
Verslag Toegankelijkheid (BTB) Huis der Provincie – schouw op dinsdag 21 mei 2019 

 

Op dinsdag 21 mei 2019 hebben we het Huis der Provincie bezocht met als doel de toegankelijkheid 

te beoordelen. We hebben het oude gedeelte bezocht en dan de delen die publiek toegankelijk zijn. 

Aangevuld met plekken die tijdens de rondleiding op open monumenten dag bezocht worden. 

Het verzoek voor deze schouw kwam vanuit Robin Vos, die bij de provincie de rondleidingen 

verzorgt. Ook aanwezig bij de schouw was John Gosselink, hoofd van het team huisvesting van de 

provincie. Hij is nauw betrokken geweest bij de procedure rondom het verkrijgen van het ITS2012 

keurmerk. 

De schouw en dit verslag is tot stand gekomen door samenwerking tussen verschillende 

belangenbehartigers in Gelderland: het Apcg, de Gehandicaptenraad Westervoort, Inclusie Verenigt 

en Jasmijn van der Ploeg, ervaringsdeskundige en medewerker bij de Provincie Gelderland. 

 

Doel van de schouw was tweeledig: 

1) Advies geven over een zo toegankelijk mogelijke rondleiding door het Provinciehuis. 

2) Toegankelijkheid van de publieke delen van Provinciehuis in kaart brengen met eventuele 

verbeterpunten. 

 

Het verslag volgt de route van de schouw; om geen verwarring te laten bestaan over welke locaties 

besproken worden zijn plattegronden van het Provinciehuis toegevoegd. Per locatie worden eerst de 

zaken genoemd die zijn opgevallen. Vervolgens wordt er een advies gegeven op welke manier de 

toegankelijkheid van die locatie verbeterd kan worden. Daarna volgen specifieke aandachtspunten 

voor de rondleiding m.b.t. die locatie. Het verslag wordt afgesloten met een samenvatting van de 

belangrijkste punten ter verbetering van de toegankelijkheid van het gebouw, gevolgd door een 

samenvatting met algemeen advies voor een zo toegankelijk mogelijke rondleiding. 

 

Wanneer is iets toegankelijk? 

Uitgangspunt is dat iedereen gebruik kan maken van een locatie en daar kan doen waarvoor de 

locatie bedoeld is. Bij het toetsen letten we op of locaties en bijbehorende functies bereikbaar, 

toegankelijk en bruikbaar (BTB) zijn. We kijken daarbij naar het gebruik door verschillende 

doelgroepen (zintuiglijk, fysiek) en hulpmiddelen (elektrische rolstoel, handbewogen rolstoel). We 

gaan uit van zelfstandige en gelijkwaardige toegankelijkheid. Dat wil zeggen dat mensen met een 

beperking, op dezelfde manier als mensen zonder beperking, zelfstandig gebruik kunnen maken van 

de functies van een locatie. Dus bijvoorbeeld niet door de achteringang naar binnen moeten. 

Wanneer iets niet op een zelfstandige manier toegankelijk te maken is, kijken we naar oplossingen 

door middel van goede dienstverlening. 

In ons advies verwerken we de belangen van zoveel mogelijk doelgroepen, om te komen tot 

toegankelijkheid voor de grootst mogelijke groep.  

 

Bereikbaarheid 

Er is een bushalte op ruim 200m afstand van de entree, waar vandaan bussen naar Arnhem CS gaan. 

De route van af de bushalte gaat over een smalle stoep, langs terrassen of over de Markt die zeer 

hobbelig is. Er is geen logisch voelbare route of zichtlijn vanaf de bus naar het Provinciehuis die 

mensen met een visuele beperking kunnen volgen. 

De bereikbaarheid met het OV is zodoende niet voldoende voor mensen met een beperking.  

Voor het Provinciehuis is voldoende plek voor de regiotaxi om mensen op een veilige manier in en uit 

te laten stappen. 



Er zijn 2 gehandicaptenparkeerplaatsen op minder dan 50m afstand van de entree. Vanaf deze 

parkeerplaatsen is de entree op een veilige manier te bereiken.  

 

Advies voor verbeteren van de bereikbaarheid 

De aansluiting van het Provinciehuis op het OV is op dit moment nog niet goed. Advies is om samen 

met afdeling openbare ruimte van de gemeente Arnhem te kijken hoe er een veilige, toegankelijke 

route vanaf de bushalte naar het Provinciehuis gerealiseerd kan worden. Zowel voor mensen met 

een visuele beperking als voor mensen met een fysieke beperking. 

 

Trap/hellingbaan naar ingang 

Om de ingang naar het Binnenhof te bereiken, moet gebruik gemaakt worden van een trap waarin 

een hellingbaan verwerkt is. Deze toegang wordt door mensen als zeer onprettig en zelfs onveilig 

ervaren. 

Bij het toetsen beoordelen we deze functies – trap en hellingbaan – apart.  

 

Trap 

Er zijn op 2 plaatsen trapleuningen aangebracht. Waar deze zijn, is voor mensen met een visuele 

beperking niet duidelijk. Er is geen gids/geleidelijn die ze naar de trapleuning brengt. De trap is bij de 

leuning aan de Oostzijde van het gebouw voorzien van stippen. Het lijkt erop dat de aanname is dat 

mensen via deze weg aankomen. Echter de stoep aan de Oostzijde van de Markt is zeer krap en als er 

auto’s geparkeerd staan kun je er niet langs. 

Op de rest van de trap zijn markeringen aangebracht, echter, deze zijn onvoldoende contrastrijk om 

door mensen met een visuele beperking waargenomen te worden. De treden lopen op een deel van 

de trap over in de hellingbaan. Waar dit gebeurt, is voor mensen met een visuele beperking niet goed 

waar te nemen. Dit voelt onveilig kan tot gevaarlijke situaties leiden. 

 

Hellingbaan 

De helling overbrugt een hoogte van ca. 1.12m. Deze zou dan minimaal 22.5m lang moeten zijn, 

maar is 18.7m lang, daarmee is de hellingbaan erg stijl om zelfstandig met een handbewogen rolstoel 

te gebruiken.  

Doordat de tegels van de trap doorlopen in de hellingbaan, is het lastig om onderscheid te maken 

tussen trap en hellingbaan, ondanks de markering van de treden. Dit is in de schemering en in het 

donker extra lastig. De hersenen worden behoorlijk op de proef gesteld bij het gebruikmaken van de 

hellingbaan. Een hellingbaan die een hoogteverschil van 0.5m of meer overbrugt, zou voorzien 

moeten zijn van een borstwering en leuning op ca. 0.9m hoogte. Door het ontbreken hiervan wordt 

de hellingbaan als zeer onveilig ervaren.  

Wanneer er een hellingbaan is, moet er ook (binnen 50m) een goed toegankelijke trap aanwezig zijn.  

Er is een trap binnen 50m, de hellingbaan is verwerkt in de trap. Maar onder andere daardoor is de 

trap niet veilig toegankelijk. 

 

Advies voor verbeteren toegankelijkheid trap/hellingbaan 

De combinatie van trap en hellingbaan maakt dat de toegang tot het Provinciehuis niet veilig 

toegankelijk is (voor mensen met een beperking). Om als Provinciehuis voor iedereen veilig 

toegankelijk te zijn, moet dit opgelost worden. Wij adviseren om samen met PBT consult te zoeken 

naar een veilige oplossing. 

 

 

 



 

Ingang (1) 

De ingang naar het Binnenhof gaat via automatische schuifdeuren. Dit is prettig omdat zo alle 

gebruikers van het gebouw zelfstandig naar binnen kunnen.  

 

Voorzieningen 

Er is in het Provinciehuis geen leenrolstoel o.i.d. aanwezig. 

