die mondeling
niet duidelijk of helemaal niet kunnen communiceren. Het
meedragen van een notitieblok en pen kan al voldoende
zijn.

Medewerkers van voetbalclubs en stadions, vooral die
van de klantenservice en voor wedstrijddagen, moeten
voldoende getraind en gevoelig zijn voor de behoeften van
toeschouwers met een auditieve beperking. Waar mogelijk
moeten er op wedstrijddagen diverse medewerkers en/of
vrijwilligers beschikbaar zijn die gebarentaal beheersen.
Net als bij gesproken talen bestaan er in Europa diverse
varianten van gebarentaal, maar organisaties voor mensen
met een beperking kunnen hierover advies uitbrengen.
In zones zoals de kaartverkoop, waar klanten door een
scherm van medewerkers gescheiden worden, moet
de verlichting van hoge kwaliteit zijn en het glas niet
spiegelen, zodat mensen met een auditieve beperking
kunnen liplezen.
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Ze moeten ook rekening houden met de behoeften van
mensen met een auditieve beperking die geleidehonden
gebruiken (zie sectie G:8 voor meer informatie over
geleidehonden).

Gehoorversterking
Omroepsystemen
Stadions moeten ervoor zorgen dat omroepsystemen ook
tegemoet komen aan toeschouwers met een auditieve
beperking. Eén van de eenvoudigste manieren om dit
te doen, is het aantal luidsprekers per tribune vergroten:
indien de toeschouwer met een auditieve beperking zich
fysiek dichterbij een luidspreker bevindt, kan het volume
worden verlaagd en de helderheid worden vergroot.
Hoorhulpmiddelen
Er zijn allerlei hoorhulpmiddelen verkrijgbaar en er
worden voortdurend nieuwe en verbeterde technologieën
ontwikkeld. Daarom is het belangrijk dat u vertrouwd raakt
met de nieuwste apparatuur. Plaatselijke organisaties voor
mensen met een beperking kunnen u verder adviseren.
De meest gangbare en gemakkelijkst te gebruiken
hoorhulpmiddelen zijn systemen met FM-signalen en
passief infrarood.
FM-systemen
FM-systemen of audio-inductielussen worden zowel
in grote stadions gebruikt als in toepassingen voor
servicebalies met individueel contact. In feite wordt er
door een bepaalde ruimte een FM-radiosignaal met laag
vermogen gezonden. Het signaal wordt opgepikt door
een conventionele microfoon en doorgegeven via de
FM-lus. Gebruikers kunnen het signaal bereiken via een
speciale ontvanger, FM-radio of de T-schakelaar die op
de meeste gehoorapparaten zit. Aangezien het hier om
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RF-(radiofrequentie)eenheden gaat, hoeft de FM-lus niet
binnen gezichtsbereik te liggen. Dit is het meest geschikte
hoorhulpmiddel voor stadions en moet in het hele stadion
en in alle servicezones verkrijgbaar zijn.
Net
als
radiofrequentiesignalen
worden
FMlussen beïnvloed door andere RF en atmosferische
omstandigheden. Aangezien deze signalen te ontvangen
zijn via de publieke FM-radioband, bieden ze bovendien
geen beveiligde communicatie die alleen mensen met een
auditieve beperking kunnen gebruiken. Toch moeten er
voorzieningen beschikbaar zijn voor audio-inductielussen
binnen alle toeschouwerszones, zoals kaartverkoop,

servicebalies, ontvangstruimten, verkooppunten voor
merchandising en gastenvertrekken. Ze moeten regelmatig
getest worden en medewerkers van de klantenservice
en voor wedstrijddagen moeten getraind zijn om ze te
gebruiken.
Systemen met passief infrarood
Systemen met passief infrarood werken binnen het best
omdat ze beïnvloed kunnen worden door direct zonlicht.
In een ruimte worden op strategische plekken zenders
geplaatst voor een dienst waarbij de gebruiker binnen
gezichtsbereik moet blijven. Die draagt meestal een
ontvanger (daarvoor moet het
stadion zorgen) om het signaal te
bereiken. Met dit systeem kan elk
signaal op lijnniveau uitgezonden
worden en het wordt ook vaak
gebruikt
voor
simultaantolken
tussen verschillende talen.
Live ondertiteling
Op de grote videoschermen,
scoreborden en andere speciale
schermen in het hele stadion
moeten alle gesproken woorden en
geluidsinformatie in tekst worden
weergegeven.
Er zijn twee soorten ondertiteling:
gesloten ondertiteling, alleen te zien
voor mensen die ervoor gekozen
hebben de ondertitels te decoderen
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of activeren, en open ondertiteling, gewoon tekst op een
scherm of scorebord die iedereen kan zien (de meest
gebruikte soort in stadions).
Ondertiteling kan gebruikt worden op elk scorebord of
videoscherm dat geschikt is voor publieke aankondigingen,
algemene informatie en instructies voor noodsituaties, als
aanvulling op het omroepsysteem voor mensen met een
auditieve beperking.
Waarschuwingssystemen
Waarschuwingssystemen in een stadion bestaan
meestal uit evacuatiesignalen, aankondigingen via het
omroepsysteem en visuele instructies op elektronische
scoreborden. In de meeste situaties mag ervan uitgegaan
worden dat toeschouwers met een auditieve beperking
op andere toeschouwers en medewerkers vertrouwen als
het gaat om noodwaarschuwingen. Toch zijn er situaties
waarin ze er alleen voor kunnen staan, zoals op het toilet.
Stadionbeheerders moeten daarom overwegen om in
zulke ruimten knipperende waarschuwingslichten aan te
brengen.

J :3

Audiocommentaar

Het wordt aanbevolen om voor toeschouwers met
een visuele of auditieve beperking bij wedstrijden
audiocommentaar te leveren. Dit kan ook voor andere
toeschouwers een welkome dienst zijn. Voor toeschouwers
met een visuele beperking moet deze dienst bestaan uit
een “audio-beschrijving” en bij internationale wedstrijden
moet er beschrijvend audiocommentaar geleverd worden
in de plaatselijke taal van elke ploeg.

Beschrijvend audiocommentaar
Beschrijvend audiocommentaar bestaat uit commentaar
met aanvullende informatie voor mensen zonder visueel
zicht op de wedstrijd of de activiteiten die beschreven
worden. Het is een aanvullende vertelling waarin alle
relevante visuele informatie beschreven wordt, zoals
lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, decor, acties en
kleding zoals clubkleuren – kortom, alles wat belangrijk is
voor het plot van het verhaal, het evenement of het beeld.
Een eenvoudige manier om te bedenken hoe beschrijvend
audiocommentaar eruitziet, is het vergelijken met hoe
een radiocommentator informatie overbrengt. Het is niet
hetzelfde als tv-commentaar, omdat radioluisteraars
volledig op de beschrijving van de commentator vertrouwen,
terwijl tv-kijkers vaak normaliter zowel visuele als auditieve
informatie oppikken.
Luisteraars stemmen af op of ontvangen het beschrijvend
audiocommentaar via een koptelefoon of ontvanger. Er
zijn diverse manieren om een dergelijke dienst te leveren
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en het is belangrijk om te kiezen voor een systeem dat
de gebruikers een keus biedt. Het allerbelangrijkste is
dat de commentator ervaring heeft in het leveren van
beschrijvend audiocommentaar. Veel mensen die op
wedstrijdcommentaar vertrouwen, luisteren graag naar
het verslag van de lokale radio, waar anderen liever een
specifiek stadionsysteem gebruiken. Het is in alle gevallen
onaanvaardbaar om tv-commentaar te leveren, want de
gebruikers hebben niet het voordeel van aanvullende
visuele informatie. Clubs en stadions moeten met de
plaatselijke toeschouwers met een beperking bespreken
aan welke dienst ze de voorkeur geven.

Vast beschrijvend audiocommentaar
In sommige stadions wordt alleen beschrijvend
audiocommentaar geleverd aan speciaal aangewezen
zitplaatsen. Wanneer er een vast systeem gebruikt wordt,
krijgt de toeschouwer met een beperking een koptelefoon
die hij of zij kan aansluiten op een ontvanger die meestal
onder de stoel zit. De koptelefoons kunnen ook vastzitten
aan de stoelen of uitgereikt worden bij elke wedstrijd. Dit
systeem is betrekkelijk eenvoudig te beheren maar niet erg
gelijkwaardig, omdat het toeschouwers met een beperking
niet laat kiezen waar en met wie ze gaan zitten.

Draagbaar beschrijvend audiocommentaar
Zoals gezegd wordt het als goede praktijk beschouwd
om voor alle voorzieningen en diensten uit te gaan
van insluiting en toegankelijkheid en te zorgen dat
toeschouwers met een beperking niet onnodig beperkt zijn
tot één bepaald deel van het stadion. Voor het leveren van
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beschrijvend audiocommentaar voor toeschouwers met
een visuele beperking, is een draagbaar systeem binnen
deze benadering de beste oplossing.
In een draagbaar systeem voor beschrijvend
audiocommentaar wordt het commentaar naar een radioontvanger gezonden via een koptelefoon die overal in het
stadion gebruikt kan worden. Dit betekent dat toeschouwers
met een visuele beperking ervoor kunnen kiezen om bij
hun vrienden en familie en supporters van hun eigen ploeg
te zitten, in plaats van alleen in aangewezen vakken.
Ook is het hierdoor voor toeschouwers met een visuele
beperking van bezoekende ploegen mogelijk om de dienst
te gebruiken.

Apparatuur voor commentaar
Er zijn diverse soorten apparatuur voor audiocommentaar
op de markt, zoals radiosystemen die op een specifieke
MHz-bandbreedte binnen het stadion werken (meestal
vrijgesteld van licenties). De zender stuurt het signaal naar
de ontvanger of koptelefoon van de gebruiker, meestal
een klein in de hand te houden kastje op batterijen waarop
een oortje of oortelefoon kan worden aangesloten. De
gebruiker krijgt de ontvanger (met koptelefoon of oortje)
voor aanvang van de wedstrijd en levert die na afloop weer
in. Daarna wordt hij opgeladen voor de volgende wedstrijd.
Het is belangrijk om iemand verantwoordelijk te maken
voor het testen en onderhouden van de apparatuur tussen
wedstrijden door.
Zulke systemen leveren meestal goede geluidskwaliteit
tot over een afstand van 200 m tussen de zender en de
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ontvanger. Op de zender en de ontvanger zit een aantal
door de gebruiker te kiezen radiokanalen en ze werken
hetzelfde als een gewone draagbare radio. Ze vergen
normaal gesproken zeer weinig onderhoud, omdat zowel
de zenders als de ontvangers op een standaard of veel
gebruikte accuspanning draaien met oplaadbare (met
oplader) of wegwerpbatterijen.
De enige beperking van dit systeem met handontvanger
en koptelefoon zit in de verspreiding en inzameling voor
aanvang en na afloop van de wedstrijd. Gebruikers moeten
hun ontvangers en koptelefoons vaak op aangewezen
plekken in het stadion ophalen en inleveren en veel
stadions vragen een borgsom om er zeker van te zijn dat
hun apparatuur na de wedstrijd veilig wordt teruggebracht.
Door de voortdurende technologische vooruitgang worden
systemen voor audiocommentaar echter steeds beter. Het
is nu bijvoorbeeld mogelijk om gebruikers wegwerpbare,
draagbare alles-in-één-ontvangers en oortelefoons te
geven om het toegewezen audiocommentaar binnen het
stadion op te vangen. Deze apparaten kosten weinig
en kunnen verkocht worden in clubwinkels of worden
meegeleverd bij kaarten. Sommige mensen geven de
voorkeur aan dit systeem omdat dit het uitdelen voor de
wedstrijd gemakkelijker maakt en het geen onderhoud
vergt.
Neem voor meer informatie contact op met plaatselijke
groepen supporters met een beperking en organisaties
voor mensen met een beperking of CAFE.

Beschrijvende audiocommentatoren
De basis voor een goede audio-beschrijvingsdienst is een
goede commentator.
De persoon die beschrijvend audiocommentaar geeft, moet
speciaal getraind zijn in het altijd beschrijven van wat er op
het veld gebeurt en niet over statistieken of tactieken praten of
uitgebreide samenvattingen geven van eerdere acties. In hun
training moeten ze een inleiding krijgen tot visueel bewustzijn,
gevolgd door sessies over stem, techniek, voorbereiding en
taalgebruik.
Beschrijvende
audiocommentatoren
moeten
op
wedstrijddagen plaats kunnen nemen in perszones, zodat ze
goed zicht op het veld en het stadion hebben en zo nauwkeurig
livecommentaar kunnen geven. Een ervaren beschrijvende
audiocommentator zal kunnen beschrijven wat er op het veld
gebeurt, hoe de sfeer is en wat er op de tribunes gaande is,
zodat toeschouwers met een visuele beperking volop van alle
facetten van de wedstrijd kunnen genieten.
Misschien is het mogelijk om de lokale radio en pers in te
zetten voor het werven en trainen van vrijwilligers die deze
dienst op wedstrijddagen kunnen leveren.
Een koppeling met een lokaal radiostation is niet altijd een
bevredigende oplossing, omdat sommige toeschouwers met
een visuele beperking de voorkeur geven aan een speciaal
toegewezen en vertrouwde audio-beschrijving. Het is
belangrijk om waar mogelijk meerdere keuzeopties te bieden
en bovendien is er lang niet altijd lokaal radiocommentaar
beschikbaar.
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Toegangsvriendelijke voorzieningen

Niet alleen het stadion zelf, maar ook alle voorzieningen
en diensten moeten voor iedereen gelijkwaardig en
toegankelijk zijn. Toeschouwers met een beperking willen
op wedstrijddagen net als ieder ander clubattributen en
versnaperingen kopen. Ook willen ze gastenarrangementen
kopen, cafés en restaurants in kunnen en uiteraard het
toilet gebruiken.

