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DANKWOORD 

Bij Natuurmonumenten vinden we het belangrijk dat iedereen van de natuur 
kan genieten, ook als je met een geestelijke of lichamelijke beperking te 
maken hebt. Daarom hebben wij 40 wandelroutes en 10 locaties speelnatuur 
van OERRR toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. We zijn 
de Nationale Postcode Loterij en al haar deelnemers zeer dankbaar dat zij dit 
bijzondere project mogelijk hebben gemaakt.

Het is wetenschappelijk bewezen: wie 
minimaal twee uur per week in de natuur 
doorbrengt is gelukkiger dan wie dat niet 
doet. Dan kan en mag het toch niet zo zijn 
dat een klaphekje, een loopbrug of een 
zandpad een onneembare barrière is tus-
sen iemand en het groene geluk dat aan de 
overkant ligt. Iedereen heeft recht op het 
‘medicijn natuur’.

Een samenleving is zo sterk als haar 
vermogen om iedereen volwaardig mee 
te nemen. En ja, dat geldt ook voor ons 
als natuurbeschermingsorganisatie. Ook 
wij mogen niemand buiten laten staan. 
Of eigenlijk: ook wij moeten iedereen 
de mogelijkheid bieden om wel buiten te 
blijven staan. 

Met deze eindrapportage markeren wij 
overigens niet dat Natuurmonumenten 
de klus heeft geklaard. Integendeel. Wij 
blijven eraan werken om onze gebieden 
werkelijk voor iedereen toegankelijk te 
maken.

We zijn trots op het resultaat; 40 natuur-
gebieden en 10 speelnatuurplekken zijn 
toegankelijk gemaakt. Mede namens al 
onze bezoekers met en zonder beperking 
zeg ik daarom uit de grond van mijn hart: 
Nationale Postcode Loterij, bedankt!

Marc van den Tweel 
algemeen directeur  
Vereniging Natuurmonumenten
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HET BELANG VAN NATUUR VOOR IEDEREEN

Daarmee is Natuurmonumenten aan de 
slag gegaan. Om daadwerkelijk iedereen 
gastvrij te kunnen ontvangen moeten 
allereerst natuurlijk de fysieke drempels 
worden weggenomen. Paden moeten 
goed begaanbaar zijn en hekken en 
bruggetjes mogen geen hindernis vormen. 
Ook zijn er voldoende parkeerplaatsen en 
andere voorzieningen voor mensen met 
een beperking nodig.

Dit soort aanpassingen zijn belangrijk, 
maar het is niet genoeg. Het is van groot 
belang dat bekend gemaakt wordt 
dat de toegankelijke natuurgebieden 
bestaan. Uitgebreide informatie over 
de toegankelijkheid van een gebied en 
de voorzieningen die er aanwezig zijn 
is daarbij cruciaal. Communicatie maakt 
dus een wezenlijk onderdeel uit van het 
project.

Gastvrijheid is een mentale houding. De 
meeste mensen zijn zich niet bewust van 
de moeilijkheden waar mensen met een 
beperking mee te maken krijgen. Dit 
kan leiden tot misverstanden. Door onze 
boswachters en vrijwilligers kennis te 
laten maken met deze doelgroep, wordt 
inclusiviteit meer vanzelfsprekend. Dankzij 
deze houding voelt iedereen zich welkom 
in de natuur. Precies het ideaal waarom 
Natuurmonumenten dit project gestart is.

Vanuit het ideaal dat natuur voor 
iedereen toegankelijk moet zijn, 
heeft Natuurmonumenten in 2015 
bij de Nationale Postcode Loterij 
de aanvraag ingediend om het 
project ‘Natuur voor Iedereen’ 
te ondersteunen. De aanvraag is 
gehonoreerd met een bedrag van 
ruim € 1,9 miljoen.
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WERKWIJZEWERKWIJZE

 5Zigzagtrap van uitzichtpunt Veluwezoom.
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VIJF SPOREN 

In het verleden heeft Natuurmonumenten al in verschillende na-
tuurgebieden rolstoelpaden aangelegd. Helaas bleek dat mensen 
met een beperking die paden nauwelijks gebruikten. Alleen een 
rolstoelpad aanleggen is niet voldoende. Bij het project ‘Natuur 
voor iedereen’ heeft Natuurmonumenten het grondiger aange-
pakt, door tegelijkertijd in te zetten op de volgende vijf sporen:

1. De bereikbaarheid van de gebieden verbeteren 
2. Fysieke barrières in natuurgebieden wegnemen 
3. Informatievoorziening verbeteren 
4. De doelgroep attenderen en een enthousiaste community 

van fans creëren  
5. Kennis, houding en gedrag van natuurbeheerders 

(boswachters en vrijwilligers) aanpassen, zodat zij de 
doelgroep op een goede manier kunnen verwelkomen. 