Figuur 1 Begane grond.  
De cijfers in de tekening verwijzen naar verschillende onderdelen waarvan in het verslag de toegankelijkheid 
beoordeelt wordt. Deze nummers staan tussenhaakjes achter de diverse onderdelen aangegeven. 



Er is ringleiding in het Provinciehuis. Volgens de Hoorwijzer1 is de bruikbaarheid van de voorziening in 

de Statenzaal slecht. Verder staat in de Rijnzaal een bruikbare, niet optimale voorziening voor 

slechthorenden in de Hoorwijzer. Onbekend is wanneer deze keuring heeft plaatsgevonden. 

Belangrijk dat er na de verbouwing een nieuwe keuring plaatsvindt. Er moet op publieke plaatsen 

een goede voorziening voor mensen met een auditieve beperking aanwezig zijn. Tijdens de schouw is 

dit niet getoetst, hierover dient contact te worden opgenomen met Stichting Hoormij2.  

 

Binnenhof (2) 

Bij binnenkomst staat er een scherm, daarmee worden bezoekers welkom geheten. Verder staat er 

een klein bordje garderobe, dit is niet zichtbaar voor mensen met een visuele beperking. Dit bordje 

wijst naar een garderobe waar je als rolstoelgebruiker niet zelfstandig je jas op kunt hangen. 

De ontvangstbalie is niet aangegeven en er is geen zicht- en/of tastbare routegeleiding naar de balie. 

Dat betekent dat de balie voor mensen met een visuele beperking niet goed vindbaar is. Verder is de 

balie erg hoog, waardoor je vanuit je rolstoel niet goed oogcontact kunt maken met de medewerker 

achter te balie. 

De vloer van het Binnenhof bestaat uit oude keien, deze zijn heel hobbelig en daarmee niet prettig 

om met een rolstoel/rollator of scootmobiel over heen te rijden. Ook voor mensen met een taststok 

is dit lastig, het is moeilijk om onderscheid te maken tussen obstakels en de ‘gewone’ hobbels.   

 

Leuk is dat er op het Binnenhof een zitje is gemaakt, dat gratis toegankelijk is en waar mensen een 

kopje koffie kunnen maken. Daarmee is er in dit openbare gebouw ook echt een plek voor mensen 

om te gaan zitten. Daar wordt dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.  Helaas is dit niet voor 

iedereen toegankelijk, het zitje is op een verhoging gemaakt waar je niet met je rolstoel kunt komen. 

Ook is het niet mogelijk om als rolstoelgebruiker zelfstandig koffie te halen. De automaat is wel te 

bedienen, maar de koffiebekers e.d. zijn niet bereikbaar vanuit een rolstoel. 

De akoestiek op het Binnenhof is niet goed, de ruimte is gevuld met harde materialen en heel hoog. 

Het galmt en is dus geen prettige ruimte voor mensen met een auditieve beperking. 

Het Binnenhof is verlicht met daglicht, wij waren er op een bewolkte dag. Het kan zijn dat op zonnige 

dagen het zonlicht een verblindend effect heeft. 

 

Trap/ lift Binnenhof naar Centrale Hal (5) 

De trap is voorzien van een goede leuningen en er zitten markeringen op de trap. Deze zijn echter 

niet voldoende contrastrijk voor mensen met een visuele beperking. 

Bovenaan is aan de Oostzijde van de trap een afgrond. Hier staan nu losse paaltjes met een touw 

ertussen, die omvallen wanneer je steun zoekt. Zeker voor mensen met een visuele beperking is niet 

duidelijk dat dit touw niet veilig is om vast te pakken en de afgrond is verder niet gemarkeerd.  

Voor rolstoelgebruikers is een plateaulift om het hoogteverschil te overbruggen. Deze lift kwam 
nogal met een schok tot stilstand, we hebben begrepen dat dit snel na de schouw is opgelost. Bij het 
gebruik van de plateaulift moet de knop continue ingedrukt worden. 

 
1 Hoorwijzer is een website van de Stichting Hoormij, met onafhankelijke informatie voor en door 
mensen met een auditieve beperking. Via de link https://www.hoorwijzer.nl/gebouwen/ kunnen 
mensen zien in welke gebouwen een geteste voorziening voor mensen met een auditieve beperking 
aanwezig is. 
 
2 Contactinformatie voor ringleidingkeuring en advies: ringleidingen@stichtinghoormij.nl  
https://www.stichtinghoormij.nl/pages/nl-nl/slechthorendheid/werkgroep-toegankelijkheid  

https://www.hoorwijzer.nl/gebouwen/
https://www.hoorwijzer.nl/gebouwen/
mailto:ringleidingen@stichtinghoormij.nl
https://www.stichtinghoormij.nl/pages/nl-nl/slechthorendheid/werkgroep-toegankelijkheid


Verder is het hek bovenaan de plateaulift niet zelfstandig te openen. De vraag kwam naar voren, 

waarom niet gekozen is om aan de oostzijde van de trap een hellingbaan te maken. Een hellingbaan 

is makkelijker zelfstandig te gebruiken. 

 

Advies voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het Binnenhof 

• De informatievoorziening op het Binnenhof kan nog een stuk beter. Niet alleen staat de balie 

niet aangegeven. Ook zou het goed zijn, wanneer op het Binnenhof al voor bezoekers 

duidelijk is waar ze naar het (toegankelijke) toilet kunnen. 

• Belangrijk is dat baliemedewerkers alert zijn op binnenkomende bezoekers met een witte 

stok, maar ook andere bezoekers die zoekende lijken.  

• De balie is te hoog voor mensen in een (handbewogen) rolstoel, hier zou een verlaagde deel 

in gemaakt moeten worden. De baliehoogte van het verlaagde deel moet uitkomen tussen 

70 en 100cm. 

• Om de akoestiek te verbeteren kan gekeken worden naar het aanbrengen van zachte 

materialen of panelen die de akoestiek verbeteren. Daarbij kan advies in worden gewonnen 

bij een in akoestiek gespecialiseerd bureau. 

• De garderobe kan toegankelijk gemaakt worden door naast de reeds aanwezige kapstokken, 

enkele kapstokken met haakjes op ca. 1.35m hoogte te plaatsen. 

• Het zitje in het Binnenhof dient toegankelijkheid gemaakt te worden voor rolstoelgebruikers. 

Dit kan met een plank, die niet te stijl mag zijn. Dat wil zeggen dat voor een hoogteverschil 

van 25 t/m 49 cm de plank die ter overbrugging daarvan, het hoogteverschil * 16 cm lang 

moet zijn. Indien het hoogteverschil minder dan 25cm is, moet de plank het hoogteverschil * 

12cm lang zijn. In beiden gevallen moet de plank aan beide zijden voorzien zijn van een 

opstaande rand van minimaal 5cm en ca. 1.2m breed. Deze plank moet goed gemarkeerd 

worden om te voorkomen dat mensen met een visuele beperking erover struikelen. 

• Alternatief is om het zitje naar het vloerniveau te brengen. 

• De koffieautomaat is bedienbaar door iemand in een rolstoel. Echter, dan moeten bekers en 

andere toebehoren binnen handbereik worden geplaatst. 

• Het contrast van de markering op trap van het Binnenhof naar de Centrale hal dient te 

worden vergroot. Het contrast is nu niet voldoende zichtbaar voor mensen met een visuele 

beperking. 

• De afgrond aan de oostzijde van de trap moet voorzien worden van een vast hek, om te 

voorkomen dat mensen naar beneden vallen. 

• Het hek aan de bovenkant van de plateaulift maakt dat rolstoelgebruikers nu niet zelfstandig 

gebruik kunnen maken van de lift. Dit is niet wenselijk, hier zou naar alternatieve oplossing 

gezocht moeten worden.  

• De bruikbaarheid van de plateaulift zou verbeteren, wanneer de bedieningsknop niet 
continue ingedrukt hoeft te worden. Wel moet er dan een noodstopknop aanwezig zijn. 
Wellicht dat de leverancier hier een oplossing voor heeft. 