K :1

Toegangsvriendelijke
toiletten
Het is van het grootste belang om te zorgen dat er voor
mensen met een beperking in alle zones van het stadion
(inclusief de zones die alleen buiten wedstrijddagen
gebruikt worden) voldoende toiletvoorzieningen zijn.
Dit geldt in het bijzonder voor rolstoelgebruikers, die
standaardvoorzieningen niet normaal kunnen gebruiken.
Vandaar dat er toegangsvriendelijke toiletten door het hele
stadion verspreid moeten zijn en deze zo dicht mogelijk
bij door medewerkers en toeschouwers met een beperking
gebruikte zones moeten liggen. Toegangsvriendelijke
toiletten mogen nooit worden gebruikt als opslagruimte,
zelfs niet als dat tijdelijk is. Ze moeten goed worden
onderhouden en schoon en volledig voorzien blijven, klaar
voor gebruik.
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Medewerkers en stewards van het stadion moeten
ervoor zorgen dat speciaal aangewezen toiletten op
wedstrijddagen niet misbruikt worden door toeschouwers
zonder beperking, wanneer daar op drukke momenten
veel behoefte aan is. Toch moet hier gevoeligheid wordt
betracht, omdat sommige mensen (zoals mensen die een
stomazak dragen of een verborgen beperking hebben)
een toegankelijk toilet nodig hebben terwijl dat niet direct
zichtbaar is.
Bij de raming van het benodigde aantal moeten ontwerpers
rekening houden met de tijd die iemand met een beperking
nodig kan hebben om naar het toilet te gaan (gewoonlijk
langer dan iemand zonder beperking) en met de behoefte
aan toegangsvriendelijke toiletten op drukke momenten
zoals in de rust of na afloop van een wedstrijd. Er moeten
ook unisekstoiletten beschikbaar zijn, zodat indien nodig
een begeleider of persoonlijk assistent van het andere
geslacht hulp kan bieden.
Toegangsvriendelijke toiletten moeten duidelijk te
herkennen zijn aan de hand van goede bewegwijzering,
inclusief voelbare bewegwijzering voor mensen met een
visuele beperking (zie sectie G:6 voor meer informatie over
toegangsvriendelijke bewegwijzering).
Voor mensen met beperkte behendigheid moeten
deuren voorzien zijn van een gemakkelijk te bedienen
vergrendeling. Het moet mogelijk zijn om zulke deuren
met één hand te openen en alle deurkrukken en sloten
met een gesloten vuist te bedienen. Waar mogelijk moeten
de deurkrukken en sloten als een hefboom te bedienen
zijn. Vooral ronde of bolle deurknoppen moeten worden

vermeden, omdat deze lastig zijn voor mensen met
beperkte behendigheid, artritis of een zwakke greep.
Alle deurkrukken en ander beslag moeten visueel
contrasteren met het oppervlak van de deur ter
ondersteuning van gebruikers met een visuele beperking.
De deuren zelf moeten eveneens contrasteren met de
omringende muren.

Rolstoelvriendelijke toiletten

Binnen de kleurenschema's van alle toiletblokken, inclusief
toegangsvriendelijke toiletten, moeten ter ondersteuning
van gebruikers met een visuele beperking de vloer, muren,
deuren, leidingen en beslag contrasterende kleuren en
tinten bevatten. Alle deurkrukken en ander beslag moeten
bijvoorbeeld visueel contrasteren met het oppervlak van de
deur en de deur zelf moet contrasteren met de omringende
muren. Een zwarte toiletbril verdient de voorkeur boven
een witte indien de toiletpot ook wit is en muren moeten
gekleurd zijn als er witte meubels staan.
Alle vloeren moeten uit slipvrij materiaal bestaan en in elk
toegankelijk toilet moet een trekkoord voor noodgevallen
hangen dat aan de overstapzijde van het toilet bijna tot aan
de vloer reikt, zodat het gemakkelijk te bereiken is voor
iemand met een beperking die op de vloer gevallen is.
Voorts moet aan het uiteinde van het koord een gemakkelijk
te pakken trekring zitten en de kleur van zowel het koord
als de trekring moet contrasteren met de muren (rood is
een veel gebruikte kleur). Voor het geval het alarm per
ongeluk geactiveerd wordt, moet de resetknop zich binnen
handbereik van de toiletbril bevinden. Stadionmedewerkers
moeten alert zijn op het noodalarm en sleutels bij zich
dragen, zodat ze het toilet in noodgevallen kunnen openen.
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Het wordt als een goede praktijk beschouwd om minstens
één rolstoelvriendelijk toilet te hebben per plekken 15
rolstoelgebruikers, dat zich zo dicht mogelijk bij de
kijkzones voor rolstoelgebruikers bevindt. De horizontale
afstand van een plek voor rolstoelgebruikers naar een
rolstoeltoegankelijk toilet mag niet groter zijn dan 40 m
en de route moet te allen tijde toegankelijk en vrij van
obstakels zijn.

Afbeelding 24 – Een voorbeeld van een
toegankelijk toilet

In rolstoelvriendelijke toiletten moet voldoende vrije
vloerruimte zijn om een rolstoelgebruiker volledig te
laten keren en een begeleider of persoonlijk assistent de
persoon met een beperking indien nodig te laten helpen bij
het overstappen van zijn of haar rolstoel naar het toilet. De
vrije vloerruimte als zodanig (d.w.z. zonder belemmeringen
of beperkingen door meubels, e.d.) moet minstens 2.200
mm bij 1.500 mm meten. Dit is de minimale ruimte die
nodig is met een rolstoel naar en rond een toilethokje te
manoeuvreren. Ook is het belangrijk om te zorgen dat er
direct naast de toiletbril een overstapruimte is van minstens
750–900 mm.
Rolstoelgebruikers stappen op verschillende manier
van hun rolstoel op de toiletbril over en maken daarbij
afhankelijk van hun mate van mobiliteit verschillende
draaihoeken. Indien er meer dan één rolstoeltoegankelijk
toilet beschikbaar is, moeten ze verschillend van opzet
zijn, zodat zowel linksom als rechtsom van de rolstoel
naar het toilet kan worden overgestapt. De spoelknop
moet op een hoogte van 800 mm aan de overstapzijde
van het toilet zitten, zodat die gemakkelijk te bereiken is
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voor iemand met beperkte mobiliteit. Waar mogelijk moet
het toilet uitgerust zijn met een automatisch (elektronisch)
spoelsysteem. Dit voorkomt de noodzaak om over het toilet
heen te reiken om door te spoelen, want dit kan onnodig
valgevaar opleveren.
De toiletbril moet zich op een hoogte van 450 mm bevinden
om de overstap te vereenvoudigen en het toiletdeksel
moet bevestigd en ondersteund worden in een hoek die
10–15º groter is dan verticaal, zodat het als rugleuning
kan fungeren. Indien er geen toiletdeksel of reservoir is,
moet er een rugsteun worden aangebracht. De kap van
het reservoir of de stortbak moet stevig vastzitten aan
de dichtstbijzijnde muur. Toiletrolhouders moeten vanuit
zitpositie eenvoudig te bereiken zijn (450–750 mm boven
de vloer) en de voorkeur gaat uit naar conventionele open
rolhouders, omdat deze de minste behendigheid vergen.

Afbeelding 25 – Indeling van een toegankelijk toilet
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De toiletten moeten worden uitgerust met L-vormige
grijpstangen (750 mm horizontaal en verticaal) die 230
mm boven en 150 mm voor de toiletbril hangen. Alle
gescharnierde steunen of leuningen moet voorzien
zijn van tegengewicht. Er moet een haak zitten op twee
verschillende hoogtes (1.050mm en 1.400mm boven de
vloer). Ook moet er voor mensen die speciale artikelen
zoals handschoenen of stomazakken gebruiken, op een
hoogte van 750–950 mm een kleine plank zitten die vanaf
de toiletbril te bereiken is.

Op 720–750 mm boven de vloer moet een kleine
wastafel aangebracht zijn met een mengkraan (uit één
stuk) of automatische/bewegingsgevoelige kraan met
hefboomhendel aan de zijde van de wastafel die zich het
dichtst bij het toilet bevindt. De wastafel moet zowel vanuit
een rolstoel als zittend op het toilet bereikbaar zijn en groot
genoeg zijn om iemand de persoon met een beperking te
laten bijstaan. Om een groter scala aan mensen met een
beperking van dienst te zijn, kan gedacht worden aan in
hoogte verstelbare wastafels.
Zeep- en handdoekhouders of handdrogers moeten
gemakkelijk te bereiken zijn, op een gebruikshoogte van
920–1.200 mm en ongeveer 750 mm van het midden van
de gootsteen. Ze moeten eenvoudig te bedienen zijn (bijv.
met een hendel of handenvrij). Ook moet er over de volle
breedte een spiegel hangen die op 1000 mm hoogte begint,
meestal achter de gootsteen, zodat rolstoelgebruikers
zichzelf gemakkelijk kunnen zien.
Afvalbakken, hygiënebakken en andere obstakels mogen
niet de toegang tot het toilet of toebehoren versperren
of de vrij beschikbare vloerruimte inperken (met inbegrip
van de vereiste 600 mm trekruimte naast de deur).
Deuren moeten naar buiten opengaan en niet naar
de vrije vloerruimte. Waar dit niet mogelijk is, omdat dit
bijvoorbeeld een circulatieroute zou belemmeren, moet
de vrije vloerruimte uitgebreid worden tot minstens 3.000
mm x 1.500 mm, zodat rolstoelgebruikers toegang hebben
tot het toilet terwijl de deur openstaat. Verder moet het

mogelijk zijn om de naar binnen opengaande deur in geval
van nood naar buiten toe te openen.
Automatische deursluiters moeten worden vermeden en
vervangen door een D-vormige deurkruk van 100 mm aan
de trekzijde van de deur, 500 mm van de scharnierzijde van
de deur en 1.000 mm boven de vloer. Aan de binnenzijde
van de deur kan over de volle breedte een horizontale
handgreep worden bevestigd om rolstoelgebruikers te
helpen de deur achter zich te sluiten. Verticale deurkrukken
moeten worden vermeden, want daaraan kunnen
besturingselementen van rolstoelen blijven haken.
Ook moet worden gedacht aan automatische verlichting
die gaat branden zodra het toilet betreden wordt. Anders
moeten er binnen in het toilet lichtknoppen worden
aangebracht die bij het betreden gemakkelijk te bereiken
zijn en niet hoger dan 1.000 mm boven de vloer zitten.
In het geval van automatische verlichting moet er behalve
een bewegingssensor reserveverlichting met schakelaars
zijn. Systemen met automatische verlichting die een vaste
tijd brandt of uitgaat, moet worden vermeden, omdat
iemand met een beperking misschien meer tijd nodig heeft
dan deze systemen toelaten.

Toegangsvriendelijke toiletten voor mensen
die geen rolstoel gebruiken
Afbeelding 26 – Indeling van een toegankelijk toilet

87

In minstens 10% van de toilethokjes (minimaal één) binnen
een toiletblok moet ontworpen zijn voor mensen met
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beperkte mobiliteit. Dit betekent dat ze uitgerust moeten
worden met leuningen en groot genoeg moeten zijn voor
mensen die krukken gebruiken of hun benen beperkt
kunnen bewegen. Ook moeten ze ruimte bieden voor
ouders met kleine kinderen.
In herentoiletten moet per blok minstens één urinoir
geschikt zijn voor mensen met beperkte mobiliteit. Op
plekken waar geen privacyschermen zijn aangebracht,
moeten verticale leuningen zitten. Daarnaast moet er
voor alle wastafels een obstakelvrije ruimte zijn van 800
mm breed en 1.100 mm diep. De randen van de wastafel
moeten zich 780–800 mm boven de vloer bevinden. Waar
mogelijk moeten aan weerskanten verticale steunstangen
bevestigd zijn.

Toiletten in EHBO-posten
Toilethokjes die in nieuwe EHBO-posten ingebouwd zijn,
moeten afzonderlijk bereikbaar zijn voor mensen met een
beperking. Wanneer een bestaande EHBO-post wordt
gerenoveerd, moet er ofwel daarbinnen of dichtbij een
toegankelijk toilet aanwezig zijn.

