
Laat je inspireren door initiatieven van parken en natuurgebieden  

die hun domein toegankelijker hebben gemaakt.

INSPIRATIEBUNDEL  
TOEGANKELIJKHEID



In deze inspiratiebundel vind je initiatieven van parken en natuurgebieden die  

inzetten op de beleving en toegankelijkheid van hun domein op een leuke, originele, 

eenvoudige of goed gevonden manier. Dit zijn enkele voorbeelden, maar er zijn zeker 

nog meer mooie  initiatieven in Vlaanderen. Genoeg reden om erop uit te trekken!

Toegankelijke natuurbeleving en spel

• Prikkelpad in Beringen – voelkastjes, een kijkwand, voel- en 
draaistenen, een klankenlabyrint en hout- en klimstructuren.

• Zandloperpad Mechelse Heide – een vogelkijkwand, een 
vlonderpad en andere fysieke uitdagingen.

• Snoezelbossen – bv. Het Roer in Hasselt.

• Belevingspad ‘Wandelen met wielen’ in wandelgebied Holven -  
’t Plat – belevingstoestellen zoals een orgelwip, fluisterpalen,  
een roterende schijf en een dendrofoon.

• Meerdaalwoud in Sint-Joris-Weert – een toegankelijke 
uitkijkpost waar je konikpaarden kan spotten.

• Abdijsite Herkenrode – een toegankelijke vogelkijkhut.

WAUW!WAUW!

Snoezelbossen

0% onaangename prikkels40% geborgenheid25% rust
10% me-time
25% veilig gevoel

Holven – ‘t Plat

Beringen

Mechelse Heide

https://www.visitlimburg.be/nl/wat-te-doen/prikkelpad
https://www.nationaalparkhogekempen.be/nl/toegangspoorten/mechelse-heide
https://www.natuurenbos.be/snoezelbossen
https://www.gemeentepelt.be/belevingspad-wandelen-met-wielen
https://www.natuurenbos.be/meerdaalwoud-en-heverleebos
https://www.abdijsiteherkenrode.be/domein/verken-de-natuur
https://www.natuurenbos.be/snoezelbossen


Blindenpaden

• Wandelpad Vlinder in Kalmthoutse Heide. Met de App 
Vlinderpad kunnen blinden en slechtzienden de route volgen en 
genieten van uitleg over natuur en geschiedenis.

• Het Zwin – tactiele markeringen, een gidslijn en aangepaste 
omheiningen en braillebordjes. 

• Excursiepad voor blinden en slechtzienden in Arboretum van 
Groenendaal – brailleborden met weetjes.

• Blindentuin in Ryckevelde – gidslijn en brailleborden met 
informatie over flora en fauna.

Rolstoeltoegankelijke paden

• Overzicht rolstoeltoegankelijke paden – Agentschap Natuur en Bos

• Overzicht rolstoeltoegankelijke paden –  Natuurpunt

Verhuur terreinrolstoelen

• Kalmthoutse Heide – een Cadweazle

• Landschap De Liereman – twee Wombats 

• Het Zwin – drie all-terrain rolstoelen 

• Redoute Sint-Pietersburcht – drie Wombats

Kalmthoutse Heide

Kalmthoutse Heide

Herkenrodebossen

WAUW!WAUW!

WAUW!WAUW!

https://grensparkkalmthoutseheide.com/wandelpad-vlinder/
https://www.natuurenbos.be/zwinduinen
https://www.natuurenbos.be/arboretum-van-groenendaal
https://www.natuurenbos.be/arboretum-van-groenendaal
https://www.natuurenbos.be/ryckevelde
https://www.natuurenbos.be/recreatietypes/minder-mobiel
https://www.natuurpunt.be/pagina/routes-voor-rolstoelgebruikers
https://omgeving.vlaanderen.be/beleef-de-heide-met-een-elektrische-terreinrolstoel-cadweazle
https://www.visitflanders.com/nl/wat-te-doen/attracties/nature/bezoekerscentrum-landschap-de-liereman-287271.jsp?source=list
https://www.zwin.be/nl/toegankelijkheid
https://www.natuurpunt.be/node/4109


Ervaringen van mensen met een beperking

• Thomas reist door Limburg – Thomas en Chiara testen samen wandel- en  
fietsroutes door heel Limburg en delen hun ervaringen

• Camino vzw – organiseren rolstoeltochten en stippelen routes uit met  
eigen bewegwijzering.