AANPAK

Het project ‘Natuur voor iedereen’ is over het hele land 
uitgerold, van Texel tot Sint Pietersberg. Bij elke locatie hanteert 
Natuurmonumenten dezelfde projectaanpak en fasering. Deze 
projectaanpak zorgt ervoor dat er niets over het hoofd wordt 
gezien, maar laat toch ruimte voor maatwerk. Hierdoor is elk 
deelproject een succes geworden. Voor het aanpassen van de  
40 routes was de werkwijze als volgt:  

1. Kickoff meeting

Elk deelproject start met een Kickoff meeting met de lokale 
medewerkers van Natuurmonumenten. Dit is de eerste stap 
in bewustwording en inclusiviteit. Er wordt een projectleider 
aangewezen en een planning gemaakt.

2. Schouw

Medewerkers van het Kenniscentrum Groen en Handicap en 
Natuurmonumenten bezoeken samen het gebied om te bepalen 
wat er moet gebeuren om het toegankelijker te maken. Hier is 
altijd een persoon met een beperking bij betrokken. Zij leggen 
hun bevindingen vast in een schouwrapport.

3. Projectopdracht

De medewerkers van Natuurmonumenten zetten de 
aanbevelingen uit het schouwrapport om in een concreet 
projectplan. Hierin staat precies wat er gaat gebeuren, door wie 
en met welke middelen.

Met de boswachter van Natuurmonumenten het veld in.



7VER ANT WOORDING PROJEC T -  N AT U U R  VO O R  I E D E R E E N

4. Uitvoering van het project

Nadat de aanpassingen in het veld zijn uitgevoerd, volgt een 
kwaliteitscheck. Komt het resultaat overeen met de aanbevelingen 
uit het schouwrapport?

5. Informatievoorziening

Vervolgens wordt de informatievoorziening verbeterd, zodat 
de doelgroep het toegankelijke natuurgebied weet te vinden. Er 
komt bebording in het veld en extra informatie op de website. 
Slechtzienden kunnen de tekst op de website groter maken of 
laten voorlezen.

6. Opening

Het deelproject wordt opgeleverd tijdens een feestelijke opening. 
Hierbij zijn de plaatselijke beheerders, de projectpartners en 
vertegenwoordigers van de doelgroep aanwezig. Samen testen zij 
de toegankelijke route en vieren het succes.

7. Evaluatie

Na afronding van het project volgt een evaluatie. Hierin is 
aandacht voor het beheer en voor eventuele punten die nog zijn 
blijven liggen.

‘NIETS OVER ONS ZONDER ONS’

De doelgroep weet zelf natuurlijk het beste hoe de toegankelijkheid 
van de natuur verbeterd kan worden. Onder het motto ‘Niets over ons 
zonder ons’ werkte Natuurmonumenten daarom nauw samen met de 
volgende projectpartners:  

• Kenniscentrum Groen & Handicap 
• Revalidatiefonds / HandicapNL
• Fonds verstandelijk gehandicapten
• Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
• De Speeltuinbende
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RESULTATEN IN  RESULTATEN IN  
HET VELDHET VELD
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De afgelopen vier jaar heeft Natuurmonumenten 40 natuurgebieden en  
10 locaties Speelnatuur van OERRR toegankelijk gemaakt voor mensen 
met een beperking. De resultaten van deze inspanning zijn in het veld 
terug te zien in de vorm van toegankelijke wandelroutes en voorzieningen. 
Daarnaast is de informatievoorziening in het veld en op de website 
verbeterd. Bezoekers kunnen nu van tevoren zien hoe toegankelijk een 
gebied is en welke voorzieningen er zijn. 

NATUURGEBIEDEN

OERRR SPEELNATUUR

VAN TEXEL TOT SINT PIETERSBERG

1 Bergherbos
2 Hackfort
3 Marker Wadden
4 Waterloop Bos
5 Speelbos Berkenplas
6 Naardermeer
7 ‘s Graveland
8 Dal van de Ruiten Aa
9 Kardinge
10 Hompesche Molen
11 Banisveld
12 Huis Ter Heide
13 Kampina
14 Loonse en Drunense Duinen
15 Oisterwijk
16 Fochteloërveen
17 Slotplaats
18 Beeckestijn
19 De Voorzorg - Texel
20 Zwanenwater

21 Heumensoord
22 Mokerheide
23 Leuvenumse Bossen
24 Oud Groevenbeek
25 Sallandse Heuvelrug
26 Arboretum
27 Grintenbosch
28 Haarzuilens
29 Kaapse Bossen
30 Vechtplassen
31 Posbank
32 Uitzichtpunt Veluwezoom
33 Visdonk
34 Dintelse Gorzen
35 Tiengemeten
36 Brunssummerheide
37 St Pietersberg
38 Groote Modderkolk
39 Parkbos Voorstonden
40 Planken Wambuis

41 Schiermonnikoog
42 Kardinge
43 Erve de Pas
44 Oud Groevenbeek
45 De Wieden

46 Bergherbos
47 Tiengemeten
48 Belevenisboerderij Schieveen
49 Oisterwijk
50 Hompesche Molen
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IN DE PRAKTIJK: FAMILIEPAD LEUVENUMSE BOSSEN

Het Familiepad in de Leuvenumse 
bossen bij Ermelo is één van de 
wandelroutes die Natuurmonumenten 
toegankelijk heeft gemaakt voor 
mensen met een beperking. Het 
Familiepad is 2 km lang en voert langs 
de oevers van de Leuvenumse beek. 