Changing Places-toiletten
Sommige voetbalclubs beschikken over recenter
geïnstalleerde Changing Places*- of schiereilandtoiletten.
In een Changing Places-toilet is meer ruimte met
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hijsapparatuur die gebruikt kan worden voor mensen met
ingewikkelde en meervoudige behoeften die de hulp van
twee assistenten nodig hebben. Met een Changing Placestoilet kan iemand met een beperking die hiertoe anders
misschien niet in staat zou zijn, een wedstrijd bijwonen
zonder dat zijn of haar assistent voor het omkleden de
toiletvloer hoeft te gebruiken.
Changing Places-toiletten zijn meestal uitgerust met een
vast, geleid of mobiel hijssysteem, zodat assistenten
de draagriem van de gebruiker aan de hijslier kunnen
vastmaken om hem of haar naar de diverse elementen
van de voorziening te verplaatsen. Ook is er meer ruimte
beschikbaar voor mensen met een beperking die grote,
ingewikkelde rolstoelen gebruiken, zoals met verhoogde
beensteunen, de mogelijke behandeling tot achterover
leunen of ingebouwde zuurstofflessen.
Er moet een omkleedbank zijn om een stabiel platform te
bieden dat geschikt is om volwassenen en kinderen om te
kleden. Idealiter is deze in hoogte verstelbaar, maar kan
zowel handmatige als elektrische bediening hebben en
aan de muur hangen of vrijstaan. Het moet mogelijk zijn om
elke in hoogte verstelbare omkleedbank op een geschikte,
veilige werkhoogte te installeren voor assistenten, om de
belasting van hun rug te beperken.

bij te wonen en ervan te genieten. Daarom moeten clubs
waar mogelijk overwegen om een Changing Places- of
schiereilandtoilet in hun stadion te installeren. Nader
advies over het ontwerpen en installeren van Changing
Places-toiletten en vergelijkbare voorzieningen kunt u
inwinnen bij uw plaatselijke organisatie voor mensen met
een beperking of CAFE.
*Changing Places is een Brits consortium dat bestaat uit Mencap, PAMIS, de
gemeenteraad van Nottingham, de gemeenteraad van Dumfries and Galloway,
het Valuing People Support Team van het Ministerie van Volksgezondheid, de
Schotse regering en het Centre for Accessible Environments (Centrum voor
Toegangsvriendelijke Leefwerelden). Kijk voor nadere informatie over Changing
Places op http://www.equalaccess.com.au/news/180/ en http://www.mencap.
org.uk/node/7141.

Afbeelding 27 – Een voorbeeld van een Changing
Places- of schiereilandtoilet

Zulke voorzieningen zijn niet ontworpen voor onafhankelijke
rolstoelgebruikers maar om mensen met een beperking
met ingewikkelde behoeften in staat te stellen wedstrijden
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K :2

EHBO-posten
In EHBO-posten moeten toeschouwers en medewerkers
met en zonder een beperking terecht kunnen en ze moeten
via duidelijke wegwijzers te vinden zijn en gemakkelijk
te herkennen zijn. De ingang en de ruimte zelf moeten
groot genoeg zijn om een rolstoelgebruiker en zijn of haar
begeleider of persoonlijk assistent te ontvangen. Daarbij
moet er rekening mee gehouden worden dat ieder van hen
eerste hulp nodig kan hebben.
Er
moeten
toegangsvriendelijke
(eenvoudig
toegangsvriendelijke)
stoelen
met
armleuningen
beschikbaar zijn voor vrienden of familieleden met beperkte

K :3

mobiliteit die meekomen. Voorts moet er een verstelbare
onderzoekstafel zijn voor mensen met beperkte mobiliteit
of groeibeperkingen.
Zoals altijd is het belangrijk om ter ondersteuning van
patiënten of begeleiders met een visuele beperking te
zorgen voor goed visueel contrast tussen alle apparatuur
in de EHBO-post en meubels en hun directe omgeving.
De EHBO-post moet zich tenminste dichtbij een toegankelijk
toilet en/of Changing Places- of schiereilandtoilet bevinden
(zie sectie K:1 voor meer informatie), maar idealiter moet
er binnen de EHBO-post zelf één zijn.
De stadionbeheerder moet er ook voor zorgen dat er
een noodprocedure klaarligt voor het veilig begeleiden
van iemand met een beperking van waar dan ook in het
stadion, inclusief eventuele aangewezen zones voor
rolstoelgebruikers, naar de EHBO-post.
Alle medewerkers en vrijwilligers van een EHBO-post
moeten getraind zijn in goede omgangsvormen tegenover
mensen met een beperking en bewustwording inzake
toegang, zodat ze gemakkelijk in staat zijn om met iemand
met een beperking te communiceren en hen bij te staan, of
dit nu een patiënt of een meegekomen familielid of vriend is.
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Horecavoorzieningen
Mensen met een beperking moeten zelfstandig, ongehinderd
gebruik kunnen maken van horecavoorzieningen, inclusief
zelfbedieningspunten. Togen en servicebalies moeten zich
dichtbij kijkzones voor toeschouwers met een beperking
bevinden en voor iedereen toegankelijk zijn, inclusief
rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking.
Er moet worden opgemerkt dat toeschouwers met een
beperking in de beperkte tijd van de rust, wanneer de
circulatiezones in het stadion het drukst bevolkt zijn, moeite
kunnen hebben om de toilet- en horecavoorzieningen te
gebruiken. In dit geval kunnen stadions ervoor kiezen om
aan toeschouwers met een beperking een besteldienst voor
versnaperingen aan te bieden, die georganiseerd wordt
door getrainde vrijwilligers en medewerkers. Straatventers
die diverse drankjes en hapjes verkopen kunnen ook een
goede oplossing bieden in kijkzones voor toeschouwers
met een beperking. Toch moeten de stadionvoorzieningen
zelf waar mogelijk zo gelijkwaardig en toegankelijk zijn dat
toeschouwers met een beperking zich bij de horecapunten
tussen hun medetoeschouwers kunnen begeven.
Horecaloketten en cafés moeten ontworpen worden met
een lager gedeelte voor rolstoelgebruikers. Dit mag niet
meer dan 850 mm boven de vloer liggen en er moet een
vrije ruimte onder zitten van minstens 700 mm vanaf de
vloer. Dit kan worden bereikt met gelijkvloerse toegang en
verwijderbare zitplaatsen of omwille van rolstoelgebruikers
helemaal geen zitplaatsen. Tafelpoten of -voeten
mogen niet tegen de tafelrand aan beginnen, zodat

K :5

rolstoelgebruikers erbij kunnen. Ook moet er een aantal
stoelen met armleuningen zijn om ambulante mensen met
een beperking te helpen bij het gaan zitten en staan.

K :4

Bestuurs- en gastenloges
Zoals we eerder hebben uitgelegd, moeten alle zones van
het stadion, ook de VIP- en bestuursloges en bedrijfs- en
gastenvertrekken, toegankelijk zijn voor mensen met een
beperking, net als de aangrenzende voorzieningen en
voorzieningen. Vandaar dat ook in deze zones drempelloze
ontwerpprincipes moeten worden toegepast en er waar nodig
verbeteringen moeten worden aangebracht voor gelijke
toegang.

Winkels en andere
commerciële zones

Veel voetbalclubs en stadions hebben winkels waar
clubattributen en souvenirs worden verkocht. Deze
verkoop is een belangrijke en waardevolle bron van
inkomsten geworden. In diverse stadions zijn ook musea
en vergaderfaciliteiten die vaak buiten wedstrijddagen
open zijn. Het is van belang dat deze zones volledig
toegankelijk zijn, omdat supporters met een beperking net
als andere supporters replica's van de tenues en andere
attributen willen aanschaffen. Ook willen ze misschien
clubevenementen en andere activiteiten bijwonen. Als
uw winkels niet toegankelijk zijn, zult u waarschijnlijk
veel klandizie mislopen, niet alleen van mensen met een
beperking, maar ook van hun vrienden en families.

In oudere stadions zijn tv- en radio-omroepen misschien
genoodzaakt op tijdelijke voorzieningen in te richten
van waaruit ze een wedstrijd kunnen verslaan. Dit kan
betekenen dat er tijdelijke kabels worden gelegd, maar
met een zorgvuldige planning moet het mogelijk zijn om te
voorkomen dat ze voetgangerspaden of toegangswegen
doorkruisen. Waar dat wel gebeurt, is het cruciaal dat ze
goed worden afgedekt, zodat ze de toegang niet ernstig
hinderen en rolstoelgebruikers en anderen er veilig en
gemakkelijk kunnen passeren. Afdekkingen moeten
voorzien zijn van een flauwe hellingbaan en visueel
contrasteren met de omringende oppervlakken om ze
eenvoudig herkenbaar te maken voor mensen met een
visuele beperking.

K :6

Media

Mensen met een beperking worden actiever en
zelfstandiger en zijn zonder meer in alle functies te
vinden. Er is een toenemend aantal geaccrediteerde
leden van de pers en andere mediavertegenwoordigers
met een beperking, zoals wedstrijdfotografen, voor wie de
voorzieningen en diensten net zo toegankelijk moeten zijn
als voor de toeschouwers (in hun geval de perszone, de
perszaal, interviewruimten, enz.).
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Het stadion verlaten

Het zorgen voor de veiligheid van toeschouwers en
medewerkers met een beperking is net zo belangrijk
vóór, tijdens als na de wedstrijd, dus ook wanneer zij het
stadion verlaten. Clubs en stadionbeheerders moeten in
ogenschouw nemen dat ofschoon niet alle toeschouwers
tegelijkertijd bij het stadion aankomen, ze wel allemaal
tegelijk het terrein willen verlaten.

L :1

Routes naar de uitgang

Zoals eerder in deze publicatie uitgelegd wordt meestal
aangeraden om toeschouwers met een beperking in het
hele stadion plaats te laten nemen. Waar mogelijk moet
elke tribune beschikken over toegangsvriendelijke in- en
uitgangsroutes. Veel zal echter afhangen van het ontwerp
van het stadion, het aantal aanwezige toegangsvriendelijke
zones en ingangen en het veiligheidsplan dat de
stadionbeheerder heeft doorgevoerd. Met name in
bestaande stadions zijn er veel punten waar mensen
met een beperking slechts beperkte toegang hebben.
Zelfs in die situaties moet het echter met slimme
ontwerpoplossingen en aanpassingen mogelijk zijn om
meer toegangsvriendelijke ingangen te maken, zodat
mensen met een beperking meer keus hebben. Normale
routes naar de uitgang kunnen simpelweg omgekeerde
aankomstroutes zijn.
Veiligheidsprocedures moeten, zowel bij normaal vertrek
uit het stadion als noodevacuaties, voorkomen dat er
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verwarring of onenigheid ontstaat tussen toeschouwers
zonder en met een beperking.

L :2

Noodsystemen
en -maatregelen

De auteurs van deze publicatie willen graag het belang
benadrukken van het inwinnen van advies bij plaatselijke
deskundigen inzake veiligheid en noodsystemen en
-maatregelen. De hier gegeven informatie dient alleen ter
referentie. Ter plaatse kunnen andere regels, wetgeving en
normen van kracht zijn.
Bij efficiënte nooddiensten draait het vooral om planning.
Stadionbeheerders moeten zich bewust zijn van het
gestaag toenemend aantal mensen met een beperking dat
actief is in de gemeenschap en daarom op wedstrijddagen
naar hun stadion komt. Ze moeten ervoor zorgen dat alle
plannen voor noodsituaties een analyse bevatten over de
beste manier om mensen zonder en met een beperking van
dienst te zijn. Zo moet ook voor een goede planning voor
toegang, goede evacuatie, eerste hulp en noodprocedures
rekening gehouden worden met de specifieke behoeften
van mensen met een beperking. Maar maatregelen
die mensen helpen hun weg te vinden, vooral in een
onbekende omgeving, zijn essentieel voor iedereen, niet

alleen voor mensen met beperkt gezichtsvermogen,
beperkte kleurwaarneming of gehoorverlies.
Het is niet altijd vanzelfsprekend dat iemand met een
auditieve beperking volledig ongevoelig is voor geluiden;
veel van hen zijn gevoelig genoeg voor conventionele
akoestische alarmsignalen om geen speciale voorziening
nodig te hebben. In de meeste situaties zou het redelijk zijn
dat toeschouwers met een auditieve beperking op andere
toeschouwers en medewerkers vertrouwen als het gaat
om noodwaarschuwingen. Toch moet ook gedacht worden
aan een visueel brandalarm of een waarschuwingssysteem
met een stroboscooplamp dat in combinatie met
akoestische signalen werkt. Zulke systemen moeten met

name in toiletblokken en -hokjes en tegenover liften in het
hele stadion zichtbaar zijn. Waar mogelijk moet informatie
over veiligheid en noodsituaties ook worden doorgegeven
via scoreborden en videoschermen in het hele stadion.
Alternatieve middelen om alarm te slaan zijn piepsystemen,
trillingsapparaten en geluidssignalen die uitgezonden
worden via zorgvuldig gekozen frequentiebanden.
Brandalarmen en brandblussers moeten op een
toegankelijke hoogte hangen, zodat iedereen, ook
rolstoelgebruikers, ze in geval van nood kunnen bereiken.
Ook moeten gemakkelijk leesbare, laaghangende
noodprocedures en vluchtroutes door het hele stadion te
vinden zijn.
Stadionmedewerkers moeten getraind zijn in het mogelijk
maken van een veilige evacuatie van mensen met een
beperking in een noodsituatie. Noodhulpteams moeten zich
bewust zijn van veel voorkomende gezondheidsproblemen
en aandoeningen waarmee mensen met een beperking
te maken hebben, zodat ze op de juiste manier kunnen
reageren.
Ambulante mensen met een beperking moeten kunnen
kiezen uit meerdere in- en uitgangsroutes. Ook moet
er speciale apparatuur beschikbaar zijn om hen bij de
evacuatie te helpen.
Veiligheidsmaatregelen vormen uiteraard een essentieel
onderdeel van stadionbeheer. Deze moeten echter niet
zo geformuleerd zijn dat ze mensen met een beperking
ongepaste beperkingen opleggen. Zoals elders in
dit document uitgelegd is, moet toegankelijk ontwerp
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betekenen dat toeschouwers met een beperking op alle
niveaus van het stadion terecht kunnen (niet alleen langs
het veld), zonder hun of andermans veiligheid in gevaar te
brengen.