Advies voor de rondleiding 

Voor de rondleiding geldt dat het Binnenhof zich qua akoestiek eigenlijk niet goed leent voor een 

uitleg. Omdat er wel veel te zien en uit te leggen is, is het belangrijk dat er tijdens de uitleg geen 

andere bronnen van geluid zijn. Check de verstaanbaarheid ook gewoon bij de mensen die 

deelnemen aan de rondleiding en zorg dat mensen met een auditieve beperking dicht bij de spreker 

kunnen staan. 

Verder is de ondergrond zeer onprettig voor mensen met een fysieke beperking, daarom is het goed 

om zoveel mogelijk vanaf één punt uitleg te geven en zo min mogelijk met de groep over het 

Binnenhof te lopen. Uiteraard kunnen mensen zelf kiezen om dat wel te doen.  



 

Centrale Hal (6) 

In de Centrale hal is bewegwijzering aanwezig. Op de borden staan de namen van de zalen/galerijen 

en toiletten aangegeven. Je moet wel weten wat de naam is van de locatie die je zoekt om de borden 

te kunnen gebruiken. 

De borden zijn zwart-wit, wat in principe een goed contrast is. Het gekozen lettertype is echter klein 

en met schreef. Dit maakt het moeilijk leesbaar voor mensen die slechtziend zijn, maar ook voor 

mensen met een verstandelijke beperking. Ook is een deel van de borden op ongelukkige locaties 

gehangen, waardoor je tegenlicht hebt als je de borden probeert te lezen. 

De verlichting is zeer ongelijkmatig. Dit is voor slechtzienden en mensen die prikkelgevoelig zijn heel 

vermoeiend en maakt het lastig om gebruik te maken van een gebouw. De ongelijkmatige verlichting 

is op vrijwel alle bezochte plekken in het gebouw een probleem. 

De vloer bestaat uit verschillende soorten verschillende soorten natuursteen, waarvan een deel niet 

glad is. Dit maakt de ondergrond soms wat hobbelig. Andere tegels zijn wat glanzend gepolijst, wat 

het met de toch al ongelijkmatige verlichting het extra moeilijk maakt voor slechtzienden om zich te 

kunnen oriënteren. 

Er is geen echo in de centrale hal, maar er zijn wel veel zitjes waar mensen kunnen overleggen. De 

akoestiek is niet goed genoeg om al die pratende mensen te kunnen dempen, dus als er veel mensen 

zitten is het zeer lawaaiig. 

 

Trapjes in Centrale Hal (7) 

Op enkele plaatsen zijn trapleuningen aangebracht, deze zijn prettig in gebruik. Op de plekken waar 

de trapleuningen zijn aangebracht, is ook markering aangebracht. Door de slechte verlichting en het 

feit dat niet de gehele trap gemarkeerd is, is de markering moeilijk zichtbaar. 

 

Trap vanuit Centrale Hal naar Zuidgalerij 1e etage (8) 

Er is een trapleuning aanwezig, maar deze is op meerdere plekken onderbroken, dat maakt dat 

mensen er minder steun van hebben. Er zijn geen markeringen op de traptreden aangebracht. Om de 

Zuidgalerij te bereiken zonder trap, moet de lift worden genomen. De lift aan de Westzijde is 

publiekelijk toegankelijk, echter, om deze te bereiken moet gebruik gemaakt worden van een 

plateaulift. En op de eerste verdieping moet vervolgens omgereden worden naar de gang aan de 

Oostzijde, daar moeten zware deuren gepasseerd worden om bij een dubbele plateaulift te komen.  

Wanneer een medewerker van de Provincie mee gaat, kan de lift aan de Oostzijde gebruikt worden. 

Dat is de snelste route om de plateaulift bij de Statenzaal te bereiken.  

 

Hellingbaan Centrale Hal richting lift Oostzijde (9) 

Het is prettig dat er een hellingbaan is aangebracht in plaats van een plateaulift. Helaas is de helling  

veel te stijl, deze overbrugt een hoogteverschil van 60cm en zou dan 12m lang moeten zijn. De 

helling is echter maar 4.5m lang.  Doordat er aan één zijde een leuning, die steeds is onderbroken, is 

het ook lastig om jezelf met behulp van de leuning omhoog te trekken. 

 

Toegankelijk toilet Centrale Hal (10) 

Het toegankelijk toilet is zelfstandig te bezoeken. Belangrijk is wel dat het toiletpapier aan de 

armsteunen wordt bevestigd, anders is het vanaf de toiletpot niet goed te bereiken. 

De assistentieplek naast het toilet is erg krap, deze zou 35cm moeten zijn. 

Verder is het alarmkoord op 25cm boven de grond bevestigd en daarmee te laag om vanaf de 

toiletpot te bereiken.  



Na goed zoeken zagen we ook dat een resetknop aanwezig is, maar deze is niet duidelijk zichtbaar. 

Wanneer iemand aan het alarmkoord trekt, komt deze melding op een alarmterminal bij de receptie 

binnen. Daar kan direct gezien worden om welk toilet het gaat, vervolgens gaat een 

bedrijfshulpverlener ter plaatse kijken wat er aan de hand is. 

 

 

Advies voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de Centrale Hal 

• De bewegwijzering is op dit moment niet goed leesbaar. De borden zelf en het lettertype 

moeten groter en er dient een schreefloos lettertype gebruikt te worden. Verder moet 

opnieuw gekeken worden naar goede plekken om de borden op te hangen. Waarbij men niet 

direct in een lamp kijkt of tegenlicht heeft. 

In overleg met PBT consult zou gekeken moeten worden naar een betere manier van 

bewegwijzering. In ziekenhuizen wordt vaak met routenummer gewerkt, locaties in het 

gebouw krijgen een nummer en via wegwijzers kan men routes naar die locaties volgen. Wat 

voor het Provinciehuis een begrijpelijker systeem van bewegwijzering zou kunnen zijn, moet 

met PBT consult worden overlegd.   

• De verlichting is op dit moment niet goed, sommige plekken zijn fel verlicht (door lampen of 

daglicht) terwijl andere plekken te donker zijn. Belangrijk is ook dat er geen lampen boven de 

glimmende vloerdelen hangen, om de weerkaatsing van de vloer te minimaliseren. Er moet 

een gelijkmatig niveau van verlichting gerealiseerd worden. Hierover kan contact gezocht 

worden met een lichtspecialist. 

• Er is gekozen om de trapjes in de Centrale Hal enkel te markeren op de plek waar ook een 

leuning aanwezig is. Dit zou positief kunnen werken, doordat mensen met een visuele 

beperking naar de plek op de trap geloodst worden vanwaar ze de lift/ het trappenhuis 

makkelijk bereiken. Helaas is het nu zo dat de markering onvoldoende zichtbaar is. Het is 

moeilijk te zeggen of dat de markering niet contrastrijk genoeg is, of dat het komt door de 

slechte verlichting. Wanneer de verlichting goed geregeld is, moet opnieuw beoordeeld 

worden of de markeringen contrastrijk genoeg zijn. 

• Verder zou er boven- en onderaan de trap een contrasterende streep moeten worden 

aangebracht, om mensen erop alert te maken dat er een trap volgt. Deze moet niet alleen bij 

de leuningen maar over de volledige lengte van de trappen worden aangebracht. Doordat de 

trap in dezelfde kleur is uitgevoerd als de vloeren, is nu niet zichtbaar dat er een trap begint. 

• In het toegankelijk toilet moet het alarmkoord hoger geplaatst worden, op 35-40cm vanaf de 

vloer. 

De resetknop voor het alarm moet beter zichtbaar worden gemaakt, zodat mensen deze uit 

kunnen zetten wanneer ze per ongeluk het alarm inschakelen.    