Op 15 april 2019 bezocht de visitatie- 
commissie van het Kenniscentrum Groen 
& Handicap het gebied. Hier en daar 
kwamen zij knelpunten op de route 

tegen. Op sommige plekken was de 
verharding niet stevig en vlak genoeg 
en sommige hellingen zijn behoorlijk 
stijl. De veeroosters en de bijbehorende 
klaphekken vormden obstakels. 
Rolstoelgebruikers moeten gebruik 
maken van een smal pad dat ook intensief 
door fietsers wordt benut. Ook de twee 
bruggen vroegen om verbeteringen. Bij 
de aansluiting op het pad lagen hinderlijke 
drempels en de brug was voorzien van 
hobbelige antislip-strips. De commissie 

merkte ook op dat er te weinig bankjes 
langs de route stonden.   

Natuurmonumenten heeft de verharding 
van de paden en de bruggen aangepast.  
Bij de parkeerplaats staat nu een 
infopaneel over de toegankelijkheid  
van het Familiepad. Ook zijn er borden  
geplaatst die fietsers erop attenderen  
dat ze het fietspad delen met rolstoel- 
gebruikers. Langs de route staan meerdere 
bankjes, met voldoende ruimte voor 
een rolstoel ernaast. Op de website van 
Natuurmonumenten staat ook extra 
informatie over de toegankelijkheid van 
de Familieroute: “Wij raden aan de route 
met begeleiding te doen; er zijn hellingen 
en een klaphek. Op sommige plekken zijn 
de bermen steil door omwoeling door 
zwijnen.”

Natuurlijke afrijbeveiliging in de  
vorm van stammen.

 
Bank met voldoende ruimte ernaast.

 
Bank met voldoende ruimte ernaast.
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IN DE PRAKTIJK: BELEVENISBOERDERIJ SCHIEVEEN

Bij de dierenweide troffen zij een hoog hek 
aan en de paden naar de spelaanleidingen 
waren niet allemaal even toegankelijk. 
Natuurmonumenten heeft deze knelpunten 
opgelost en ook de vlonder en brug veiliger 
gemaakt.

Omdat kinderen niet de doelgroep zijn 
van de Nationale Postcode Loterij, kreeg 
de feestelijke opening zoals afgesproken 
een ander karakter dan bij de toegankelijke 
wandelroutes. Bij deze opening stonden de 
kinderen centraal.

Vlak buiten Rotterdam ligt Belevenis- 
boerderij Schieveen. Kinderen kunnen 
hier spelen in Speelnatuur van OERRR 
en knuffelen met boerderijdieren.  
Sinds kort is de Belevenisboerderij 
goed toegankelijk voor volwassenen  
en kinderen met een beperking.

In 2018 nodigde Natuurmonumenten de 
Speeltuinbende uit om de spelaanleidingen, 
het gebouw en het terrein te inspecteren. 
Zij kregen een ouderwets conducteurs-
bordje mee. Als ze ergens een obstakel 
tegenkwamen hielden zij de rode kant 
omhoog. Als een plek goed toegankelijk 
was, de groene kant. Daarna vertelden de 
kinderen wat er nodig was, om hier wel 
goed te kunnen spelen. Zij adviseerden 
onder andere om de entrees en het toilet 
geschikt te maken voor gasten met wielen. 

Bij de projectaanvraag was Natuurmonu-
menten nog van plan om 6 natuurspeel-
plekken geschikt te maken voor kinderen 
met een beperking. De aanpak bleek zo 
succesvol, dat het er inmiddels 10 zijn  
geworden. Bij alle nieuwe locaties  
Speelnatuur van OERRR is inclusiviteit 
voortaan het uitgangspunt.



12VER ANT WOORDING PROJEC T -  N AT U U R  VO O R  I E D E R E E N

COMMUNICATIE- COMMUNICATIE- 
RESULTATENRESULTATEN

 12Campagnebeeld Onbeperkt genieten
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COMMUNICATIERESULTATEN 

Het informeren en enthousiast maken 
van de doelgroep was een belangrijk 
onderdeel van het project ‘Natuur voor 
iedereen’. Als de doelgroep de routes 
en speelplekken niet weet te vinden, 
hebben de aanpassingen namelijk weinig 
zin. Er is langs verschillende sporen 

FEEST VOOR IEDEREEN IN YBENHEER EN ORANJE

bekendheid gegeven aan het project. 
Alle lokale deelprojecten zijn in het 
zonnetje gezet tijdens een feestelijke 
opening. Daarnaast verscheen het project 
‘Natuur voor iedereen’ regelmatig in 
de landelijke media. Tijdens de Week 
van de toegankelijkheid organiseerde 