Toegankelijke informatieborden

• Herkenrodebossen – verhard pad  
voorzien naar de informatieborden. Herkenrodebossen

Rolstoelvriendelijke picknicktafels

• Achtdrevenpad in Hallerbos

• Wandelen met Wielen in Holven - ‘t Plat

Holven - ‘t Plat

Toegankelijke vlonderpaden

• Alden-Biesen – kronkelend vlonderpad  
van 2 km doorheen de boomgaard

• Vinderhoutse Bossen - een toegankelijke vlonder bij het water.

Vinderhoutse Bossen

Alden-Biesen

WAUW!WAUW!

https://thomasreistdoorlimburg.weebly.com/rolstoeltoegankelijke-wandelroutes.html
https://caminorolstoeltochten.be/wandelkalender
https://www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/rolstoelpad-verhoogt-natuurbeleving-herkenrodebossen
https://www.natuurenbos.be/hallerbos
https://www.gemeentepelt.be/belevingspad-wandelen-met-wielen
https://www.natuurenbos.be/vinderhoutsebossen


Foutjes bij aanleg toegankelijke paden

Voorbeelden uit ervaringen van de uitstappen:

• Doorgangen die net te smal zijn.

• Informatieborden die in drassig gras staan en niet langs het  
verharde pad.

• Te steile hellingen die iemand in een rolstoel niet alleen op kan.

• Tekort aan rustplekken en bankjes.

• Gebrek aan voorbehouden parkeerplaats.

TIPTIP
Organiseer een wandeling met mensen 
met een beperking om een bestaand 
pad te  evalueren of voor de aanleg van 
een nieuw toegankelijk pad.  
Zij zijn de experts en kunnen handige 
tips geven! 

Je kunt hiervoor onze handleiding en 
bijhorende documenten gebruiken. 

Versleten planken bij kijkwand

Mijn vrouw gaat eerst kijken. 
Om te voorkomen dat we er 
enthousiast met de  
kinderen staan en hun daarna 
weer moeten teleurstellen dat 
papa niet verder kan.

Communicatie over toegankelijkheid  
van parken en groengebieden

• Te weinig informatie over het aanbod.

• Incorrecte informatie over toegankelijkheid.

TIPTIP
Bekijk onze Tips & Tricks voor 
communicatie over toegankelijk-
heid die zijn opgesteld in samen-
werking met mensen met een 
beperking.

De parken en groengebieden kunnen veel 
actiever uitpakken met hun toegankelijkheids-
informatie. Die zit nu vaak summier ergens 
verborgen achter vijf clicks.”

AUWAUW

https://www.goodplanet.be/docs/obx/
https://www.goodplanet.be/docs/obx/
https://www.goodplanet.be/docs/obx/


Onbeperkt Buiten XL is een project van GoodPlanet in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, 

Cera, VGC en ANB. Het doel van dit project was om de toegankelijkheid en belevingswaarde van 

parken en natuurgebieden te verhogen. Dit deden we door belevingsuitstappen te organiseren 

doorheen heel Vlaanderen met lokale groepen van mensen met een beperking en parkbeheerders. 

Op basis van deze ervaringen ontwikkelden we verschillende hulpmiddelen voor parken en groen-

gebieden zoals een checklist om de toegankelijkheid van een gebied samen met de doelgroep te 

evalueren , een handleiding om een evaluatie met een doelgroep te organiseren, tips & tricks voor 

communicatie over toegankelijkheid en deze inspiratiebox. 

Deze instrumenten vind je terug op: www.goodplanet.be/nl/onbeperkt-buiten-xl/ 

https://www.goodplanet.be/nl/onbeperkt-buiten-xl/