Verder is de assistentieplek naast het toilet is erg krap, deze zou 35cm moeten zijn. De 

bruikbaarheid zou wat verbeteren door de toiletrolhouder te verwijderen. Deze houder 

hangt te ver weg om vanaf het toilet te bereiken. 

• Belangrijke instructie voor de ploeg die het toilet onderhoud is dat de toiletrol in de houder 

aan de armsteunen wordt gehangen, zodat deze vanaf het toilet goed bereikbaar is.  

Advies voor rondleiding 

De verlichting is niet op alle plekken voldoende en gezien de akoestiek, is het goed om tijdens een 

rondleiding te bepalen of de centrale hal wel een goede plek is voor uitleg. Belangrijk is dat er 

voldoende licht is zodat mensen met een auditieve beperking goed het gezicht van de spreker 

kunnen zien voor spraakafzien (dit wordt in de volksmond vaak liplezen genoemd) en er weinig 

omgevingsgeluiden zijn. 

 



Trappenhuis Oostzijde (12) 

Er werd direct opgemerkt dat de trappen in het trappenhuis van een prettige leuning zijn voorzien. 

Deze lopen volledig door, zonder onderbrekingen. Dit maakt het traplopen veel prettiger voor 

mensen met een visuele beperking en mensen die slechter ter been zijn. Helaas ontbreken 

markeringen op de trap. 

 

Advies voor verbeteren van de toegankelijkheid van het trappenhuis Oostzijde 

• Breng markering aan op de treden en een signaleringsstreep boven- en onderaan elke 

nieuwe trap.  

 

Lift Oostzijde (11) 

Het bord buiten de lift hangt tussen 1.4 en 1.9m hoogte, dat is vrij hoog voor mensen in een rolstoel. 

Beter zou zijn als het op 1.1m zou beginnen. De knoppen om de lift te roepen zijn voelbaar, maar niet 

in een contrasterende kleur.  

De liftdeuren zijn 100cm breed, de liftkooi is 170cm breed en 100cm diep. Het smalle deel (100cm) is 

wat krap. 

Er is zowel buiten de lift als in de lift informatie over wat er op welke verdieping is. Dit bord is zwart-

wit en een redelijk leesbare lettergrootte. Helaas is het een lettertype met schreef, wat de 

leesbaarheid slechter maakt.  

De lift overbrugt 4 verdiepingen, dus er zou een klapstoeltje aanwezig moeten zijn. 

 

Advies voor verbeteren van de toegankelijkheid van de Lift Oostzijde 

• De liftkooi is krap, tijdens de schouw is ons vertelt dat bij de verbouwing bleek dat de liftkooi 

niet groter gemaakt kon worden. Deze lift is voor mensen die gebruik maken van een rolstoel 

prettiger dan de lift aan de Westzijde.  

• De informatieborden aan de buitenzijde van de lift, moeten verlaagd worden. Onderkant van 

het bord moet op 1.1m vanaf de vloer beginnen. 

• De informatieborden moeten voorzien worden van een beter leesbaar lettertype. 

• De liftknop om de lift te roepen moet contrastrijker gemaakt worden, deze is nu niet 

vindbaar voor mensen met visuele beperking. 

• Er moet een klapstoeltje in de lift bevestigd worden. 

Advies voor rondleiding 

Deze lift is gemakkelijker bereikbaar, al kan het zijn dat mensen met een handbewogen rolstoel bij de 

hellingbaan wat hulp nodig hebben. Als mensen handig zijn met manoeuvreren zullen ook sommige 

typen scootmobiels in de lift passen. Dat is slim om vooraf met mensen af te stemmen.  



 

Kamer van de Commissaris der Koning (13) 

De kamer van de commissaris is goed bezoekbaar voor mensen met een beperking. De akoestiek en 

verlichting zijn prettig. Alleen door de vloerbedekking is het zwaar om er met een handbewogen 

rolstoel te rijden. 

 

Gang richting Statenzaal (14) 

In de gang vanaf de Kamer van de Commissaris naar de Statenzaal is geen bewegwijzering aanwezig. 

De Statenzaal lijkt nergens te zijn aangegeven.  

De vloer is van hetzelfde materiaal als in de Centrale Hal. Ook hier geldt dat de ondergrond wat 

hobbelig is en op sommige delen glanzend gepolijst. De gang is niet goed verlicht. Er is verlichting 

langs de wand die ongeveer op ooghoogte is. Hierdoor straalt het licht direct in de ogen, wat steeds 

Figuur 2 Eerste Etage 
De cijfers in de tekening verwijzen naar verschillende onderdelen waarvan in het verslag de toegankelijkheid beoordeelt wordt. 
Deze nummers worden tussenhaakjes achter de diverse onderdelen aangegeven. 

 



bij het passeren van een lamp een verblindend effect heeft. Afhankelijk van je oogaandoening, kan 

dit ook echt pijnlijk zijn. Ook voor spraakafzien is de verlichting onvoldoende.  

De akoestiek is goed genoeg voor een gang, er is geen echo. 

Om bij de Statenzaal te komen moet je door glazen deuren, deze zijn gemarkeerd. Door de slechte 

verlichting was het moeilijk om te beoordelen of de markering voldoende is. In elk geval ontbreekt er 

markering op hond- en kindhoogte (ca. 90 – 100 cm hoogte).  

De deuren openen zwaar en zijn vanuit een rolstoel niet zelfstandig te bedienen. 

 

Eenmaal door de deuren kan men naar rechts voor de Statenzaal of naar beneden richting 

Zuidgalerij. De trap die naar de Zuidgalerij gaat is voorzien van leuning, maar deze begint pas 

wanneer de eerste trede ook begint. Daardoor kan iemand pas gebruik maken van de trapleuning 

vanaf de eerste traptrede. Voor mensen die slecht ter been zijn, moeite hebben met balans of een 

visuele beperking hebben voelt dit onveilig en kan het problemen opleveren. Ook bij de eerste stap 

kunnen zij hun balans verliezen. Verder is er geen signalerende streep boven en onderaan de trap en 

geen markering op de treden aangebracht. 

Voor mensen die gebruik maken van een rolstoel is een dubbele plateaulift aanwezig. Deze hebben 

we niet gebruikt, dus we kunnen geen uitspraken doen of deze zelfstandig te bedienen is.  

 

Advies voor verbeteren toegankelijkheid van gang richting Statenzaal 

• De verlichting moet aangepast worden, zodat er een gelijkmatig lichtdek komt. Daarbij moet 

rekening gehouden worden met de glanzend gepolijste vloerdelen. Belangrijk is ook dat er 

geen lichtbronnen zijn die direct in het gezicht schijnen. 

• Er dient glasmarkering op hond- en kindhoogte (ca. 90 – 100 cm hoogte) te worden 

aangebracht. 

• De glazen deuren zijn te zwaar om te bedienen, dat maakt dat mensen niet zelfstandig bij de 

Zuidgalerij of in de Statenzaal kunnen komen. Is het mogelijk om deze deuren van 

automatische bediening te voorzien? 

• De trapleuning langs de trap richting Zuidgalerij moet voorzien worden van een trapleuning 

die 30cm voor de eerste trede begint.  

• Boven en onderaan de trap richting Zuidgalerij moet een signalerende streep komen. 

• De traptreden richting Zuidgalerij moet van markering voorzien worden. 

• De Zuidgalerij is moeilijk en niet zelfstandig bereikbaar voor rolstoelgebruikers. Handigste 

route is door de lift aan Oostzijde te gebruiken en dan met de plateaulift bij de Statenzaal 

naar beneden te gaan. Dit kost veel tijd, zeker als er meerdere bezoekers in rolstoel zijn. 