Horizontale vluchtroute
Traditionele brandveiligheidsnormen schrijven voor dat er
vluchtroutes vrijgehouden worden, er tonen of signalen
zijn die voor brand waarschuwen en mensen zelfstandig
kunnen vluchten via trappen. Dit is uiteraard ontoereikend
voor sommige mensen met een beperking, maar er kunnen
passende maatregelen getroffen worden voor geassisteerd
vluchten aan de hand van geschikte brandwerende
bouwmethoden en een uitgebreid vluchtbeheersysteem
dat uitgedacht wordt in samenspraak met de plaatselijke
veiligheidsautoriteiten en brandweer. Indien vluchtroutes
zowel voor toeschouwers zonder als met een beperking
bedoeld zijn, is het ook belangrijk dat stadionbeheerders
ervoor zorgen dat medewerkers en stewards bij
wedstrijddagen getraind zijn in de bewustwording inzake
mensen met een beperking en gewezen worden op
mogelijke veiligheidsconflicten in geval van nood.

Schuilplaatsen
Een schuilplaats is een zone waar de constructie volgens
de norm minstens een half uur lang vuur kan weerstaan
en van waaruit een veilige vluchtroute naar de uitgang
naar buiten loopt, via een beschermd trappenhuis of
externe vluchtroute. Waar mogelijk moet toegang tot een
noodlift mogelijk zijn, maar in alle gevallen moeten de
vluchtroutes vanuit schuilplaatsen op alle niveaus aan de

lokale voorschriften en veiligheidsnormen voldoen en de
plaatselijke veiligheidsautoriteiten en brandweer moeten
ermee akkoord gaan.
Schuilplaatsen zijn ontworpen als tijdelijk veilige ruimten
waar mensen met een beperking kunnen wachten op een
evacuatielift of assistentie op trappen. Ze moeten groot
genoeg en/of talrijk genoeg zijn om het maximale aantal
mensen met een beperking onder te brengen dat per
niveau wordt verwacht. Het kan een compartiment van het
gebouw zijn dat van elke mogelijke vuurbron gescheiden is
of een beschermde hal, gang of trappenhuis. Ook een open
plek zoals een plat dak, balkon of podium dat voldoende
beschermd is (of op afstand ligt) van elk brandgevaar en
over zijn eigen vluchtmiddel beschikt, kan als schuilplaats
dienen.
Welke zone ook gebruikt wordt, elke schuilplaats moet
voldoende ruimte bieden om rolstoelgebruikers te laten
manoeuvreren en iedereen die de schuilplaats nodig
heeft, te laten wachten op evacuatie, zonder dat dit
nadelige gevolgen heeft voor de evacuatie van anderen.
Ook wordt aanbevolen om een communicatiesysteem
aan te leggen dat elke schuilplaats verbindt met het
brandbestrijdingspunt, zodat mensen met een beperking
in geval van nood niet zonder hulp blijven zitten.

Evacuatieliften
Een normale passagierslift mag alleen gebruikt
worden voor noodevacuaties als hij voorzien is van de
beschermingsconstructie die voor evacuatieliften verplicht
zijn. In een stadion is de kans groot dat een evacuatielift
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Ook een brandweerlift (in eerste instantie bedoeld voor
brandweerlieden) kan gebruikt worden om mensen met
een beperking te evacueren. De stadionbeheerder kan
regelingen treffen om deze evacuatie in gang te zetten
door de controle over deze liften op zich te nemen tot
de brandweer arriveert. Die kan dan verder gaan met
de evacuatie van mensen met een beperking die nog in
het pand zijn. Zulke liften moeten voldoen aan de lokale
veiligheids- en noodvoorschriften en aan de eisen voor
evacuatieliften. Ook is het essentieel om contact te
leggen met de betreffende brandveiligheidsautoriteit om
de procedures te coördineren voor het gebruik van een
brandweerlift voor evacuatie.
praktische noodzaak is om te zorgen voor een snelle
ontsnapping van mensen met een beperking, vooral
rolstoelgebruikers. In tegenstelling tot bij een normale
passagierslift is het voor een lift die voor de evacuatie
van mensen met een beperking gebruikt wordt, essentieel
dat hij bij brand behoorlijk veilig kan blijven werken. Dit is
alleen mogelijk als het technische systeem van de lift en de
liftschacht afdoende beschermd zijn. Maar zelfs met deze
bescherming kan een lift uitvallen. Daarom is het cruciaal
dat iemand met een beperking vanuit een schuilplaats als
laatste redmiddel ook toegang heeft tot een trap, voor het
geval het in de schuilplaats niet meer uit te houden is. Alle
evacuatieliften en bijbehorende schuilplaatsen moeten
dan ook toegang bieden tot een beschermd trappenhuis
waardoor rolstoelgebruikers indien nodig naar beneden
gedragen kunnen worden (verderop in dit hoofdstuk meer
informatie over deze vluchttrappen).
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Voor alle liften die als evacuatieliften aangewezen zijn,
moet dit duidelijk aangegeven worden met behulp van
bewegwijzering op alle niveaus. Een evacuatielift moet
zich binnen een beschermd gedeelte of schuilplaats
bevinden,die bestaat uit de liftschacht zelf en een
beschermde hal op elk niveau waar de lift stopt. Zoals
gezegd moet de beschermde schuilplaats ook een
beschermd
trappenhuis
(vluchttrappen)
bevatten.
Behalve liften die maar twee etages dienen, moeten
evacuatieliften een schakelaar hebben die de lift naar de
uitgang naar buiten brengen (meestal begane grond), de
oproepknoppen op de overlopen isoleert en een bevoegd
persoon de controle geeft. De voornaamste voeding
moet uit een secundair circuit komen dat alleen bij die lift
hoort. Ook moet er een tweede voeding zijn die uit een
afzonderlijk net of noodgenerator komt en automatische
schakelaar om van de één naar de ander over te stappen.
Elk onderstation, verdeelbord of generator dat de lift van

stroom voorziet, moet de gevolgen van brand kunnen
weerstaan of minstens net zo lang als de liftschacht zelf.

Evacuatiestoelen
Als in geval van nood een evacuatielift niet gebruikt kan
worden, kan een evacuatiestoel ingezet worden om mensen
met een beperking snel en veilig trappen af te helpen. Met
een evacuatiestoel kan één gebruiker iemand met een
beperking of verwonding via de trap omlaag evacueren
zonder zwaar te hoeven tillen of lastige handelingen te
verrichten.
Er is een aantal evacuatiestoelen op de markt verkrijgbaar.
De minimumeisen zijn dat ze lichtgewicht zijn en gemakkelijk
te gebruiken. Ze moeten op de muur te hangen of op te
vouwen zijn, zodat ze veilig opgeborgen kunnen worden in
schuilplaatsen en de belangrijkste evacuatieruimten en in
geval van nood gebruikt kunnen worden. Alle medewerkers
moeten weten waar zulke evacuatiestoelen bewaard
worden en ze moeten getraind zijn om ze in geval van nood
op de juiste wijze te gebruiken.
Indien het nodig is om een rolstoelgebruiker over te zetten
van een rolstoel naar een evacuatiestoel, moet dit op veilige
wijze gedaan worden en de persoon in de evacuatiestoel
vast worden gezet. De stoel moet uitgerust zijn met een
veiligheidsriem of -gordel.

Vluchttrappen
Wanneer een schuilplaats geen toegang biedt tot een
noodlift, moeten de bijbehorende trappen voldoen aan de
betreffende veiligheidseisen voor evacuaties. In de regel

mogen ze een maximale optrede hebben van 170 mm, in
plaats van het maximum van 180 mm, dat voor trappen op
andere plekken geldt.
Smalle trappen met krappe bochten worden in het
algemeen ongeschikt geacht voor vluchtroutes. Trappen
moet breed genoeg zijn om rolstoelen en hun gebruikers
indien nodig naar beneden te dragen. De minimale breedte
voor alle delen van een vluchtroute in het stadion is 1.100
mm voor bestaande gebouwen en 1.200 mm voor nieuwe.
Dit is voldoende voor standaard rolstoel van stalen buizen.
Indien de leuningen meer dan 100 mm van de rand van de
trap zitten, gelden deze minimale afmetingen voor tussen
de leuningen.

Leuningen en pijlen naar de uitgang
Het ontwerp van leuningen voor vluchttrappen vereist
speciale aandacht.
Ze moeten visueel
contrasteren
met
de
steunmuren,
doorlopen en breed
genoeg
zijn
en
ver genoeg van
de muur zitten om
ze stevig vast te
kunnen grijpen. Ook
wordt aanbevolen
om ze op alle
niveaus
behalve
Afbeelding 28 – Een voorbeeld van een
de
begane
grond
evacuatiestoel voor noodsituaties
of uitgangsetage te
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markeren met pijlen die de richting naar het dichtstbijzijnde
uitgangsniveau aangeven.

Trapliften voor rolstoelen
Op plekken waar trapliften voor rolstoelen gebruikt worden
voor normale toegang, moeten ze niet gebruikt worden voor
een vluchtroute. Op trappen met trapliften die echter ook
voor noodevacuatie gebruikt worden, is het essentieel dat
de vereiste trapbreedte voor vluchttrappen niet ingeperkt
wordt door een vastzittend deel van de traplift, zoals de rail.
Verder moet op andere plekken in de vluchtroute rekening
gehouden worden met ruimte die ingenomen wordt door
andere delen van de trapliftconstructie, zoals de motor en
de lift zelf als deze niet gebruikt wordt.

Hellingbanen
Hellingbanen kunnen nuttige alternatieven zijn voor
trappen, maar er zijn twijfels gerezen over hun geschiktheid
voor kleine niveauverschillen in stadions, omdat ze tijdens
een noodevacuatie misschien moeilijk te zien zijn. Waar ze
nodig zijn, moet de helling zo flauw mogelijk zijn en moeten
ze voldoen aan de lokale bouw- en veiligheidsvoorschriften.
Ook moet er duidelijke bewegwijzering zijn die mensen op
het niveauverschil attent maakt. Lees in sectie H:4 meer
over hellingbanen in het algemeen.

Het stadion verlaten
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Training voor toegankelijkheid

M:1

Hoewel de auteurs van deze publicatie zich vooral gericht
hebben op ontwerpnormen en aanbevelingen voor ’good
practice’, staan ontwerp en beheer nauw met elkaar in
verband.
In goed ontworpen voorzieningen is minder behoefte
aan aanvullende stewards en medewerkers voor
wedstrijddagen. Hoe goed voorzieningen echter ook
ontworpen zijn, trainingen in bewustwording inzake
toegankelijkheid en gedragsregels tegenover mensen
met een beperking blijven cruciaal om werkelijk
toegangsvriendelijke diensten te leveren. Algemeen
wordt erkend dat vooringenomenheid en communicatieve
belemmeringen, net als misvattingen en stereotypen,
soms nog moeilijker te overwinnen zijn dan bouwkundige
obstakels.
Clubs en stadionbeheerders moeten er daarom voor zorgen
dat alle medewerkers van klantenservice en stewards
voor wedstrijddagen goed opgeleid zijn en gevoelig zijn
voor de behoeften van mensen met een beperking. Een
essentieel onderdeel van deze trainingen is kennis opdoen
over en vertrouwd raken met alle voorzieningen in het
stadion, inclusief hun locatie en toegangsvoorzieningen.
Eenvoudig te begrijpen stadionfolders met informatie over
de beschikbare toegangsvriendelijke voorzieningen en
diensten en hoe die te vinden zijn, vormen een waardevolle
leidraad voor zowel medewerkers als toeschouwers met
een beperking.
Medewerkers en stewards moeten algemene trainingen
krijgen in gedragsregels tegenover mensen met
een beperking, evenals in bewustwording inzake
100

toegankelijkheid zoals van toepassing is op de specifieke
functie en locatie. Het doel van trainingen in bewustwording
inzake toegankelijkheid en gedragsregels tegenover
mensen met een beperking is inzake beperkingen meer
begrip en helderheid kweken onder alle medewerkers en
vrijwilligers van de klantenservice. De trainingen moeten
hen de middelen en vertrouwen verschaffen die nodig
zijn om basisgedragsregels tegenover mensen met een
beperking en bewustwording inzake toegankelijkheid in
hun functies toe te passen. Ze moeten doeltreffend en
cultureel verantwoord zijn en zich richten op praktische
manieren om alle toeschouwers met een beperking een
hoogwaardige belevenis van de wedstrijddag te bezorgen.
De aangewezen functionaris inzake mensen met een
beperking of toegankelijkheid moet betrokken worden bij
de wedstrijdplanning van de stadionbeheerder en ervoor
zorgen dat stewards en medewerkers voor wedstrijddagen
volledig getraind zijn en kunnen omgaan met kwesties
inzake toegang en mensen met een beperking, zoals
het bereiken, verlaten en zich verplaatsen binnen het
stadion, parkeerplaatsen, voorzieningen (waaronder
toiletten, horecapunten en clubwinkels), kijkzones voor
toeschouwers en procedures voor noodevacuaties.