Op 5 mei 2019 was de feestelijke opening 
van de wandelroute langs de voormalige 
kampen Oranje en Ybenheer bij Fochteloo. 
Deze route is extra bijzonder, omdat hij niet 
alleen geschikt is voor rolstoelgebruikers, 
maar ook de beladen geschiedenis van deze 
plek zichtbaar maakt. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog stonden hier namelijk de 
barakken van de Nederlandsche Arbeidsdienst. 
Na de oorlog zijn er NSB’ers gevangen 
gehouden. Daarna woonden er repatrianten 
uit Nederlands-Indië en Zuid-Molukkers. Op 
initiatief van Dorpsbelang Fochteloo zijn de 
resten van dit kamp weer zichtbaar gemaakt. 
Natuurmonumenten maakte vervolgens 

een rolstoeltoegankelijke informatieroute. 
Ook de naastgelegen zorgboerderij De 
Geitenmeijerij is bij het project betrokken. 
Cliënten onderhouden de route. Tijdens 
de opening was iedereen aanwezig; 
geïnteresseerden uit de omgeving, cliënten 
van de zorgboerderij en vertegenwoordigers 
van de Molukse gemeenschap. Er was een 
herdenkingsceremonie en een lezing over de 
geschiedenis. Het Jiddisch muziekgezelschap 
Samoosara en een Moluks Mannenkoor 
verzorgden de muzikale omlijsting.  

Deze video geeft een mooie impressie 
van het openingsfeest 

Natuurmonumenten de campagne 
‘Onbeperkt genieten’, met onder andere 
een symposium over inclusiviteit en toe- 
gankelijkheid. 

Feestelijke opening

Bij de oplevering van elk deelproject 
organiseerde Natuurmonumenten een 
feestelijke opening. Daarbij werden ook 
mensen met een beperking uitgenodigd. 
De openingen hadden een feestelijk 
karakter en waren vaak gekoppeld aan een 
excursie. Deze evenementen kregen veel 
aandacht in de lokale en regionale media

In de media

Via de media bracht Natuurmonumenten 
het project ‘Natuur voor iedereen’ 
uitgebreid onder de aandacht bij een 
brede doelgroep. Toegankelijke natuur 
stond in de spotlights op de eigen website, 
nieuwsbrieven en sociale media, maar 
ook in regionale en landelijke pers. In de 
bijlage ‘Communicatiemiddelen’ staat 
een volledig overzicht van de ingezette 
communicatiemiddelen.

https://www.youtube.com/watch?v=3DYLshocsfs
https://www.youtube.com/watch?v=3DYLshocsfs
https://www.youtube.com/watch?v=3DYLshocsfs
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Campagne ‘Onbeperkt genieten’

Onder de campagnenaam ‘Onbeperkt 
genieten’ zijn tijdens de week van de 
toegankelijkheid 2019 op 25 plekken 
in Nederland activiteiten voor mensen 
met een beperking georganiseerd. 
Daarnaast was er een symposium en een 
openingsfeest. De samenwerking met 
koepelorganisatie Iederin was hierbij 
duidelijk een succesfactor. Via Iederin 
kwam Natuurmonumenten in contact 
met de doelgroep. De spreiding van 

activiteiten was een tweede succesfactor. 
Omdat we op 25 plekken activiteiten 
organiseerden hadden we een landelijke 
dekking. De derde succesfactor was 
de organisatie van het symposium 
‘Onbeperkt genieten’. Hierin deelde 
Natuurmonumenten ervaringen over 
het toegankelijk maken van de natuur 
met collega-terreinbeheerders en 
professionals uit zorg en overheid. In de 
bijlage staat een beknopte impressie van 
het symposium. 

GOEDGEKEURD DOOR DE WHEELCHAIR MAFFIA 

Als proef op de som nodigde Natuurmonumen-
ten de WheelChair Maffia uit om de toeganke-
lijke wandelroute en de Speelnatuur van OERRR 
in Oisterwijk uit te proberen. Deze groep jonge 
rolstoelgebruikers brengt via de sociale media 
de dagelijkse uitdagingen op een kritische, maar 
humoristische manier onder de aandacht. 
Vlak voor de opening probeerde Thomas van de 
WheelChair Maffia de route en de speelnatuur 
uit. “Ik vind het goed te doen,” zegt Thomas 

halverwege de wandeling. “Misschien niet voor 
iedereen, want het is natuurlijk geen asfalt. 
Het is aangestampte aarde, vergeleken met 
een blubberpad is het heel vlak.” Vervolgens 
inspecteert hij de natuurspeelplek. “Dit is echt 
kicken,” zegt hij. “Je kunt hier met water spelen 
en ik kan er gewoon met de rolstoel bij. Ik kan 
er helemaal omheen rijden en ook de paden zijn 
toegankelijk gemaakt. Nu kan ik eindelijk met 
de kinderen naar de speeltuin.” De mannen van WheelChair Mafia samen met de  

(oud) minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink
De mannen van WheelChair Mafia samen met de  

(oud) minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink 
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Gastvrije organisatie