Verder is de lift aan de Oostzijde niet openbaar toegankelijk, dus dan zou de lift aan de 

Westzijde gebruikt moeten worden. Hiervoor moet in de centrale hal het hoogteverschil met 

een plateaulift overbrugt worden. Dan de lift aan westzijde van het gebouw nemen en via de 

Noordgalerij en Statenzaal met de plateauliftjes naar de Zuidgalerij. Verder zijn alle trappen 

die richting Zuidgalerij gaan niet gemarkeerd voor mensen met een visuele beperking. Onze 

conclusie is dan ook dat de Zuidgalerij eigenlijk niet geschikt is voor publieke bijeenkomsten.  

Advies voor de rondleiding 

Wanneer er in de gang richting Statenzaal ergens stil wordt gestaan om iets te vertellen, kies dan een 

plek waar geen verblindende verlichting is. 

 

Statenzaal (15) 

In de Statenzaal is de ondergrond, akoestiek en verlichting goed.  

Er zijn enkele traptreden die niet van markering voorzien zijn en er is geen leuning aanwezig.  



Omdat er na de laatste Provinciale verkiezingen een Statenlid is dat gebruik maakt van een rolstoel, 

is een hellingbaan aangebracht. Deze hellingbaan is smal en er ontbreekt een afrijdbeveiliging. 

Verder viel op dat de (interruptie)microfoon in hoogte verstelbaar is, helaas is het meubel waar deze 

aan bevestigd is zo hoog dat, wanneer je er in een rolstoel achter zit, je nauwelijks kunt zien/ 

zichtbaar bent.  

 

Advies voor verbeteren toegankelijkheid Statenzaal 

De Statenzaal wordt in principe alleen gebruikt door Statenleden. Mocht er een Statenlid komen met 

een visuele beperking of slecht ter been, dan is het belangrijk om naar de treden te kijken. Deze 

zouden dan van markering voorzien moeten worden en een leuning moeten krijgen. 

De hellingbaan die nu is aangelegd is eigenlijk te smal en moet van een afrijdbeveiliging voorzien 

worden (een opstaande rand van minimaal 5cm hoog). Verder zou de (interruptie)microfoon op een 

lager meubel bevestigd moeten worden. 

Advies voor de rondleiding 

Er zijn voor de rondleiding geen specifieke aandachtspunten in de Statenzaal. 

 

Gang langs Directiekamer (17) 

In de gang langs de directiekamer is geen bewegwijzering aanwezig om je route mee te bepalen. 

Net als de Centrale Hal is ook hier de ondergrond wat hobbelig is en op sommige delen glanzend 

gepolijst. De verlichting is onvoldoende en als je richting Noordgalerij loopt is de overgang naar de 

grote ramen verblindend. De akoestiek is goed genoeg voor een gang, er is geen echo. 

 

Advies voor verbeteren toegankelijkheid van gang langs Directiekamer 

• De verlichting moet aangepast worden, zodat er een gelijkmatig lichtdek komt. Daarbij moet 

rekening gehouden worden met de glanzend gepolijste vloerdelen.  

• Er zouden borden kunnen worden opgehangen die mensen de richting naar het toilet en evt. 

Statenzaal wijzen. 

Advies voor rondleiding 

De hoeveelheid licht is summier, dus bij rondleidingen is het beter om op een lichtere plek te gaan 

staan voor uitleg.   

 

Noordgalerij (18) 

Op de Noordgalerij is bewegwijzering opgehangen. Hiervoor gelden dezelfde opmerkingen die eerder 

over de bewegwijzering zijn gemaakt. Dat geldt ook voor de ondergrond en verlichting. De akoestiek 

is goed genoeg, er is geen echo. 

Er zijn zowel aan de kant van het Binnenhof als de Markt diverse ramen tot op de grond. Hier komt 

veel licht door binnen. Met name de ramen aan de kant van het Binnenhof zouden door mensen met 

een visuele beperking ook voor zijgangen kunnen worden aangezien.  

 

Trappen Noordgalerij – Binnenhof (19) 

De trappen zijn voorzien van leuningen. Deze lopen bovenaan de trap 30cm door, zodat je de leuning 

kunt vasthouden, voor je de eerste stap moet zetten. Onderaan is dit niet het geval. Verder zijn de 

bovenste en onderste trede voorzien van markering, deze ontbreekt op de overige treden. De 

markeringen hebben een goed contrast. 

 

Advies voor verbeteren toegankelijkheid van gang richting Noordgalerij 

• De bewegwijzering moet worden aangepast, zodat deze goed leesbaar wordt. 



• De verlichting moet aangepast worden, zodat er een gelijkmatig lichtdek komt. Daarbij is 

vooral de overgang van de donkere gangen die op de Noordgalerij uitkomen belangrijk.  

Wanneer de verlichting wordt aangepast, moet rekening gehouden worden met de glanzend 

gepolijste vloerdelen.  

• De ramen, met name die aan de kant van het Binnenhof zijn nu niet duidelijk herkenbaar als 

raam. Daarom goed dat er iets voor staat of markering op het glas komt, om te voorkomen 

dat mensen tegen de ruit aan botsen. Daarbij moet ook gezorgd worden voor contrast op 

hond- en kindhoogte (ca. 90 – 100 cm hoogte). 

• De traptredes moeten voorzien worden van markering. Dit kan met de markering die ook 

voor de eerste en laatste trede gebruikt is, deze heeft een goed contrast. 

• Wanneer de trappen aangepast worden, dient de leuning vervangen te worden door een 

leuning die ook aan de onderzijde 30cm na de laatste trede doorloopt. 

Advies voor de rondleiding 

De Noordgalerij is de plek die zich het beste leent voor uitleg, ook over de gangen – Oostzijde: langs 

commissiekamer en richting Statenzaal; en Westzijde: langs Sectiekamer richting toiletten. Belangrijk 

om een plek te zoeken waar de rondleider goed in het licht staat en mensen geen tegenlicht hebben. 

 

Gang langs Sectiekamer (20) 

In de gang langs de Sectiekamer is bewegwijzering opgehangen. Hiervoor gelden dezelfde 

opmerkingen die eerder over de bewegwijzering zijn gemaakt. Dat geldt ook voor de ondergrond en 

verlichting. De akoestiek is goed genoeg, er is geen echo. 

 

Toegankelijk toilet heren op 1e etage (21) 

Het toilet is erg krap, met een compacte handbewogen rolstoel is het bruikbaar, maar met een 

elektrische rolstoel niet. Er staan ook veel prullenbakken en deze staan op onhandige plaatsen, 

waardoor de ruimte nog verder wordt beperkt. 

Het handdoekapparaat hangt te hoog om vanuit de rolstoel te kunnen gebruiken.  

Het alarmkoord is te laag bevestigd om vanaf het toilet te kunnen bereiken. 

De resetknop voor het alarm zit naast de deur, maar het is zoeken om deze te vinden. 

Wanneer iemand aan het alarmkoord trekt, komt deze melding op een alarmterminal bij de receptie 

binnen. Daar kan direct gezien worden om welk toilet het gaat, vervolgens gaat een 

bedrijfshulpverlener ter plaatse kijken wat er aan de hand is. 

 

Toegankelijk toilet dames op 1e etage (22) 

Het dames toilet is ruim genoeg om zelfstandig met een rolstoel gebruik van te kunnen maken. 

Belangrijk is wel dat toiletpapier aan de armsteunen wordt bevestigd. De spiegel en het 

handdoekapparaat zijn vanuit rolstoel niet bruikbaar. De resetknop voor het alarm zit naast de deur, 

maar het is zoeken om deze te vinden. 

Wanneer iemand aan het alarmkoord trekt, komt deze melding op een alarmterminal bij de receptie 

binnen. Daar kan direct gezien worden om welk toilet het gaat, vervolgens gaat een 

bedrijfshulpverlener ter plaatse kijken wat er aan de hand is. 

 

Advies voor verbeteren toegankelijkheid van gang langs Directiekamer 

• De bewegwijzering moet worden aangepast, zodat deze goed leesbaar wordt. 