Intimidatie en geweld tegen
mensen met een beperking

Sommige Europese mensen met een beperking zien hun
recht op veiligheid vaak geschonden worden. Geweld en
vijandigheid op basis van iemands “beperking” kan zich
voordoen op straat, in het openbaar vervoer, op het werk,
thuis, op internet. Dit kan zo erg zijn dat mensen met een
beperking het aanvaarden als een deel van het dagelijks
leven en zich vaak gedwongen voelen het uit alle macht
te ontwijken, waardoor ze hun eigen leven inperken.
Dergelijke misdrijven zijn gebaseerd op onwetendheid,
vooroordelen, discriminatie en haat en horen niet thuis in
een open en democratische samenleving. Zich onveilig of
niet welkom voelen of zijn – van geschuwd of afgewezen
worden tot geweld, pesterij en negatieve stereotypering –
heeft aanzienlijke nadelige gevolgen voor het gevoel van
veiligheid en welzijn van mensen met een beperking. Ook
heeft het aanzienlijke gevolgen voor hun vermogen om
zowel sociaal als economisch deel uit te maken van hun
gemeenschappen.
Volgens een rapport van het Office for Public
Management (bureau voor overheidsbeleid) in opdracht
van Britse commissie voor gelijke behandeling en
mensenrechten* “lopen mensen met een beperking
meer risico om slachtoffer te worden dan mensen
zonder beperking. Het lijkt erop dat vooral mensen
met leermoeilijkheden en/of geestelijke aandoeningen
risico lopen en vaker daadwerkelijk slachtoffer worden.”
*Disabled people’s experiences of targeted violence and hostility (De beleving
van mensen met een beperking van gericht geweld en vijandigheid), Chih
Hoong Sin, Annie Hedges, Chloe Cook, Nina Mguni en Natasha Comber, Office
for Public Management, Equality and Human Rights Commission 2009
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In het rapport wordt ook opgemerkt dat veel te veel
incidenten niet gemeld worden. Dit komt niet alleen door
belemmeringen binnen het strafrecht of onafhankelijke
organisaties: “De relatie tussen het slachtoffer en de dader
kan het iemand met een beperking ook bijzonder moeilijk
maken om het te melden.” Mensen met een beperking
geven soms ook zichzelf de schuld van wat hen overkomt
of aanvaarden deze incident als een deel van het dagelijks
leven.
CAFE en FARE (Football Against Racism in Europe, Voetbal
tegen racisme in Europa) hebben diverse rapporten* en
beelden ontvangen van haatmisdrijven tegen mensen
met een beperking die zich voordeden bij Europese
voetbalwedstrijden, zoals verbaal geweld, kwetsende
spandoeken en dreiging met fysiek geweld. Bovendien
hebben zich op diverse internetfora voor voetbalfans
incidenten voorgedaan van belediging en pesterij. De
auteurs van deze publicatie vragen alle belanghebbenden
zich van deze gevaren bewust te zijn en waakzaam te zijn
in het toezicht houden en melden van geweldsincidenten
tegen mensen met een beperking tijdens de wedstrijd. Hier
hoort ook bij dat er doeltreffende meldpunten en hulplijnen
zijn die mensen bewuster maken van deze minder bekende
vorm van geweld.
*Hateful: Monitoring Racism, Discrimination and Hate Crime in Polish and
Ukrainian Football 2009-2011 (Haatdragend: een onderzoek naar racisme,
discriminatie en haatmisdrijven in het Poolse en Oekraïense voetbal 2009-2011)
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Basisgedragsregels
tegenover mensen met een
beperking
Mensen met een beperking verwachten bij de
klantenservice dezelfde behandeling als mensen zonder
beperking en trainingen in gedragsregels tegenover
mensen met een beperking en inzake gelijke behandeling
vormen de basis van goede klantenservice. Om precies te
begrijpen wat uw klant wenst, moet u zich op de persoon
richten en niet op zijn of haar beperking of aandoening.
Hun specifieke behoeften kunnen afwijken van die van
klanten zonder beperking, maar u dient hen op dezelfde
wijze te benaderen. U moet er simpelweg naar streven om
alle belemmeringen weg te nemen die hun gebruik van uw
diensten kunnen inperken.

krukken. Mensen met leermoeilijkheden kunnen ook blind
of doof zijn of een rolstoel gebruiken. Daarnaast zijn er
veel mensen met een beperking die een onzichtbare of
verborgen aandoening hebben zoals artritis, epilepsie,
hartproblemen, ademhalingsmoeilijkheden, geestelijke
gezondheidsproblemen en gehoorverlies. Ook deze
groep toeschouwers met een beperking heeft wellicht
extra aandacht en ondersteuning nodig wanneer ze van
uw voorzieningen en diensten gebruikmaken, net als
rolstoelgebruikers en blinde mensen.

De mensen met een beperking die uw medewerkers
tegenkomen, zullen vooral collega's en vrijwilligers zijn die
in het stadion werken of toeschouwers die komen om zich
te vermaken. Zij hoeven geen medelijden, alleen enige
aandacht en goede dienstverlening.
Het is belangrijk om te onthouden dat niet alle mensen
met een beperking een rolstoel gebruiken en dat veel van
hen met een reeks fysieke, zintuiglijke, psychologische
of intellectuele belemmeringen te maken hebben. Er
zijn bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking
die ook beperkte mobiliteit hebben en daarom een
loophulpmiddel gebruiken zoals een stok, looprek of
Training voor toegankelijkheid
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Niet-discriminerend
taalgebruik
De auteurs van deze publicatie hebben getracht in dit
gehele document zoveel mogelijk het sociale model
voor mensen met een beperking toe te passen, zoals
beschreven in hoofdstuk A.
Het is voor ons allen van wezenlijk belang dat we de juiste
termen gebruiken wanneer we verwijzen naar mensen
met een beperking. We moeten ons uiterste best doen om
afstand te nemen van meer negatieve of geringschattende
woorden en uitdrukkingen zoals die soms gebruikt worden
voor het beschrijven van mensen met een beperking.
Dit geldt ook voor termen zoals 'minder valide', 'kreupele',
'invalide' en 'gehandicapte'. Het woord 'invalide' komt
bijvoorbeeld van een Engels woord dat letterlijk nietig of
waardeloos betekent. Verder wordt gedacht dat het woord
'gehandicapt' afgeleid is van een Engels woord dat ooit
gebruikt werd voor iemand die bedelde met een 'hand-andcap' (hand en pet), ofwel 'handicap'.
De samenleving zal tijd nodig hebben om te veranderen,
maar de voetbalfamilie kan een belangrijke roerganger zijn
door te spreken over positieve stappen om af te komen
van negatieve stereotypen en beeldvorming van mensen
met een beperking. Indien u meer informatie wilt hebben
over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met CAFE.
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Effectief communiceren
Goede communicatie is belangrijk bij het helpen van elke
klant en dat geldt in het bijzonder voor sommige mensen
met een beperking, zoals mensen met een visuele
beperking en mensen met een auditieve beperking (zie
hoofdstuk J voor meer informatie).
Wanneer we het hebben over zaken die hen aangaan,
is het van belang om iemand met een beperking altijd
rechtstreeks aan te spreken en niet degene die hem of
haar vergezelt. Zorg ook dat de manier waarop u iemand
aanspreekt van respect getuigt. Probeer bij het praten met
rolstoelgebruikers een stap achteruit te zetten, te hurken of
te gaan zitten, zodat ze u gemakkelijk kunnen zien zonder
hun nek uit te rekken of naar u op te kijken. Het kan ook
handig zijn om naar een stillere plek te gaan om beter te
communiceren.
Zorg dat u goed luistert. Bij iemand met leermoeilijkheden
of een spraakstoornis moet u zich ervan bewust zijn dat ze
misschien meer tijd nodig hebben om uit te leggen wat ze
bedoelen, een vraag te stellen of antwoord te geven dan u
gewend bent. U mag nooit een zin voor iemand afmaken.
Luister altijd aandachtig en geduldig naar wat ze zeggen
en indien u hen niet begrijpt, vraag dan gerust of ze het
willen herhalen. Herhaal op uw beurt wat u denkt dat ze
hebben gezegd, zodat u zeker weet dat u hen goed hebt
gehoord.
Mensen met een auditieve beperking moeten soms
liplezen. Kijk hen in dat geval recht in de ogen als u praat
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en bedek uw mond en gezicht niet. Denk eraan dat fel licht
of schaduwen uitdrukkingen kunnen verbergen, waardoor
liplezen moeilijk is. Spreek duidelijk en gebruik eenvoudige,
korte zinnen, maar op uw normale snelheid en uw normale
toon, tenzij iemand u uitdrukkelijk vraagt luider of langzamer
te praten. Als iemand u niet begrijpt, zeg het dan gerust
nog een keer of probeer wat u zegt anders te formuleren.
Voor sommige mensen met een auditieve beperking en
mensen met leermoeilijkheden kan het makkelijker zijn
als u bij het beschrijven van de route ook handgebaren
of een plattegrond gebruikt. Als ze u niet begrijpen, bied
dan aan om met pen en papier te communiceren. Wanneer
u met iemand met leermoeilijkheden praat, is het vooral
belangrijk om positieve, eenvoudige zinnen te gebruiken,
zoals “Bent u op zoek naar uw vak?” in plaats van “U bent
toch niet op zoek naar uw vak?”

Mensen met een beperking
bijstaan

Iemand met een beperking die een geleidehond heeft, wil
misschien zelfstandig naast u lopen. Geleidehonden zijn
zeer goed getraind en u mag ze niet aanraken, aaien,
voeren of afleiden zolang ze aan het werk zijn.

Ga er niet vanuit dat iemand met een beperking hulp nodig
heeft vanwege het feit dat hij of zij een beperking heeft.
Soms lijkt het alsof iemand een zware inspanning levert,
maar kan diegene zich op zijn of haar eigen manier en in
zijn of haar eigen tempo uitstekend redden. Vraag daarom
eerst of iemand met een beperking uw hulp nodig heeft. Zo
niet, dringt u dan niet aan en voelt u zich niet beledigd als
uw aanbod afgewezen wordt.

Het allerbelangrijkste is dat u niet bang bent voor mensen
met een beperking. Ze vinden het niet erg als u een fout
maakt, zolang u hen maar met respect en begrip benadert.

Wees proactief en bied hulp aan wanneer u denkt dat het
nodig is, maar raak iemand met een beperking of zijn of
haar mobiliteitshulpmiddel nooit zonder toestemming aan.
Dat is onbeleefd en kan ook hun evenwicht verstoren.
Indien iemand met een beperking hulp vraagt om in hun
vak of bij andere voorzieningen te komen en u uw positie
niet kunt verlaten, roep dan de hulp in van één van uw
collega's.
Als rolstoelgebruikers u om hulp vragen, vraag dan eerst
waar ze heen willen en zeg dat u hen gaat duwen.
Bij het begeleiden van iemand met een visuele beperking
moet u toelaten dat hij of zij uw elleboog vastpakt en naast
u loopt. Beschrijf altijd waar of hoe u loopt, bijv. “Nog een
paar meter en dan gaan we naar links” of “We zijn bijna bij
een trappetje”. Zodra u de bestemming bereikt, laat u de
persoon met een beperking weten waar jullie zijn en indien
nodig vraagt u een andere medewerker het van u over te
nemen.
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Uitgewerkte voorbeelden

De
volgende
uitgewerkte
voorbeelden
van
ontwerpverbeteringen voor ’good practice’, gebaseerd op
fictieve clubs en terreinen, zijn (met speciale toestemming)
bewerkt vanuit de Britse Accessible Stadia Guide (Gids
voor toegangsvriendelijke stadions). Eén ervan komt ook
voor in het technisch rapport CEN/TR 15913:2009 van het
ECN over toeschouwersaccommodaties. We erkennen dat
geen twee terreinen of projecten hetzelfde zijn, of het nu om
nieuwe of bestaande stadionprojecten gaat, maar er zijn
wel veel vergelijkbare aspecten. In elk uitgewerkt voorbeeld
wordt een poging gedaan een gelijkwaardige aanpak
uit te stippelen inzake toegang, parkeergelegenheid,
kaartverkoop, circulatie en verplaatsing en, het
allerbelangrijkste, goede kijkoplossingen.