Het project ‘Natuur voor iedereen’ heeft 
ervoor gezorgd dat inclusiviteit een van-
zelfsprekend thema is geworden binnen  
de organisatie. Het is als strategisch doel  
opgenomen in het meerjarenprogramma 
en bij nieuwe projecten is de toegankelijk-
heid voortaan een vast onderdeel.  
Natuurmonumenten inspireert ook  
andere natuurbeheerders om aandacht te 
besteden aan dit onderwerp. Tijdens het  
symposium ‘Onbeperkt genieten’ presen-

EEN KWESTIE VAN BEWUSTWORDING

Boswachter Marcel Haas werkte mee aan het toegankelijk maken van het 
Zwanenwater bij Callantsoog. “We hebben de schelpenpaden aangepast, 
zodat ze breed en vlak genoeg zijn voor rolstoelgebruikers,” vertelt hij. 
Dankzij het project ‘Natuur voor iedereen’ ging er een nieuwe wereld 
voor Marcel open: “Dit project heeft ervoor gezorgd dat wij ons nu bewust 
zijn van dit soort dingen. Voorheen stond ik er bijvoorbeeld niet bij stil dat 
iemand in een rolstoel graag naast iemand op een bankje wil kunnen gaan 
staan. Nu we dat soort dingen weten, kunnen we het ook toepassen.” 

Bekijk het volledige interview met Marcel Haas en recreant 
Enith de Putter in deze video

teerden de projectleiders hun resultaten  
aan collega’s van Staatsbosbeheer en de  
provinciale landschappen. Ook waren er 
presentaties over het effect van natuur- 
bezoek op het brein en het belang van  
participatie in de samenleving. 

Ondertussen staat Natuurmonumenten  
tot over de grens bekend als maatschappe- 
lijke partner in het toegankelijk maken 
van de samenleving voor mensen met een 
beperking. Dit weerspiegelt zich ook in het 

aannamebeleid binnen de eigen organisatie. 
Mensen met een beperking zijn meer dan 
welkom als medewerker of vrijwilliger van 
Natuurmonumenten, onder het motto ‘NM 
inclusief’. 

https://www.youtube.com/watch?v=JFRP3pBU4jo
https://www.youtube.com/watch?v=JFRP3pBU4jo
https://www.youtube.com/watch?v=JFRP3pBU4jo
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10 GELEERDE LESSEN
Het project ‘Natuur voor iedereen’ was een stoomcursus in het toegankelijk maken van 
wandelpaden en speelnatuur. De projectleiders en medewerkers van Natuurmonumenten 
kwamen in de praktijk talloze uitdagingen tegen die geleid hebben tot waardevolle  
lessen voor de toekomst.

WERK SAMEN MET DE DOELGROEP 
Ga samen met ervaringsdeskundigen op 
pad, dan krijg je advies op maat over hoe 
een specifieke plek echt goed toegankelijk 
te maken is.  

BEGAANBAAR IS NIET GELIJK AAN GEASFALTEERD 
Je hoeft een pad niet te asfalteren om het geschikt te maken voor 
rolstoelen, stoklopers en blinden of slechtzienden. Er zijn veel 
natuurlijkere oplossingen, zoals padvast. Een goed onderhouden 
en stevig aangestampt bospad kan ook prima voldoen.

ZORG VOOR BEREIKBAARHEID VAN HET  
STARTPUNT VAN EEN ROUTE 
Bekijk of routes kunnen beginnen op een punt  
dat bereikbaar is met het ov. Zorg ook voor  
voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen.  

OVERWIN DE HINDERNISSEN 
Haal fysieke drempels zo veel mogelijk weg. Denk aan hekken, 
wildroosters, boomwortels en steile hellingen. 

WEES CREATIEF 
Pak alle voorzieningen die een route aantrekkelijk maken aan: 
uitkijkpunten, wildobservatiepunten, vogelhutten en bereikbare 
(picknick)banken. Wees daarbij inventief. Het uitkijkpunt bij de 
Veluwezoom was bijvoorbeeld niet toegankelijk voor mensen met 
een beperking. Dankzij een zigzagtrap kan iedereen nu 10 meter 
omhoog om van het uitzicht te genieten.

DIRECT GOED DOEN IS BETER DAN AANPASSEN 
Krijg je de kans om iets nieuws aan te leggen, 
maak het dan meteen toegankelijk voor iedereen. 
Dit principe heet Universeel ontwerpen of 
Ontwerpen voor Iedereen. Op de Markerwadden 
kregen we de kans om dit toe te passen.

ZORG VOOR EEN SUPERGOEDE INFORMATIEVOORZIENING ONLINE 
Als je buiten klaar bent, is het heel belangrijk dat mensen ook weten 
waar je zonder drempels de natuur in kan. Beschrijf alle toegankelijke 
routes en de toegankelijke speelnatuurplekken nauwkeurig op een 
website.

MAAK BEKEND DAT ER TOEGANKELIJKE NATUUR IS 
Het is heel belangrijk dat mensen weten dat er toegankelijke 
natuur is en waar. Maak daarom publiciteit en organiseer 
activiteiten, zodat mensen kunnen ervaren dat het echt 
mogelijk is om met een beperking te genieten van de natuur.

