
Uitnodigend groen in Brabant
Toegankelijk voor iedereen

Laarzenpad Castelré



Toegankelijke natuur
De Brabantse natuur is uniek. Daarom is het 
belangrijk dat iedereen daar van kan genieten. 
Voor mensen met een beperking is dat nog wel 
eens moeilijk. De toegankelijkheid van de natuur 
voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, blinden, 
slechtzienden of mensen met een geestelijke 
beperking kan stukken beter. Hoogste tijd om als 
ondernemer aan de slag te gaan met de toegan-
kelijkheid van de natuur bij uw bedrijf. Want daar 
heeft iedereen baat bij, bezoeker én ondernemer. 
Een toegankelijke natuur hoort bij een inclusieve 
samenleving. Een samenleving waarin iedereen 
kan meedoen, met of zonder beperking. Werken 
aan een inclusieve samenleving staat hoog op 
de agenda. Het recent door Nederland geratifi-
ceerde verdrag van de Verenigde Naties over de 
rechten voor mensen met een handicap onder-
streept dit.

Van de Nederlandse bevolking heeft ruim één 
op de vier een beperking. Zij zijn afhankelijk 
van extra faciliteiten als zij de natuur in willen. 
Het is belangrijk om deze groep en hun familie 
een uitnodigende natuur te bieden. Zo’n grote 
groep bezoekers is natuurlijk ook bedrijfsmatig 
interessant.

Toegankelijkheid is een breed begrip 
en kent verschillende dimensies: 
fysiek, informatief en sociaal. De 
fysieke faciliteiten springen vaak het 
meest in het oog: verbrede paden of 
toegangen, bestrating, overbruggen 
van hoogteverschillen en dergelijke. 
Maar toegankelijkheid gaat verder. 
Het is even belangrijk dat informatie 
over toegankelijke natuur beschikbaar 
is en dat mensen met een beper-
king zich echt welkom voelen. Een 
integrale aanpak levert daarom het 
meeste resultaat op. De provincie 
Noord-Brabant roept recreatieonder-
nemers en natuurbeheerders op om 
de handen ineen te slaan.

Laarzenpad Castelré: 
Het ‘blindenpad’ in Castelré (gemeente Baarle-Nassau) 
is ongeveer 4 kilometer lang en is vooral bekend 
als het Laarzenpad. Vertrekpunt is de Castelhoeve 
(www.decastelhoeve.nl).

 Stadspark Oosterhout is een klein maar 

gevarieerd park in het (toegankelijke) 

centrum van Oosterhout. 



Mooie initiatieven 

De Steengroeve, pannenkoekenhuis en dag
recreatie aan de rand van het Chaamse bos
Aanpak: In samenwerking met Staatsbosbeheer en 
Zet hebben eigenaar Marco Troost en zijn echtgenote 
bijgedragen aan de aanleg van twee rolstoelpaden 
door het bos. Deze zijn uitgerust met informatiepanelen 
en toegankelijke picknicktafels. Eén van de startpunten 
is de Steengroeve met een toegankelijke midgetgolf-
baan en speelplaats. Zo zijn de paden op de midget-
golfbaan verbreed en is er een bestraat pad naar de 
speeltuin aangelegd. 
Motivatie: Volgens Marco Troost is het niet meer dan 
normaal dat iedereen overal gebruik van moet kunnen 
maken en moet kunnen genieten. Het belangrijkste is 
dat iedereen met een goed gevoel en een glimlach 
naar huis gaat. “Dit heeft een sneeuwbaleffect: tevre-
den bezoekers komen terug en vertellen het door”.
Handig advies: “Vaak zijn mensen met een beperking 
innovatiever dan wij denken omdat ze ook plekken die 
moeilijk toegankelijk zijn weten te bereiken. Met kleine 
aanpassingen zijn gasten daarom vaak al heel erg blij.”

http://www.steengroeve.nl

Het vlonderpad bij het Bredase Mastbos
Aanpak: In het Mastbos heeft Staatsbosbeheer een 
vlonderpad  aangelegd, dat toegankelijk is voor 
mindervalide bezoekers. Bij de aanleg van het pad 
werden mensen met een beperking betrokken. Een 
manier om de inclusieve visie zelfs door te vertalen 
naar de bouwfase. 
Motivatie: “De vraag naar toegankelijke voorzieningen 
is alleen maar groeiende. Dat betekent maatschappe-
lijke interesse en relevantie.”, aldus Patrick Raats van 
Staatsbosbeheer en projectleider bij de aanleg van 
het vlonderpad.
Handig advies: “Blijf tijdens het project met alle betrok-
ken partijen in gesprek. En houd er rekening mee dat 
je er met de aanleg alleen niet bent. Bereken ook de 
kosten voor het onderhoud. Het is een investering, 
maar dan heb je jaren iets om trots op te zijn en de 
naam van je onderneming aan te verbinden.”

http://www.staatsbosbeheer.nl



Wilt u ook bijdragen aan een toegankelijke 
natuur?

Voor hulp kunt u terecht bij Zet, Groen & Handicap en 
de provincie Noord-Brabant.

Zet is de schakel naar sociaal resultaat. Door scans uit 
te voeren, advies te geven, trainingen te verzorgen en 
betrouwbare informatie te verstrekken over toeganke-
lijkheid draagt Zet bij aan een natuur voor iedereen. 

Info: Wouter Schelvis
 06 - 246 450 19  
 www.wijzijnzet.nl

Groen & Handicap (G&H) is het Nederlandse 
kenniscentrum voor een toegankelijk landschap, 
natuur én openbare recreatiegebieden voor iedereen. 
G&H adviseert op kostenneutrale basis- gevraagd en 
ongevraagd- over bereikbaarheid, toegankelijkheid, 
bruikbaarheid en informatie. 

Info: Cees van Helteren 
 06 - 534 257 08
 www.natuurzonderdrempels.nl/groen-handicap

Provincie NoordBrabant heeft zicht op de partijen 
die een bijdrage kunnen leveren aan het beter toe-
gankelijk maken van de natuur. Graag ondersteunt de 
provincie door de partijen bij elkaar te brengen.

Info: Bart van Nuland 
 06 - 527 942 71
 www.brabant.nl/toegankelijkenatuur
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Meer rustplaatsen voor ouderen in Kempen: Het Laarvenloopje is 

een obstakelvrij pad dat heel geschikt is voor rolstoelgebruikers. 

Gebruikers kunnen het oranje gemarkeerde pad met pictogram 

volgen vanaf de parkeerplaats bij Staatsbosbeheer aan de 

Postelseweg/Bredasebaan in Eersel.

Het nationaal park de Groote Peel: Een geheel vernieuwd en 

verhard familiepad van 2 kilometer met verschillende uitzichtpunten 

en goede rustplaatsen. In het gebied is ook een vogelkijkhut die 

rolstoeltoegankelijk is en het bezoekerscentrum is uitgerust met een 

invalidentoilet.  www.natuurpoortdepeel.nl