N :1

Uitgewerkt voorbeeld 1

zodat in alle ontwerp- en bouwstadia toezicht gehouden
kan worden. Er is een akkoord bereikt over een controlelijst
voor toegangsbeoordeling waarmee dit door de gebruiker
geleide proces van overleg gedocumenteerd wordt. Het
bedrijfsplan inzake toegang wordt op regelmatige basis
doorgelicht en herzien.
Vervoer: Er zijn afzetpunten voor vervoer per touringcar
en passagiers met een beperking (auto's) en er is een
toegangsvriendelijke pendeldienst vanuit aangewezen
openbare parkeerplaatsen. Er is voorzien in 12
parkeerplaatsen voor mensen met een beperking (meer
dan 6% van de totale parkeercapaciteit).
Toegang tot terrein: Speciaal aangewezen ingangen met
gelijkvloerse opritten.
Circulatie en verplaatsing: Toegangsvriendelijke trappen,
hellingbanen en liften naar hogere niveaus.

106

Informatie en bewegwijzering: Gecoördineerde aanpak
van informatie en bewegwijzering die terug te zien
is in kaarten voor toeschouwers met een beperking,
voorzieningen voor wedstrijddagen, de locatie van kijkzones
en de ondersteunende voorzieningen. Toegankelijk
wedstrijdcommentaar. Veiligheids- en evacuatieplan.
Training voor medewerkers (inzake mensen met een
beperking en toegang).
Zitplaatsen voor toeschouwers met een beperking:
Plekken voor rolstoelgebruikers (met zitplaatsen voor
begeleiders): 230 (1.400 mm2)

Beschrijving: Een nieuw stadion met een capaciteit van
50.000 dat buiten de stad staat en goede verbindingen
heeft via het spoor en de weg en lokale busdiensten. Het
hoogteverschil tussen het noordelijke en zuidelijke deel
van het terrein is twee meter en op het terrein is beperkte
parkeergelegenheid voor 100 auto's. Binnen een straal
van 2 km zijn diverse openbare parkeerplaatsen.
Toegangsplan en instructiepakket: De toegangsadviseur
heeft in samenspraak met het team van ontwerpers en de
club een toegankelijkheidsverklaring en een bedrijfsplan
inzake toegang opgesteld. Daarnaast hebben de
architecten en ontwerpers nauw samengewerkt met de
vereniging van supporters met een beperking en plaatselijke
organisaties voor mensen met een beperking om een
proces van overleg inzake toegang overeen te komen,

Ondersteunende voorzieningen: Toegangsvriendelijke
toiletten en horecapunten in directe nabijheid van
kijkzones voor mensen met een beperking. Kijkzones zijn
verspreid over een verscheidenheid aan posities door
het hele stadion, inclusief gezinsvakken. Bezoekende
toeschouwers met een beperking worden bij fans van hun
eigen ploeg ondergebracht. Flexibele indeling met speciale
en op diverse plekken eenvoudig toegangsvriendelijke
zitplaatsen voor toeschouwers met een beperking (zonder
rolstoel) en hun geleidehonden.

Speciale (en eenvoudig toegangsvriendelijke) zitplaatsen:
230* (min. 500 mm x 760 mm)
*Flexibel aantal met ruimte voor uitbreiding
Locatie van plekken voor rolstoelgebruikers:
West-tribune: 50 in bovenste ring en 20 langs het veld
Oost-tribune: 50 in bovenste ring en 15 langs het veld
Zuid-tribune: 43 in bovenste ring en 10 langs het veld
Noord-tribune: 32 in bovenste ring en 10 langs het veld
Uitgewerkt voorbeeld nr. 1 (niet op schaal)

TOTAAL (met zitplaatsen voor begeleiders): 230

•

230 speciale zitplaatsen over het hele stadion verspreid
op niveaus onderin en halverwege de ring.

•

De dug-out voor spelers en officials bevindt zich in een
vak op de Oost-tribune.

•

Alle plekken voor rolstoelgebruikers moeten zo worden
ontworpen dat ze vrij gezichtsveld bieden wanneer
toeschouwers zonder beperking gaan staan. C-waarde:
90.

•

Flexibele locatie van toiletten en horecapunten,
afhankelijk van aantal klanten (uit-supporters).
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Uitgewerkt voorbeeld 2
Beschrijving: Een nieuw stadion met een capaciteit van
10.000, waarvan 3.000 zitplaatsen en 7.000 staanplaatsen
(overdekt). In het ontwikkelingsplan voor de lange termijn is
de mogelijkheid meegenomen om aan de oostzijde van het
stadion een zittribune te bouwen. Het bevindt zich aan de
rand van de stad binnen 5 kilometer van het dichtstbijzijnde
treinstation en er is een goede lokale busdienst naar het
stadion, die op wedstrijddagen vaker rijdt. Het stadion
wordt omringd door licht industriële bedrijven en enkele
woonwijken. Op het terrein is parkeergelegenheid voor
150 auto's en op wedstrijddagen en zijn er plaatselijke
parkeerterreinen beschikbaar. Het omheinde terrein kent
van west naar oost een verval van ongeveer 4 meter.
Toegangsplan en instructiepakket: De club heeft
zijn bestaande stadion in het stadcentrum verkocht en
verhuist naar een plek waar de capaciteit aanzienlijk
groter is, zowel voor zittende als staande toeschouwers.
Tot de ondersteunende voorzieningen en commerciële
activiteiten zal een gezondheids- en fitnessclub behoren.
Uit uitgebreid overleg met een forum over toegankelijkheid
(vereniging van supporters met een beperking en
plaatselijke overkoepelende organisaties voor mensen
met een beperking) is een proces van overleg inzake
toegankelijkheid geboren voor het nieuwbouwproject,
waarin voorzieningen zullen komen voor rolstoelgebruikers
en speciale zitplaatsen voor toeschouwers met een
beperking. Ook zal er voor mensen met een visuele
beperking beschrijvend audiocommentaar ingevoerd
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worden. Er zal een toegankelijkheidsverklaring en een
bedrijfsplan inzake toegang worden opgesteld door
toegangsadviseur en het team van ontwerpers. Dit zal
gedurende de bouw en ontwikkeling van het nieuwe
stadion voortdurend worden herzien en beoordeeld.
Aan de hand van een met het forum overeengekomen
toegangscontrolelijst zal op dit door de gebruiker geleide
overlegproces worden toegezien. Ook de voorzieningen
en diensten zullen na oplevering en eenmaal in gebruik
worden geïnspecteerd en doorgelicht.
Vervoer: Binnen de lokale stadsplanning is een
‘groen-reisplan’ goedgekeurd en de club zal naast
de
lokale
busdienst
een
toegangsvriendelijke
pendeldienst per minibus verzorgen van en naar het
aan een hoofdlijn gelegen treinstation en heeft met
plaatselijke fabrieken overeenkomsten gesloten over
aanvullende toegangsvriendelijke parkeergelegenheid
op wedstrijddagen. Voor passagiers met een
beperking en touringcars zullen er dichtbij ingangen
overdekte afzetpunten komen met op het terrein 15
(toegangsvriendelijke) parkeerplaatsen voor toeschouwers
met een beperking en 2 voor medewerkers.
Toegang tot terrein: Speciaal aangewezen ingangen met
gelijkvloerse opritten.
Circulatie en verplaatsing: Toegangsvriendelijke
hellingbanen en trappen op de oostelijke tribune. Liften
en trappen naar het bovenste niveau van het clubhuis en
kijkposities.
Ondersteunende voorzieningen: Toegangsvriendelijke
toiletten en horecapunten in elke hoek van het stadion en
onder de tribunes.
Kijkzones: Verspreid over het stadion langs het veld

Exemplos práticos

Uitgewerkte voorbeelden

Locatie van plekken voor rolstoelgebruikers:
West-tribune: 20 in hogere ringen en 10 flexibele langs
het veld

en binnen de vakken met zitplaatsen. Bezoekende
toeschouwers met een beperking worden bij fans van
hun eigen ploeg ondergebracht. Voorziening voor
geleidehonden. Alle locaties voor rolstoelgebruikers zullen
zich op verhoogde posities en langs het veld bevinden,
met vrij gezichtsveld indien omringende toeschouwers
tijdens de wedstrijd of warming-up gaan staan.
Informatie en bewegwijzering: Gecoördineerde aanpak
van informatie en bewegwijzering die terug te zien
is in kaarten voor toeschouwers met een beperking,
toegangsvriendelijke voorzieningen voor wedstrijddagen,
de locatie van kijkzones en de gemaksvoorzieningen.
Toegankelijk wedstrijdcommentaar en programma's.
Veiligheids- en evacuatieplan. Training voor medewerkers
(bewustwording inzake mensen met een beperking en hun
toegang).
Zitplaatsen voor toeschouwers met een beperking:
Plekken voor rolstoelgebruikers: 42 (1.400 mm2)
Speciale zitplaatsen: 42* (min. 500 mm x 760 mm)
*Flexibel aantal met ruimte voor uitbreiding

108

Zuid-tribune: 6 langs het veld
Noord-tribune: 6 langs het veld
TOTAAL (met zitplaatsen voor begeleiders): 42
• Plekken voor speciale zitplaatsen op de West-tribune.
• De dug-out voor spelers en officials bevindt zich in een
vak op de West-tribune.

Uitgewerkt voorbeeld nr. 2 (niet op schaal)

• Alle plekken voor rolstoelgebruikers moeten zo worden
ontworpen dat ze vrij gezichtsveld bieden wanneer
toeschouwers zonder beperking gaan staan. C–waarde:
90.

N :3

Uitgewerkt voorbeeld 3
Beschrijving: Bestaand stadion met een capaciteit
van 22.500 (alleen zitplaatsen), gebouwd in 1993. Er
liggen voorstellen voor een nieuwe tribune met 5.000
zitplaatsen (zuid) ter vervanging van een tribune met
2.500 zitplaatsen. Het stadion staat binnen de bebouwde
kom van een grote stad, met goede spoorverbindingen
(2 kilometer), maar verstopte en veel gebruikte lokale
hoofdwegen. Er zijn aanzienlijke niveauverschillen van 5
meter van zuid naar noord. Het stadion heeft op het terrein
een beperkte parkeergelegenheid voor 120 auto's en er
zijn gemeentelijke parkeerplaatsen in de buurt. Parkeren
op straat is op wedstrijddagen niet toegestaan (alleen
bewoners).
Toegangsplan en instructiepakket: De club voert een
beleid om gelijkwaardige kijkzones aan te bieden aan
supporters met een beperking (inclusief rolstoelgebruikers
en speciale/eenvoudig toegangsvriendelijke zitplaatsen)
en werkt nauw samen met de vereniging van supporters
met een beperking. Vanwege de leeftijd van de bestaande
faciliteiten, die gebouwd werden in 1993, en de behoefte
aan extra zitplaatsen heeft de club besloten een
toegankelijkheidscontrole uit te voeren. Daarin zal worden
gekeken naar alle aspecten van de taken die de club als
werkgever en dienstverlener (toeschouwers) heeft op het
gebied van toegang.
Toegankelijkheidscontrole: De belangrijkste vraagstukken en tekortkomingen die naar voren kwamen, hadden
te maken met de toegangswegen, ingangen, slechte
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bewegwijzering en informatie, grote afstanden tot de
toiletten en horecapunten, slecht gezichtsveld in bepaalde
zones, onvoldoende voorzieningen voor rolstoelgebruikers
en een ontoereikend aantal speciale zitplaatsen voor
supporters met een beperking, circulatie en verplaatsing
naar hogere niveaus.
Bestaande voorzieningen:
Plekken voor rolstoelgebruikers, met zitplaatsen voor
begeleiders: 100 (tekort van 65)
Speciale zitplaatsen: 165 (lage norm)
Voorstel:
Plekken voor rolstoelgebruikers, met zitplaatsen voor
begeleiders: 160 (verbeterd en nieuw)
Speciale zitplaatsen: 165 (verbeterd)
Locatie van plekken voor
rolstoelgebruikers en zitplaatsen
voor begeleiders:
West-tribune
Bovenin
	Langs het veld
Oost-tribune 	Halverwege de ring
	Langs het veld
Zuid-tribune
Bovenin
(Nieuwe tribune) Halverwege de ring
	Langs het veld
Noord-tribune 	Halverwege de ring
	Langs het veld