NATUURBELEVING IS VEEL MEER DAN ZIEN 
Beschrijf de natuur niet alleen in beelden, maar 
spreek ook andere zintuigen aan. Wat ruik je? 
Wat hoor je? Voel je het verschil tussen een 
eikenstam en een beukenstam? Dit is niet alleen 
een verrijking voor blinden en slechtzienden, 
maar voor iedereen.

WERK AAN KENNIS, HOUDING EN GEDRAG IN DE  
EIGEN ORGANISATIE 
Door te luisteren naar de verhalen van bezoekers 
met verschillende beperkingen leer je hoe belangrijk 
toegankelijkheid en inclusiviteit is. Zo wordt je houding 
en gedrag inclusiever.  
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BIJLAGEN BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: COMMUNICATIEMIDDELEN

Het project ‘Natuur voor iedereen’ hebben we  
ondersteund met een uitgebreide publiciteitscampagne 
in de media. Natuurmonumenten heeft daarbij steeds 
laten weten dat de Nationale Postcode Loterij een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd. Het onderwerp is 
opgepikt door verschillende tv-programma’s en in de 
media van onze partners.

MEDIAOVERZICHT CAMPAGNE  
ONBEPERKT GENIETEN

• Verschillende reportages in magazine Puur Natuur  
(oplage: 719.000)

• Informatiepagina en nieuwsberichten op de website van 
Natuurmonumenten (ruim 20.000 paginaweergaves)

• Campagnemiddelen voor de opening van de gebieden
• Nieuwsbrief (419.130 ontvangers)
• Social media campagnes op Facebook, LinkedIn, Twitter, 

Instagram
• Online advertenties op Facebook (bereik 75.024)
• Advertenties print: 

- Brabants Dagblad, bereik 292.000 
- Tilburgse Koerier, bereik 86.400 
- De Nieuwsklok Oisterwijk, bereik 14.700  
- De Uitstraling Oisterwijk, bereik 11.000 
- Dagblad van het Noorden, bereik 309.000 
- Leeuwarder Courant, bereik 78.000

• Video tijdens Week van de toegankelijkheid
• Op TV:   

- Na het nieuws, NPO 1, bereik 100.000  
- Tijd voor Max, NPO 1, bereik 700.000 
- Miljoenenjacht, SBS6, bereik 1,6 miljoen 

• Zichtbaarheid via partners: Iederin, Speeltuinbende, 
WheelChair Maffia, Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind, Nationale Postcode Loterij, 
HandicapNL



SELECTIE VAN SOCIAL MEDIA UITINGEN
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SYMPOSIUM

Doel symposium:

We willen anderen inspireren en activeren 
om natuur toegankelijk voor iedereen te 
maken. Dit doen we door te enthousias-
meren op basis van onze voorbeelden, 
kennis te delen door hen mee te nemen in 
onze ervaring en ze op weg te helpen. 

Inhoudelijke argumentatielijn:

• Wij willen ervoor zorgen dat iedereen 
onbeperkt van de natuur kan genieten. 

• We denken dat dat belangrijk is omdat 
de natuur van iedereen is, en het goed 
voor je is. 

• Daar hebben we de afgelopen periode 
zelf hard aan gewerkt en dat willen we 
graag laten zien. 

• We hebben daar ook veel van geleerd: 
namelijk dat je het samen moet doen, 
samen met de gebruikers. 

• En wij weten nu dat we hiermee niet 
stoppen, maar hiermee aan de slag 
blijven in alles wat we doen.

• En we willen anderen daarmee 
inspireren hetzelfde te doen. 

Het symposium draait daarmee om: 

• Feestje vieren om de resultaten die zijn 
bereikt. 

• Wetende dat dit slechts het begin is. 
• En we willen iedereen inspireren en 

uitnodigen hier ook mee aan de slag te 
gaan en elkaar daarbij te helpen. 

Kernboodschap:

Natuurmonumenten beschermt de 
natuur in Nederland. Oók om mensen de 
natuur te laten beleven, omdat wij ervan 
overtuigd zijn dat dat heel erg goed is 
voor het welzijn en de gezondheid van 
mensen. Iedereen heeft ook het recht om 
van de natuur te genieten. Dat was niet 
vanzelfsprekend. Natuur moet dan ook 
voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom 
spant Natuurmonumenten zich samen 
met haar partners in om natuur ook echt 
toegankelijk te maken, ook voor mensen 
voor wie dat niet vanzelfsprekend zo is. En 
om iedereen, jong en oud, met of zonder 
beperking, te activeren daadwerkelijk naar 
buiten te gaan. 

Doelgroep:

Beleidsmakers en professionals in groen- 
en zorgsector; beleidsmakers lokale, 
provinciale en landelijke overheden.  

Handelingsperspectief:

Na afloop van het symposium weten de 
bezoekers: 

• Wat wij als Natuurmonumenten 
hebben gedaan, waarom en hoe. 

• De noodzaak om zelf ook met het 
toegankelijk maken van natuur in hun 
eigen omgeving aan de slag te gaan. 

• Waar te beginnen – in samenspraak 
met de gebruikers in hun omgeving 
– en hoe dat eruit zou kunnen zien – 
op basis van de eerste resultaten bij 
Natuurmonumenten. 