• De verlichting moet aangepast worden, zodat er een gelijkmatig lichtdek komt. Daarbij is 

vooral de overgang van de donkere gangen die op de Noordgalerij uit komen belangrijk.  

Wanneer de verlichting wordt aangepast, moet rekening gehouden worden met de glanzend 

gepolijste vloerdelen.  



• Het toegankelijke herentoilet is te krap en daardoor slechts voor mensen met compacte 

rolstoelen zelfstandig bruikbaar. Bij verbouwing moet het toilet worden aangepast. Voor nu 

moet in elk geval een verwijzing naar het toegankelijke toilet bij de dames en/of op de 

begane grond worden gehangen.  

Er staan nu veel losse prullenbakken die de draaicirkel krap maken. Beperk het aantal 

prullenbakken tot 1 en zorg dat deze buiten de manoeuvreerruimte voor toilet en wastafel 

en niet in opstel- en assistentievlak naast wordt bevestigd.  

Het handdoekapparaat moet verlaagd worden opgehangen zodat deze vanuit rolstoel 

bruikbaar is (handdoek ca. 1.35m vanaf de vloer).  

Het alarmkoord moet hoger geplaatst worden, op 35-40cm vanaf de vloer. 

Verder is de assistentieplek naast het toilet is erg krap, deze zou 35cm moeten zijn. De 

bruikbaarheid zal wat verbeteren door de toiletrolhouder te verwijderen. In plaats daarvan 

kan de toiletrol aan de armsteunen bevestigd worden. 

De resetknop voor het alarm mag beter zichtbaar worden gemaakt, zodat mensen deze uit 

kunnen zetten wanneer ze per ongeluk alarm maken.    

• In het toegankelijke dames hoogte moet de spiegel op 1m boven de vloer beginnen.  

Het handdoekapparaat moet verlaagd worden opgehangen zodat deze vanuit rolstoel 

bruikbaar is (ca. handdoek 1.35m vanaf de vloer).  

De resetknop voor het alarm mag beter zichtbaar worden gemaakt, zodat mensen deze zelf 

uit kunnen zetten wanneer ze per ongeluk alarm maken.    

• Belangrijke instructie voor de ploeg die het toilet onderhoud is dat de toiletrol in de houder 

aan de armsteunen wordt gehangen, zodat deze vanaf het toilet goed bereikbaar is.  

Advies voor rondleiding 

De hoeveelheid licht is summier, dus bij rondleidingen is het beter om op de Noordgalerij de uitleg te 

geven. 

 

Trappenhuis Westzijde (24) 

Evenals bij het trappenhuis aan de Oostzijde werd opgemerkt dat de trappen in het trappenhuis van 

een prettige leuning zijn voorzien. Deze lopen volledig door, zonder onderbrekingen. Dit maakt het 

traplopen veel prettiger voor mensen met een visuele beperking en mensen die slechter ter been 

zijn. Helaas ontbreken markeringen op de trap. 

 

Advies voor verbeteren van de toegankelijkheid van het trappenhuis Westzijde 

• Breng markering aan op de treden en een signaleringsstreep boven- en onderaan elke 

nieuwe trap.  

 

Lift Westzijde (23) 

Het bord buiten de lift hangt tussen 1.4 en 1.9m hoogte, dat is vrij hoog voor mensen in een rolstoel. 

Beter zou zijn als het op 1.1m zou beginnen. De knoppen om de lift te roepen zijn voelbaar, maar niet 

in een contrasterende kleur.  

De liftdeuren zijn 90cm breed, de liftkooi is 110cm breed en 145cm diep. Het is een krappe lift. 

Er is zowel buiten de lift als in de lift informatie over wat er op welke verdieping is. Dit bord is zwart-

wit en een redelijk leesbare lettergrootte. Helaas is het een lettertype met schreef, wat de 

leesbaarheid slechter maakt.  

De lift overbrugt 4 verdiepingen, dus er zou een klapstoeltje aanwezig moeten zijn. 

 

 

 



Advies voor verbeteren van de toegankelijkheid van de Lift Westzijde 

• De liftkooi is eigenlijk te krap, tijdens de schouw is ons vertelt dat bij de verbouwing bleek 

dat de liftkooi niet groter gemaakt kon worden. 

• De informatieborden aan de buitenzijde van de lift, moeten verlaagd worden. Onderkant van 

het bord moet op 1.1m vanaf de vloer beginnen. 

• De informatieborden moeten voorzien worden van een beter leesbaar lettertype. 

• De liftknop om de lift te roepen moet contrastrijker gemaakt worden, deze is nu niet 

vindbaar voor mensen met visuele beperking. 

• Er moet een klapstoeltje in de lift bevestigd worden. 

 

 

 

 
Figuur 3 Tweede Etage 
De cijfers in de tekening verwijzen naar verschillende onderdelen waarvan in het verslag de toegankelijkheid beoordeelt 
wordt. Deze nummers worden tussen haakjes achter de diverse onderdelen aangegeven. 

 

Gang langs publieke tribune Statenzaal (25) 

Vanaf de lift aan Westzijde moet je verschillende deuren door om de publieke tribune van de 

Statenzaal te bereiken. Deze deuren gaan zwaar en zijn niet zelfstandig vanuit een rolstoel te 

bedienen. De deuren zijn van glas en van markering voorzien op ooghoogte, maar mede door de 



ongelijkmatige verlichting is deze markering niet contrastrijk genoeg. Markering op hond- en 

kindhoogte ontbreekt. 

Er is bewegwijzering opgehangen. Hiervoor gelden dezelfde opmerkingen die eerder over de 

bewegwijzering zijn gemaakt.  

Het vloeroppervlak is gelijkmatig, niet glanzend en stroef genoeg voor evenwicht.  

De akoestiek is niet goed, er is echo. Aangezien de gang langs de Statenzaal op een aantal plekken 

direct in verbinding staat met de publieke tribune, is het mogelijk dat deze echo ook een negatief 

effect heeft op de verstaanbaarheid van de Statenvergadering vanaf de publieke tribune. Dit moet 

nog tijdens een Statenvergadering getoetst worden.  

 

In het portaal voor de publieke tribune zijn een aantal treden, deze zijn niet van markering voorzien 

en er is een leuning. Er is wel een hellingbaan, waarvan de helling te stijl is. De helling overbrugt een 

hoogteverschil van 30cm en zou dan 4.8m lang moeten zijn. De helling is ongeveer 3m lang. Er is aan 

beide zijden van de hellingbaan een leuning maar deze is onderbroken, wat het lastiger maakt om 

jezelf met behulp van de leuning omhoog te trekken. 

 

Advies voor verbeteren toegankelijkheid van gang langs publieke tribune Statenzaal 

• De deuren moeten minder zwaar worden afgesteld. 

• De verlichting moet aangepast worden, zodat er een gelijkmatig lichtdek komt. Daarna kan 

het contrast van de glasmarkering opnieuw worden beoordeeld. 

• Er dient glasmarkering op hond- en kindhoogte (ca. 90 – 100 cm hoogte) te worden 

aangebracht. 

• De bewegwijzering moet worden aangepast, zodat deze goed leesbaar wordt. 

• De treden in het portaal voor de Statenzaal moeten van markering en een trapleuning 

worden voorzien. 

• De hellingbaan voldoet niet aan de normen, deze zou minder stijl en breder moeten worden 

gemaakt. De bruikbaarheid zou al een stuk verbeteren, wanneer de leuningen langs de 

hellingbaan uit één stuk zouden zijn. Zodat mensen zich met behulp van de leuning op 

kunnen trekken. 

• Om het effect van akoestiek op verstaanbaarheid van Statenvergadering te beoordeling, 

moet getoetst worden tijdens een vergadering. 