Bestaand

Voorstel

35		
10		
20		
10		
Nihil		
7		
4		
10		
4		

45
15
18
15
35
10
6
15
6

TOTAAL 		

100 		

165

Vervoer en parkeergelegenheid: De club zal zorgen
voor een toegangsvriendelijke pendeldienst van en
naar gemeentelijke parkeerplaatsen, met aanvullende
parkeervakken voor mensen met een beperking in de
omringende straten, die op wedstrijddagen beschikbaar
zullen zijn. Er komt een afzetpunt voor passagiers met een
beperking. Er zijn reeds 15 parkeerplaatsen voor mensen
met een beperking.
Toegang tot terrein: Er komen speciaal aangewezen
ingangen met gelijkvloerse opritten.
Circulatie en verplaatsing: Toegangsvriendelijke liften,
hellingbanen en trappen.
Ondersteunende voorzieningen: Er komen aanvullende
toegangsvriendelijke toiletten en horecapunten als
onderdeel van een totale opknapbeurt en modernisering.
Kijkzones: Na overleg met de vereniging van supporters
met een beperking over de beperkingen van de bestaande
voorzieningen en constructie is overeengekomen dat
er meer aandacht nodig is voor de voorzieningen voor
toeschouwers met een beperking. Dit komt tot uiting in
het ontwerp voor de nieuwe tribunes en een gefaseerd
aanpassingsplan voor bestaande tribunes. Er komt een
voorziening voor toeschouwers met een beperking met
geleidehonden.
Informatie en bewegwijzering: Er komen een
toegangsvriendelijke website en verbeterde regelingen
voor het boeken van kaarten voor toeschouwers met een
beperking en er zullen gecoördineerde toegangsvriendelijke
informatie, bewegwijzering en routebeschrijvingen
Exemplos práticos

Uitgewerkte voorbeelden

N :4

Uitgewerkt voorbeeld 4

beschikbaar zijn. De trainingen van medewerkers zullen
worden verbeterd (in de bewustwording inzake mensen
met een beperking/toegang).
Speciale zitplaatsen: Flexibele zitplaatsen voor 165
mensen met een beperking, met mogelijkheid tot uitbreiding
maar geconcentreerd in daarvoor bestemde vakken.
Daarnaast komen er familievakken achter de kijkposities
langs het veld op de Oost- en West-tribunes.
• De dug-out voor spelers en officials wordt verplaatst
naar een vak op de West-tribune.
• Alle plekken voor rolstoelgebruikers moeten zo worden
ontworpen dat ze vrij gezichtsveld bieden wanneer
toeschouwers zonder beperking gaan staan. C-waarde:
90.
• Vanwege de aanpassingen aan de bestaande tribunes
zijn er verhoogde kijkposities nodig.

Uitgewerkt voorbeeld nr. 3 (niet op schaal)

Beschrijving: Bestaand stadion met een capaciteit van
25.000, met zitplaatsen, gebouwd in 1998. Er liggen
voorstellen voor een nieuwe overdekte Zuid-tribune voor
2.500 toeschouwers, ter vervanging van een tribune die
gebouwd werd in 1985. Het bevindt zich in een grote
stad, binnen een gebied dat grootschalig verjongd wordt
met een mengeling van kantoren in woningen, kleine
bedrijven en een grote supermarkt. Er ligt een voorstel
voor een nieuwe spoorverbinding, gecombineerd met
een uitbreiding van busdiensten vanuit andere delen van
de stad. Op het terrein is parkeergelegenheid voor 300
auto's. De bestaande voorzieningen in het stadion worden
verbeterd en er worden nieuwe tribunes gebouwd.
Toegangsplan en instructiepakket: De club ondersteunt
de oprichting van een nieuwe vereniging van supporters
met een beperking, die samen met het bestuur, een
toegangsadviseur en een team van ontwerpers bij het
project betrokken zal worden. De club heeft opdracht
gegeven tot een toegankelijkheidscontrole van de
bestaande voorzieningen en is een bedrijfsplan inzake
toegang overeengekomen. Het toegangsplan zal worden
herzien en beoordeeld naarmate de werkzaamheden ter
verbetering en vernieuwing vorderen.
Toegankelijkheidscontrole:
Uit
de
toegankelijkheidscontrole kwam naar voren dat de toegangswegen
binnen het terrein beperkt waren, er rond de vakken te
weinig toiletten en horecapunten waren, de bewegwijzering
en informatie tekortschoot en er behoefte was aan meer
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voorzieningen voor rolstoelgebruikers en meer speciale
en eenvoudig toegangsvriendelijke zitplaatsen voor
toeschouwers met een beperking.
Bestaande voorzieningen: Plekken voor
rolstoelgebruikers, met zitplaatsen voor begeleiders: 110
(tekort van 58)
Speciale zitplaatsen: 120 (tekort van 48)
• Daarnaast worden de familievakken verbeterd en
komen ze achter de kijkposities langs het veld op
de West-tribune. Het aantal speciale en eenvoudig
toegangsvriendelijke zitplaatsen voor toeschouwers
met een beperking wordt vergroot van 120 naar 150
plekken (minimale afmeting 500 mm x 760 mm) met
flexibele indelingen.

Locatie van plekken voor 		
rolstoelgebruikers en zitplaatsen
voor begeleiders:

Bestaand Voorstel

West-tribune Bovenin 		

30		

40

	Langs het veld		

20		

15

Oost-tribune	Halverwege de ring

30		

38

	Langs het veld		

20		

15

Zuid-tribune

Nihil		

20

	Langs het veld		

Nihil		

8

Noord-tribune Bovenin		

Nihil		

25

	Langs het veld		

10		

7

Bovenin		

TOTAAL 				

110 		

168

Circulatie en verplaatsing: Toegangsvriendelijke
hellingbanen en liften naar de hogere niveaus van Westen Oost-tribunes.
Ondersteunende voorzieningen: Er komen aanvullende
toegangsvriendelijke toiletten (voor mensen met een
beperking) en horecapunten op de West-tribune en in de
hoeken van de Zuid-tribune.
Kijkzones: Op de West-tribune komen betere en meer
kijkzones met verhoogde posities.
Informatie en bewegwijzering: De toegankelijkheid van de
website wordt verbeterd en er zal gecoördineerd gekeken
worden naar efficiënte informatie en bewegwijzering.
Voorziening voor geleidehonden.

• Alle kijkposities moeten zo worden ontworpen dat ze
vrij gezichtsveld bieden wanneer toeschouwers zonder
beperking gaan staan. C-waarde: 90.
Vervoer en parkeergelegenheid: Het is onduidelijk hoe
lang de nieuwe spoorverbinding op zich laat wachten.
De club is overeengekomen om op de bestaande
autoparkeerplaats voor aanvullende parkeerplaatsen
voor toeschouwers met een beperking te zorgen. Met een
verbeterde locatie voor het afzetpunt voor passagiers met
een beperking van auto's en touringcars. De vereniging van
supporters met een beperking is financieel ondersteund bij
de aanschaf van een aangepaste bus.
Toegang tot terrein: Gelijkvloerse opritten en oppervlakken
zullen worden verbeterd.
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Uitgewerkt voorbeeld nr. 4 (niet op schaal)

Exemplos práticos

Uitgewerkte voorbeelden

N :5

Uitgewerkt voorbeeld 5
Beschrijving: Bestaand stadion met een capaciteit van
15.000 (zitplaatsen), gebouwd in 1995. Er liggen geen
voorstellen voor uitbreiding of modernisering en het stadion
staat dichtbij snelwegen en er liggen grote steden binnen
een straal van 50 kilometer. In de omgeving worden grote
kantoren gebouwd en bevindt zich een doe-het-zelf-zaak.
De dichtstbijzijnde spoorverbinding ligt op 8 kilometer
afstand, er rijdt een bus naar het stadion. Het terrein is
binnen het stadion overwegend vlak, maar op een helling
ligt een parkeergelegenheid van 300 plekken voor auto's
en touringcars.
Toegangsplan en instructiepakket: De club heeft van
toeschouwers met een beperking klachten gekregen
betreffende
diverse
toegangsvraagstukken,
zoals
parkeren, toegang tot het stadion en het beperkt aantal
toegangsvriendelijke kijkposities. Zich bewust van haar
missieverklaring en toezegging om haar voorzieningen
en diensten toegankelijk te maken, heeft de club opdracht
gegeven tot een toegankelijkheidscontrole. Bij deze
controle wordt onderzoek gedaan naar de voorzieningen,
diensten en het beleid van de club ten aanzien van
toeschouwers, medewerkers (en vrijwilligers) en klanten
met een beperking, zowel op als buiten wedstrijddagen.
De toegankelijkheidscontroleur zal ook een bedrijfsplan
inzake toegang opstellen met daarin de voorgenomen
verbeteringen en werkzaamheden die ter modernisering
moeten worden voltooid.
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Bestaande locaties van plekken voor rolstoelgebruikers en
zitplaatsen voor begeleiders:

Voorgestelde locaties van plekken voor rolstoelgebruikers
en zitplaatsen voor begeleiders:

West-tribune Bovenin

35 (slecht gezichtsveld)

West-tribune

Bovenin 		

35

	Langs het veld

15

	Langs het veld		

10

Oost-tribune

20 (slecht gezichtsveld)

Oost-tribune

35

	Langs het veld

15

	Langs het veld		

10

Zuid-tribune

10

Zuid-tribune

10

	Langs het veld

10

	Langs het veld		

6

Noord-tribune

13

TOTAAL 			

105 (tekort van 20)

(uit)	Langs het veld		

Speciale zitpaatsen

90 (tekort van 35)

TOTAAL			 125

Bovenin
Bovenin

Oost- en West-tribunes

Toegankelijkheidscontrole: De ontwerpplannen voor de
verbeteringen en moderniseringen zijn aangeleverd door
de klant (en de architecten), met daarbij de terreinschetsen,
bouwtekeningen van uitwendige delen, segmenten en
opstandschetsen. De bestaande voorzieningen zijn
gecontroleerd aan de hand van een ‘rondleidings’methode, met een verzameling gedetailleerde metingen,
beschrijvingen en foto’s waarin elementen als hellingbanen
(en hun hellingen), paden, voorzieningen, zitposities en
gezichtsvelden, bewegwijzering, enzovoort, zijn uitgelicht.
Deze publicatie is gebruikt als referentie voor ’good
practice’, waarin over de voornaamste vraagstukken en

Bovenin		
Bovenin		
Bovenin		

6

fysieke belemmeringen het volgende gezegd wordt:
Vervoer: Op wedstrijddagen een toegangsvriendelijke
minibusdienst van en naar het dichtstbijzijnde treinstation
invoeren.
Parkeergelegenheid: Dicht bij de ingangen moeten
aanvullende autoparkeerplaatsen komen voor mensen
met een beperking. Het bestaande aantal van 10 plaatsen
wordt vergroot naar 18 parkeerplaatsen voor mensen met
een beperking (6 % van 300 = 18), met verbeteringen aan
de hellende toegangswegen vanaf de parkeerplaats. Er
komt een overdekt afzetpunt voor toeschouwers met een
beperking en touringcars.

Toegang tot terrein: Het oppervlak van de toegangswegen
(gravel) vanuit de parkeerplaats moet worden vervangen
door een gladder oppervlak en er moeten nieuwe,
gelijkvloerse opritten en hellingbanen en trappen komen.

toegankelijkheid moeten er verbeteringen aangebracht
worden aan bestaande horecapunten. Dichtbij de kijkzones
op de West- en Oost-tribunes moeten er aanvullende
toiletten komen voor mensen met een beperking.

Circulatie en verplaatsing: Er moeten aanvullende
toegangsvriendelijke liften komen op de West- en Oosttribunes, zodat kijkposities halverwege en bovenin de
ringen kunnen worden bereikt. Er moeten verbeteringen
aangebracht worden aan de oppervlakken, paden en
leuningen in bepaalde zones en aan bepaalde deuren
moeten kijkgaten worden toegevoegd.

Informatie en bewegwijzering: De clubwebsite
en regelingen voor het boeken van kaarten moeten
toegangsvriendelijker worden. In het hele stadion moeten
gecoördineerde toegangsvriendelijke bewegwijzering en
routebeschrijvingen komen.

Ondersteunende

voorzieningen:

Omwille

Uitgewerkt voorbeeld nr. 5 (niet op schaal)
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van

de

Rolstoelgebruikers: Op de zones voor rolstoelgebruikers
was door toeschouwers met een beperking zware kritiek
geleverd. De voornaamste klachten betroffen het kleine
aantal beschikbare plekken en het slechte gezichtsveld
(vooral wanneer supporters zonder beperking op
belangrijke momenten in de wedstrijd gaan staan, zoals
bij doelpunten). Er is een aantal mogelijkheden en
oplossingen bekeken.

• Speciale zitplaatsen op de West-, Oost- en Noordtribunes met voorzieningen voor geleidehonden.
• Alle kijkposities moeten zo worden ontworpen dat ze vrij
gezichtsveld bieden wanneer omringende toeschouwers
zonder beperking gaan staan. C-waarde: 90.
• Het programma van verbeteringen moet over drie jaar
gespreid worden.
De bij de uitgewerkte voorbeelden gebruikte afbeeldingen
1 tot en met 5 zijn bewerkt vanuit de Accessible Stadia
Guide, met bijzondere dank aan de Football Licensing
Authority (autoriteit voetballicenties) en het Football
Stadia Improvement Fund (fonds voor verbeteringen aan
voetbalstadions).