Line up:

Marc van den Tweel, Illya Soffer (directeur 
Iederin), Agnes van den Berg (hoogleraar 
Natuurbeleving), Rick Brink (minister van 
Gehandicaptenzaken), Speeltuinbende. 
O.l.v. Lucille Werner.



21VER ANT WOORDING PROJEC T -  N AT U U R  VO O R  I E D E R E E N



22VER ANT WOORDING PROJEC T -  N AT U U R  VO O R  I E D E R E E N

BEIJUMERBOS

FOCHTELOERVEEN

ACHTER 'T ZAAND

BANISVELD

VELUWEZOOM

BERGHERBOS

ARBORETUM

GRINTENBOSCH

SLOTPLAATS

KAMPINA

HOMPESCHE MOLEN

DE SPRENGENBERG

GROOTE
MODDERKOLK

VOORSTONDEN

OISTERWIJK

PLANKEN WAMBUIS

SPIEGELPLAS

ZWANENWATER

BEECKESTIJN

HUIS TER HEIDE

HEUMENSOORD

WATERLOOPBOS

UITZICHTPUNT
BELVEDERE

TIENGEMETEN

DINTELSE GORZEN

 

KAAPSE BOSSEN
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TEXEL

DAL VAN DE
RUITEN AA

DE WIEDEN

MARKER
WADDEN

LEUVENUMSE
BOSSEN

LANDGOED
OUD GROEVENBEEK

BOEKESTEIJN LANDGOED
HACKFORT

JACHTSLOT
MOOKERHEIDE

VISDONK

MIDDEN-DELFLAND

BRUNSSUMMERHEIDE

SINT PIETERSBERG

SCHIERMONNIKOOG

Het is onze droom dat de natuur voor iedereen toegankelijk is. Helaas is  

dat geen vanzelfsprekendheid. Daarom werken we aan de toegankelijkheid  

van 40 gebieden en 10 speelnatuurplekken van OERRR. 

In het gebied waar ik werk, het Zwanenwater in Noord-Holland, hebben we een pad  

zo aangepast zodat je er zonder problemen overheen kunt in een rolstoel.  

We hebben het schelpenpad ontdaan van plantjes die op sommige plekken groeiden.  

En waar het pad erg scheef liep, is het geëgaliseerd. Hellingen van bijvoorbeeld een  

duin kunnen we er niet uithalen. Maar de bankjes zo neerzetten dat begeleiding en  

mensen in de rolstoel naast elkaar kunnen zitten in plaats van tegenover elkaar, kan wel.  

Het is voor ons een kleine verandering die op grote waardering kan rekenen. Het waren  

voor mij echt eyeopeners dat zulke relatief simpele ingrepen zoveel waarde toevoegen. 

Dankzij een bijdrage van bijna twee miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kunnen  

we veertig natuurgebieden en tien natuurspeelplekken aanpakken. Zo kan iedereen  

genieten van de natuur. Hopelijk kom ik jou ook een keertje tegen. Kijk voor alle routes op 

www.natuurmonumenten.nl/onbeperktgenieten

Marcel Haas, boswachter van Natuurmonumenten

Overzicht toegankelijke routes  

en speelnatuur

TEKST: Natuurmonumenten  EINDREDACTIE: Petra Strijdhorst  ONTWERP: SjansenDesign  DRUKWERK: Drukkerij de Bij

FOTOGRAFIE: Natuurmonumenten, Janko van Beek, Eric Bergmeester, Geurt Besselink, Jeroen Deen, Dirk Dekker, 

Laurence Delderfield, Delano van Heems, Paul van Hoof, Pauline Joosten, Albert Kerssies, René Koster, Dirk-Jan Kraan, 

Andries de la Lande Cremer, Martin van Lokven, André Pijl, Martin Stevens, Bas Verhoeven, Annemiek de Wit,  

C. Wolvers, Zinkevych, GettyImages 

‘Onbeperkt genieten’ is een uitgave van Natuurmonumenten. © Natuurmonumenten september 2019 

COLOFON

 ROUTE 
PAG

1  Oisterwijk - 3,2 km 
4

2  Waterloopbos - 1,1 km 6

3  Eiland Tiengemeten - 8,2 km 8

4  Zwanenwater - 2,0 km 10

5  Arboretum Poort-Bulten - 1,5 km 12

 ROUTE 
PAG

6  De Sprengenberg - 1,2 km 14

7  Heumensoord - 2,0 km 16

8  Beijumerbos - 3,4 km 18

9  Kaapse Bossen - 1,8 km 20

10   Buitenplaats Beeckestijn - 1,6 km 22

 LEGENDA

 Rolstoelvriendelijke route

 Rolstoelvriendelijke route in aanleg

 Speelnatuur van OERRR

 Speelnatuur van OERRR in aanleg

‘Toegankelijk voor iedereen’

FOTOGRAFIE: 2

3

Met dank aan alle deelnemers  
van de Nationale Postcode Loterij.