Advies voor rondleiding 

Gezien de akoestiek is het belangrijk om bij de rondleiding te zorgen dat mensen met een auditieve 

beperking dicht bij de spreker kunnen staan. Let er als spreker op waar je gaat staan, zodat mensen 

geen tegenlicht hebben. 

 

Publieke Tribune Statenzaal (26) 

Het vloeroppervlak van de publieke tribune is gelijkmatig, niet glanzend en stroef genoeg voor 

evenwicht.  

De verlichting is ongelijkmatig en vanaf de tribune kijk je in een deel van de lampen die in de 

Statenzaal hangen, wat een verblindend en voor sommige mensen erg pijnlijk effect kan hebben. 

De akoestiek is niet goed, er is echo. Dit kan een negatief effect hebben op de verstaanbaarheid van 

de Statenvergadering. 

 

De zitplaatsen op de tribune kan men bereiken via een trap. Deze trap is niet van markering voorzien 

en er is geen leuning aanwezig. 

Voor rolstoelgebruikers zijn er aan de meest westelijke kant 2 plaatsen gemaakt bovenaan de 

tribune. Deze zijn ruim genoeg en het tafelblad is bruikbaar en onderrijdbaar. 



Het is vanaf alle plaatsen op de publieke tribune niet mogelijk om de (gehele) Statenzaal te zien. 

Daarom is er bij elke tribune een beeldscherm geplaatst. Dit scherm is vanaf de rolstoelplekken lastig 

zichtbaar. Wij waren er niet tijdens een Statenvergadering, dus we hebben niet kunnen beoordelen 

hoe goed de vergadering via de beeldschermen te volgen is.  

 

Advies voor verbeteren toegankelijkheid van publieke tribune Statenzaal 

• De verlichting moet aangepast worden, zodat er een gelijkmatig lichtdek komt. Belangrijk is 

daarbij ook dat een oplossing gezocht wordt voor het in de lamp kijken in de Statenzaal die 

nu precies op zichthoogte van de publieke tribune hangt. 

• Bij gespecialiseerd bedrijf dient advies te worden in gewonnen welke maatregelen genomen 

kunnen worden om de akoestiek te verbeteren. 

• De plek die gekozen is voor de rolstoelplaatsen wordt door gebruikers als ongelukkig 

ervaren. Deze is helemaal aan de zijkant, daar is weinig van de Statenzaal te zien en het 

beeldscherm is moeilijk zichtbaar. Voorkeur zou hebben om rolstoelplaatsen bij de middelste 

tribunes te hebben. Mogelijk dat er gekeken kan worden hoe daar een aantal extra, veilige 

opstelplaatsen zonder tafel gerealiseerd kunnen worden. 

• Om op de tribune plaats te nemen moet je trap kunnen lopen (of in een rolstoel zitten). Dit is 

voor niet iedereen haalbaar, zeker gezien de steile trap, zonder leuningen. Door een aantal 

zitplaatsen op vloerniveau te realiseren, kunnen ook mensen die slecht ter been zijn op de 

publieke tribune plaats nemen. 

• Het aanbrengen van een doorlopende trapleuning is niet mogelijk, omdat dan de zitplaatsen 

niet meer bereikbaar zijn. Samen met PBT kan wel gekeken worden hoe er goede 

steunpunten naast de trap gerealiseerd kunnen worden, zodat de trap veiliger wordt voor 

mensen met een visuele beperking en mensen die slecht ter been zijn. 

• De trappen naar publieke tribune moeten van markering voorzien worden. 

Advies voor rondleiding 

De akoestiek is niet goed in de gang, maar er is niet aan te ontkomen om hier uitleg te geven. Daar is 

belangrijk om bij de rondleiding te zorgen dat mensen met gehoor problemen dicht bij de spreker 

kunnen staan.  

 

In geval van calamiteit 

Belangrijk is dat in geval van calamiteit alle mensen in een gebouw, veilig het gebouw kunnen 

verlaten. Daarvoor is het noodzakelijk dat de nooduitgangen toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers 

(geen drempel/afstapje/trap/grindbak ed.). Dat de noodborden goed te lezen zijn. Dat het 

alarmsignaal zowel met geluid als visueel (rode flitslamp) wordt aangeboden. Wanneer liften bij 

brand niet gebruikt mogen worden, is het noodzakelijk dat er evacuatiestoelen aanwezig zijn voor 

mensen die niet (goed) kunnen lopen. 

Verder moet er in evacuatieplannen aandacht zijn voor de ontruiming van mensen met een 

beperking (fysiek, zintuigelijk, verstandelijk, psychisch). Zodat BHV-ers weten hoe ze ook mensen met 

een beperking veilig buiten krijgen.  

Bij jaarlijkse ontruimingsoefeningen is het belangrijk om ook specifiek aandacht te hebben voor de 

ontruiming van mensen met een beperking. Zowel bezoekers als medwerkers.  

Tijdens de schouw was er geen tijd om de uitgankelijkheid te toetsen. Belangrijk is dat degene binnen 

de provincie die verantwoordelijk is voor de evacuatieplannen, zelf hier aandacht voor heeft. 

Mochten daar nog vragen uit komen, dan kan uiteraard contact worden opgenomen met het Apcg. 

    

  



Samengevat – belangrijkste punten ter verbetering van toegankelijkheid Huis der Provincie  

In het verslag is per ruimte aangegeven wat specifieke verbeterpunten zijn. Een aantal zaken 

springen eruit, deze hebben we hieronder samengevat. 

 

Toegang tot het Provinciehuis 

De gekozen combinatie van trap en hellingbaan is niet veilig. Hier moet in samenwerking met PBT 

consult een veilige oplossing voor worden bedacht.  

 

Bewegwijzering 

In het gebouw hangt op sommige plekken bewegwijzering. Mensen moeten goed weten wat de 

naam is van de locatie die je zoekt, om de borden te kunnen gebruiken. Gelukkig zijn bijvoorbeeld die 

toiletten ook met symbolen aangegeven.  

De borden zijn zwart-wit, wat in principe een goed contrast is. Toch is de leesbaarheid van de borden 

niet goed. Dit komt door het gekozen lettertype, te klein en met schreef. Ook de symbolen op de 

borden zijn erg klein. Een deel van de borden op ongelukkige locaties gehangen, waardoor je 

tegenlicht hebt als je de borden probeert te lezen. 

De huidige bewegwijzering moet worden vervangen door grotere borden, wel zwart wit, maar met 

een groter lettertype zonder schreef. Ruimten zoals toiletten, trappen en liften etc. dienen ook met 

universeel herkenbare symbolen te worden aangegeven. Vervolgens moet gekeken worden op welke 

plaatsen bewegwijzering wordt geplaatst. Nu zijn er plekken – zoals het Binnenhof – waar 

bewegwijzering ontbreekt, terwijl bijvoorbeeld een verwijzing naar de toiletten wel erg handig zou 

zijn. 

Wanneer er een ontwerp ligt voor nieuwe bewegwijzering, is het belangrijk om dit bij 

ervaringsdeskundigen te toetsen, voordat het in het gehele gebouw wordt toegepast. 

Bewegwijzering voor mensen die blind of zeer slechtziend zijn, kan niet met visuele informatie. Op dit 

moment is het voor hen niet mogelijk om zelfstandig de weg in een onbekend gebouw te vinden. 

Bartimeus onderzoekt de mogelijkheid om digitale geleidelijnen te ontwerpen, hierover kan contact 

worden met Bartimeus. Dit kan via toegankelijkheid@bartimeus.nl. 