• In overleg met de vereniging van supporters met een
beperking is er een aanvaardbare plaatsverdeling
voor rolstoelgebruikers overeengekomen. Hierdoor
komen er aanvullende kijklocaties langs het veld en
verbeterde verhoogde locaties bovenin de West-, Oosten Zuid-tribunes, met op de Noord-tribune nieuwe hoge
kijkposities voor bezoekende toeschouwers. Het werk
wordt over drie jaar gespreid. Er komen aanvullende
speciale zitplaatsen voor toeschouwers met een
beperking (minimale afmeting 500 mm x 760 mm)

Exemplos práticos

Verklarende
begrippenlijst

Afzondering: Praktijk van het verwijderen van mensen
met een beperking uit hun gemeenschappen, waarbij
ze geïsoleerd of gescheiden worden van anderen of
anders behandeld worden omdat ze "een beperking"
hebben. Afzondering wordt soms als een fantasieloze
en ongelijkwaardige beheeroplossing toegepast op
bestaande fysieke, zintuiglijke, psychologische of
intellectuele belemmeringen. Afzondering wordt door de
meeste mensen met een beperking beschouwd als een
oplossing vanuit een medisch model, die hen isoleert en
hun het recht van keuze ontneemt.
Alternatief weergegeven informatie: Geschreven
publicaties, websites en documenten die anders zijn
dan standaard drukwerk. Voorbeelden van alternatieve
weergaven zijn tekstbestanden op een diskette, grote
letters, luisterboeken op band of in MP3-formaat, Braille,
enz.
Audio-beschrijving: Commentaar met aanvullende
informatie voor mensen die geen visueel zicht
hebben op de beschreven activiteiten. Het biedt een
aanvullende vertelling waarin alle belangwekkende
visuele informatie beschreven wordt, zoals lichaamstaal,
gezichtsuitdrukkingen, decor, acties, kleding, kleuren en al
het andere wat belangrijk is om een idee te krijgen van het
beeld, het toneel, de wedstrijd, het evenement of de sfeer
eromheen.
Begeleider: Zie persoonlijk assistent.
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Belangenbehartigingsorganisatie: Een landelijke of
lokale groep mensen met een beperking die voor hun
eigen belangen opkomen. Er zijn in heel Europa belan
genbehartigingsorganisaties doordat mensen met een
beperking steeds beter in staat zijn zich te groeperen om
gelijke toegang en gelijkwaardigheid te bevorderen
Belemmeringsvrij ontwerp: Een ontwerpbenadering
waaruit gebouwen, vervoerssystemen en een omgeving
ontstaan die mensen met een beperking zelfstandig en
veilig kunnen bereiken en gebruiken, met dezelfde keuzes
als alle andere mensen (zie universeel ontwerp).
Fysieke belemmeringen: Materiële obstakels die
mensen met een beperking kunnen hinderen bij hun
toegang tot gebouwen, openbare ruimten en diensten.
Onder deze belemmeringen vallen steile hellingbanen,
trappen en andere permanente, tijdelijke en kortstondige
belemmeringen.
Gebouwde omgeving: Ruimten, infrastructuur en
stadions die zo zijn gemaakt of aangepast dat mensen erin
kunnen wonen, werken en samenkomen. Voorbeelden
van gebouwde omgevingen zijn gebouwen, openbare
ruimten, vervoer, parkeerplaatsen, straten, monumenten,
stadions, enz.
Gelijkwaardigheid: Het actief betrekken van mensen met
een beperking bij alle aspecten van de samenleving. De
aanwezigheid van mensen met een beperking op zich
betekent niet per se gelijkwaardigheid. Een organisatie,
programma, dienst of complex is pas echt compleet

wanneer mensen met een beperking behandeld en
gewaardeerd worden als volwaardig bijdragende leden
van de samenleving, mensen die hun eigen belangen
behartigen, medewerkers en/of klanten met waardigheid,
die zich thuisvoelen en zelfvertrouwen hebben.
Goede toegang: Het voorzien in een belemmeringsvrije
omgeving en daarmee verband houdende wijzigingen in
het beleid, de procedures of de gebouwde omgeving zelf
die erop gericht zijn om alle personen te laten profiteren
van en deelnemen aan alle activiteiten en evenementen.
Hoorhulpmiddel: Een apparaat dat door mensen met
een auditieve beperking gebruikt wordt en geluid versterkt,
waardoor het helderder en luider wordt. In veel gevallen
blokkeert het omgevings- of achtergrondgeluid en storing.
Intellectuele belemmeringen: Obstakels die iemand met
een beperking kunnen hinderen bij het begrijpen van zijn
omgeving en diensten. Onder deze belemmeringen kunnen
vallen: ingewikkelde instructies, slechte bewegwijzering of
ingewikkelde informatie over routes.
Intimidatie, geweld en haatmisdrijven tegen mensen
met een beperking: Elk incident van intimidatie of geweld
dat volgens het slachtoffer of iemand anders voorkomt
uit vijandigheid of vooroordelen op grond van iemands
beperking of vermeende beperking.
Live ondertiteling: Proces waarin een ondertitelaar op
een apparaat en/of in steno gesproken woorden uittikt,
die vervolgens voor mensen met een auditieve beperking

weergegeven worden op een computerscherm, tv-scherm,
videoscherm of ander type audiovisueel apparaat.

iemand met een beperking bijstaan met taken in het
dagelijks leven, zelfzorg, mobiliteit en onafhankelijkheid.

Medisch model voor mensen met een beperking:
Medische definities van een beperking die uitsluitend
uitgaan van het individu en waarin ervan uitgegaan wordt
dat alle beperkingen gebaseerd zijn op de medische
diagnose of pathologie van een individu. Volgens het
sociale model voor mensen met een beperking wordt in
het medische model niet goed ingeschat in welke mate
externe, omgevings- en door de samenleving opgeworpen
belemmeringen het vermogen van mensen beperken om
"verwachte" maatschappelijke rollen te vervullen.

Psychologische belemmeringen: Obstakels die iemand
met een beperking kunnen beletten zich veilig te voelen in
hun eigen omgeving of bij het gebruikmaken van diensten.
Hieronder vallen starre regels en gewoonten, afgesloten
ruimten en niet-flexibele diensten.

Onafhankelijk leven: Toegang hebben tot gelijke rechten
en kansen met de persoonlijke keuzemogelijkheden en
zelfbeschikking zoals alle consumenten, zodat ze hun
onafhankelijkheid kunnen uitdrukken en volledig kunnen
integreren in en deelnemen aan de maatschappij.
Ontoegankelijk: Elk complex, activiteit, dienst, beleid
of evenement dat vanwege één of meer beperkende
belemmeringen niet openstaat voor mensen met een
beperking of hen uitsluit.
Persoonlijk assistent of begeleider: Persoon of
metgezel die iemand met een beperking ondersteunt bij
het zelfstandig leven in zijn/haar woning en gemeenschap.
De persoon met een beperking zou anders beperkt worden
door fysieke, zintuiglijke, intellectuele of psychologische
belemmeringen. Persoonlijk assistent of begeleider kan
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Sociaal model voor mensen met een beperking: Een
kader voor het begrijpen van het hebben van een beperking
in termen van omgevingsbeperkingen of -belemmeringen
die de samenleving opwerpt. Door deze belemmeringen
weg te nemen, worden mensen met een beperking in staat
gesteld hun onafhankelijkheid uit te drukken en eerlijke en
gelijke kansen te krijgen om volledig aan de maatschappij
deel te nemen.
Speciale zitplaatsen: Zitplaatsen met extra beenruimte
voor en naast de zitting om ruimte te bieden voor een
geleidehond of iemand die mobiliteitshulpmiddelen
gebruikt, zoals krukken of loophulpmiddelen. Er kunnen
ook armleuningen op de zitplaatsen aanwezig zijn. Naast
plekken voor rolstoelgebruikers moeten er in het hele
stadion aan het eind van een rij speciale zitplaatsen komen.
Deze zitplaatsen zijn ook geschikt voor zwangere vrouwen
en mensen met ongebruikelijke lichaamsafmetingen.
Spraakherkenningssoftware: Hulptechnologische computersoftware waarmee mensen kunnen schrijven en
apparatuur kunnen gebruiken door middel van hun stem in
plaats van hun handen.

Telefonische
doorschakeling:
Een
dienst
die
communicatie-assistenten of vertalers aanbiedt die per
telefoon als schakel fungeren tussen horende mensen en
mensen met een auditieve of audiovisuele beperking of
mensen met spraakproblemen.
Tijdelijke/kortstondige belemmeringen: Verplaatsbare
obstakels in de “gebouwde” of fysieke omgeving die
mensen met een beperking kunnen hinderen. Deze
kunnen veroorzaakt worden door voorwerpen als
meubels, geparkeerde auto's, bloembakken en alle andere
belemmeringen die eenvoudig te verwijderen zijn.
Toegangsvriendelijke gebouwde omgeving: Een
“gebouwde” of fysieke omgeving die zodanig gemaakt of
aangepast is dat mensen er heen, vandaan en eromheen
kunnen komen.
Toegangsvriendelijke zitplaatsen: Zitplaatsen in beter
bereikbare zones van het stadion, zoals aan het eind van
een rij en met weinig trappen. Deze zitplaatsen, die in het
hele stadion beschikbaar moeten zijn, moeten door de
kaartverkoop duidelijk benoemd worden en op verzoek
verkrijgbaar zijn.
Tolk: Een gediplomeerd of getraind persoon die
communicatie mogelijk maakt tussen mensen die niet
dezelfde taal spreken, horen of begrijpen. Dit kan van het
Engels naar het Frans zijn of van het gesproken woord
naar gebarentaal voor iemand die een auditieve beperking
heeft.

Verklarende begrippenlijst

Referenties

Universeel ontwerp: Een uitbreiding van het concept
van belemmeringsvrij ontwerp, dat betrekking heeft op
de behoeften van alle leden van de samenleving, ook
kinderen en ouderen, waaruit een werkelijk drempelloze
en gelijke omgeving ontstaat.
Universeel toegankelijk: Gelijk toegankelijk voor
iedereen. Dit kan verwijzen naar toegangsvriendelijke
voorzieningen, diensten, beleid of attitudes.
Vooringenomenheid: Opvattingen, angsten, vooroordelen
en veronderstellingen die voorkomen dat mensen zonder
en met een beperking zinvol met elkaar omgaan op een
niet-discriminerende en gelijkwaardige wijze.
Zintuiglijke belemmeringen: Obstakels die mensen met
een beperking kunnen hinderen bij het ontvangen van
informatie over hun omgeving en diensten. Onder deze
belemmeringen vallen akoestische alarmen of instructies,
menu's of borden in alleen standaard geschreven tekst.
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Referenties
1.	Technisch
rapport
CEN/TR
15913:2009
Toeschouwersaccommodaties – Indelingscriteria voor
de inrichting van tribunes voor gebruikers met speciale
behoeften), zoals onlangs bekrachtigd door alle EUlidstaten en gepubliceerd door het Europees Comité voor
Normalisatie (ECN) in augustus 2009. Dit technisch rapport,
dat goedgekeurd werd door de ECN op 13 juli 2009, is
opgesteld door de Technische Commissie CEN/TC 315. De
leden van de ECN zijn de nationale normalisatie-instellingen
van Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië,
Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland,
Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen,
Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje,
Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

5. Website van het European Disability Forum (Europees
forum voor mensen met een beperking) (www.edf-feph.org)

2.	Opmerking 1 over CAFE-informatie, verkrijgbaar bij:

8.	Technical Manual on Accessibility: An Inclusive Approach
to the Olympic & Paralympic Games (Technische handleiding
voor toegankelijkheid: een gelijkwaardige benadering van de
Olympische & Paralympische Spelen), in 2009 gepubliceerd
door het Internationaal Paralympisch Comité

www.cafefootball.eu
3.	The Build-For-All Reference Manual – Good Intentions
Are Not Enough (referentiehandleiding voor bouwen voor
iedereen – Goede bedoelingen zijn niet genoeg) Een gids
voor het in de praktijk doorvoeren van toegankelijkheid
in de gebouwde omgeving door middel van openbare
aanbestedingen. Kijk op www.build-for-all.net voor de
laatste versie
4. 2010: A Europe Accessible for All (Een voor iedereen
toegankelijk Europa), verslag van de Expertgroep die
opgezet is door de Europese Commissie in oktober 2003
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6. Accessible Stadia: A good practice guide to the design of
facilities to meet the needs of disabled spectators and other
users (Toegangsvriendelijke stadions: een gids met ’good
practice’ voor het ontwerp van voorzieningen om tegemoet
te komen aan de behoeften van toeschouwers met een
beperking en andere gebruikers), in 2003 gepubliceerd
door het Football Stadia Improvement Fund (fonds voor
verbeteringen aan voetbalstadions) in het Verenigd
Koninkrijk.
7. Guide to Safety at Sports Grounds (Gids voor veiligheid
op sportterreinen), vijfde druk, in 2008 gepubliceerd door
het Britse Ministerie voor Cultuur, Media en Sport

9. UEFA Guide to Quality Stadiums (UEFA's gids voor
kwaliteitsstadions), 2011
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