 

Verlichting 

De verlichting is op vrijwel alle bezochte plekken in het gebouw zeer ongelijkmatig. Dit is voor 
slechtzienden en mensen die prikkelgevoelig zijn heel vermoeiend en maakt het lastig om gebruik te 
maken van een gebouw. In combinatie met de vloer die uit verschillende soorten natuursteen 
bestaat, elk met een eigen reliëf en soms glanzend gepolijst, is het voor mensen met een visuele 
beperking moeilijk oriënteren in het Provinciehuis. Ook voor mensen met een auditieve beperking is 
het belangrijk dat de verlichting goed op orde is, zodat ze het gezicht van een gesprekspartner goed 
kunnen zien. Bij slechte verlichting of tegenlicht is spraakafzien moeilijk tot onmogelijk.  
Belangrijk is dat er een integrale oplossing komt voor de verlichting, waarbij natuurlijke en 
kunstmatige lichtbronnen samen voor een gelijkmatig lichtdek door het gehele gebouw zorgen.  
Pas wanneer de verlichting goed geregeld is, kan worden beoordeeld of de glasmarkering voldoende 

is. In het gehele gebouw geldt dat glasmarkering op hond- en kindhoogte ontbreekt. Belangrijk is dat 

dit wordt aangebracht, zodat ook geleidehonden en kinderen niet tegen glazenramen en deuren 

botsen. 

 

Trappen 

Markering en trapleuningen zijn op dit moment niet op een éénduidige manier toegepast. Voor 

mensen met een visuele beperking is het juist belangrijk dat markeringen in het gehele gebouw op 

dezelfde manier worden toegepast, dan is het makkelijker herkenbaar en weten mensen wat ze 

kunnen verwachten.  
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Belangrijk is dat alle trappen van markeringen op de treden worden voorzien en dat de boven- en 

onderkant van de trap met een signaleringsstreep wordt aangegeven. Verder dienen er bij alle 

trappen niet onderbroken leuningen te zijn die zowel bovenaan de trap als beneden ca. 30 cm voor 

de traptrede beginnen.  

 

Akoestiek 

De akoestiek in het Binnenhof en op de publieke tribune is niet goed. Hiervoor moet met een 

gespecialiseerd bureau een oplossing gezocht worden. 

 

Ringleiding 

Bij navraag blijkt alleen in de Statenzaal nog een ringleiding te zijn. Belangrijk is dat deze goed werkt 

en de informatie juist in de Hoorwijzer komt te staan. Daarover kan contact worden opgenomen met 

Stichting Hoormij. Dit kan via: ringleidingen@stichtinghoormij.nl 

Alle publieke bijeenkomsten moeten voor iedereen te volgen zijn. Dat wil zeggen dat bij publieke 

bijeenkomsten een ringleiding of andere algemene voorziening voor mensen met een auditieve 

beperking aanwezig moet zijn. Nu is enkel de Statenzaal voorzien van ringleiding, wanneer er ook op 

andere plekken publieke bijeenkomsten gehouden worden, dienen ook deze plekken van ringleiding 

te worden voorzien. Indien dit enkel incidenteel gebeurd, kan ervoor worden gekozen een mobiele 

ringleiding aan te schaffen. Ook wat betreft deze afweging kan Stichting Hoormij adviseren.   

 

Meubilair in het gebouw 

Op verschillende plekken in het Provinciehuis zijn zitjes, deze zijn gelukkig op veel plaatsen ook 

bruikbaar voor mensen in een rolstoel. Helaas is het meubilair op het Binnenhof – zowel het zitje als 

de garderobe, de balie en het koffieapparaat – nu niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel. 

Dit moet worden aangepast, zodat iedereen er op zelfstandige en gelijkwaardige manier gebruik van 

kan maken.  

 

Plateauliften 

In het gebouw zijn op een aantal plaatsen plateauliften. Deze liften worden afgeschermd door een 

hek, wat maakt dat rolstoelgebruikers nu niet zelfstandig gebruik kunnen maken van de lift. Dit is niet 

wenselijk, hier zou naar alternatieve oplossing gezocht moeten worden.  

Verder zou de bruikbaarheid van de plateauliften verbeteren, wanneer de bedieningsknop niet 
continue ingedrukt hoeft te worden. Wel moet er dan een noodstopknop aanwezig zijn. Wellicht dat 
de leverancier hier een oplossing voor heeft. 
 

Toegankelijke toiletten 

Er zijn drie toegankelijke toiletten in het publieke deel van het Provinciehuis. Het damestoilet op de 

eerste etage en het toilet op de begane grond zijn ruim genoeg qua afmetingen. Het herentoilet op 

de eerste etage is te krap. Per toilet hebben we een aantal verbeterpunten aangegeven. 

Voor alle toiletten geldt dat het belangrijk is dat de toiletrol in de houder aan de toiletbeugels wordt 

opgehangen. Deze instructie moet meegegeven worden aan de mensen die zorgdragen voor de 

toiletten. 

 

Samengevat – punten ter verbetering van toegankelijkheid rondleiding 

Om te zorgen dat de rondleiding door het Provinciehuis voor iedereen toegankelijk is, zijn er een 

aantal aandachtspunten. 

De ondergrond is op verschillende plaatsen behoorlijk hobbelig. Daarom heeft het de voorkeur om 

tijdens de rondleiding de af te leggen afstand zo klein mogelijk te maken. Kies steeds strategische 
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punten waar je als spreker gaat staan. Door op een beperkt aantal punten centraal uitleg te geven en 

mensen vervolgens de mogelijkheid te geven om zelf rond te gaan, laat je de keuze bij iedere 

deelnemer voor zich om meer afstand af te leggen.  

Bij het bepalen van de plaats om stil te staan zijn een aantal zaken belangrijk. Zorg ervoor dat je goed 

in het licht staat, zonder dat mensen tegenlicht (natuurlijk of kunstmatig) hebben als ze naar je 

kijken. Doordat de verlichting in het gebouw niet gelijkmatig is, vergt het voorbereiding om te 

bepalen wat goede plekken zijn. In het rapport is daar per locatie advies over gegeven. 

Op de plek waar je uitleg geeft moet de akoestiek zo goed mogelijk zijn en zo min mogelijk 

omgevingsgeluiden. Verder is het belangrijk dat deelnemers tijdens het verhaal luisteren, zodat zij 

zelf niet voor storend geluid zorgen. Er zijn een aantal plekken waar wel uitleg gegeven zal moeten 

worden, terwijl de akoestiek niet goed is (bijv. Binnenhof). Zorg er dan voor dat mensen met een 

auditieve beperking dichtbij de spreker kunnen staan. Verder is het altijd slim om als je begint te 

vertellen bij de groep te checken of iedereen je kan verstaan.  

Het is te overwegen om een draadloze microfoon-zender combinatie met meerdere ontvangers te 
aan te schaffen. De ontvangers kunnen dan uitgerust zijn met een hoofdtelefoon of een halslus mini 
RingLeiding voor mensen die gebruik maken van een hoortoestel. Het maakt dan niet meer uit hoe 
ver men van de rondleidende spreker af staat, en het werkt door het gehele gebouw. 
Qua route is het slim om de weg te kiezen met het minste aantal plateauliften. Dus vanaf de centrale 

hal via de oostzijde naar de eerste verdieping. En ook weer via de oostelijke lift terug. De hellingbaan 

richting oostelijke lift is te stijl, dus goed om in de gaten te houden of mensen daar hulp bij willen. Bij 

twijfel gewoon even aan mensen vragen. 

Wanneer er iemand met een visuele beperking deelneemt aan de rondleiding, is het belangrijk om 

niet alleen naar zaken te wijzen, maar ook te beschrijven wat er te zien is. Dit kan in de centrale 

uitleg, of wanneer de groep de gelegenheid krijgt om zelf rond te lopen. Denk vooraf ook goed na 

welke zaken iemand zou kunnen voelen, wanneer daar interesse in is. Tijdens onze rondleiding had 

het voor Marjolein en Theo echt toegevoegde waarde om bijvoorbeeld de wapens van de Gelderse 

gemeenten te kunnen voelen, naast de beschrijving wat er te zien was.   

 

 