10x 
de mooiste 

routes in hee
l 

Nederland

Onbeperkt 
genieten

Steun de natuur 
Dit routeboekje krijg je aangeboden door 
Natuurmonumenten, de grootste vereniging 
van natuurliefhebbers van Nederland.  
We bezitten en beheren meer dan 
100.000 hectare natuur in Nederland. 

Ben jij al lid? Zo niet, meld je aan! 
We kunnen jouw steun en stem goed 
gebruiken, want samen met de andere 
leden, donateurs en vrijwilligers kunnen 
we nog meer (nieuwe) natuur creëren, 
verzorgen en beschermen. Als lid van 
Natuurmonumenten kom je in beweging 
voor de natuur.

Ga naar:
www.natuurmonumenten.nl/word-lid

BIJLAGE 2: ROUTEBOEKJE

De 10 mooiste toegankelijke routes zijn in een routeboekje verzameld.

1  Heide
Een mooi punt met bankje om te genieten van de heide en de markante Palthetoren. De heide bloeit op z'n mooist in augustus en zoemt dan ook van de insecten.

2  Vleermuizenkasten
Een vleermuis kan zelf geen nest maken. Daarom hangen er in deze laan speciale vleermuizenkasten.

3  Statig landgoed
De statige oprijlaan die je net gepasseerd bent, het strakke lanenpatroon hier rechts en de rododendrons verraden het. Dit is ooit aangelegd als landgoed. 

4  Historisch kruispunt
Je staat hier op een historisch en strategisch punt. In de 19de eeuw was dit een veel gebruikte handelsroute.

5  Wuivend graan
Kom je in juni of juli dan wuift het goudgele graan hier in de wind. Kijk je goed dan zie je ook korenbloemen, klaprozen en kamille.

Op de Sprengenberg geniet je van  
bossen, heide, vergezichten, het  
landgoed met statige lanen en  
rododendrons. Op Erve De Pas waan je je weer even op het boerenerf 
van vroeger. Je geniet hier van een 
streeklunch of kunt je uitleven in de 
Speelnatuur van OERRR. 

Start route: herberg/informatie-
schuur Erve De Pas, Molenweg 2, 
7448 RE Haarle
Toegankelijkheid: we adviseren 
rolstoelgebruikers op pad te gaan  
met begeleiding vanwege lichte 
hellingen gedurende de route.  
De Herberg, informatieruimte, 
bijenstal en Speelnatuur van OERRR zijn rolstoeltoegankelijk.
Ondergrond route: halfverhard 
Parkeren: de parkeerplaats ligt  
200 meter bij het startpunt vandaanToilet: in de herberg is een 
rolstoeltoegankelijk toilet
Meer info: natuurmonumenten.nl/
drempelvrij-sprengenberg

De Sprengenberg 
   1,2 km
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Klaproos

Overijssel

start

1  Tiengemeten
Tiengemeten ligt middenin de machtige 
delta van Zuidwest-Nederland, waar Rijn, 
Maas en Schelde uitmonden in zee. Ontdek 
dit bijzondere gebied, voel de kracht van de 
wind en zie een grote rijkdom aan planten 
en dieren.

2  Bever
De bever is gebouwd om te zwemmen en 
daardoor optimaal aangepast aan het leven 
in het water. In dit moeras achtige land voelt 
de bever zich dus als een vis in het water!

3  De Vliedberg
De Vliedberg herken je al van ver. Het is de 
enige heuvel in een verder vlak landschap. 
Hier heb je een spectaculair uitzicht over 
het hele eiland.

4  Herberg Tiengemeten
Op de oostpunt van Tiengemeten ligt 
Herberg Tiengemeten. Hier kun je heerlijk 
nagenieten en bijkomen van de route over 
het natuureiland.

5  Goede zwemmers
Kijk niet raar op als je een ree op de akker-
velden ziet. Reeën kunnen uitstekend 
zwemmen en het Haringvliet oversteken 
lukt prima.
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Eiland Tiengemeten 
   8,2 km
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De weg naar het startpunt van deze 
route is al een belevenis op zich.  
Je moet namelijk met de pont over 

het Haringvliet! Eenmaal aangekomen 
op natuureiland Tiengemeten ontdek je 
een oase aan leven. Schotse hooglanders, 
bevers, duizenden vogels en uiteraard de 
koning der roofvogels, de zeearend, leven 
hier. De vliegende deur, ofwel zeearend, 
cirkelt hoog in de lucht. De bever, het 
grootste knaagdier van Europa, glijdt 
geruisloos door het water. Reeën springen 

door de bloemrijke akkers van de Oude 
Polder. Hoe de reeën hier zijn gekomen? 
Gewoon, zwemmend!

Start route: Parkeerplaats bij de veerpont, 
Nieuwendijk 1, 3284 BE Zuid-Beijerland
Toegankelijkheid: de helling van de 
Vliedberg is vrij steil en lang (50 m), de 
hellingsgraad is 4%; we adviseren rolstoel-
gebruikers een begeleider mee te nemen.
Ondergrond route: verhard (asfalt en 
bestrating van klinkers)
Parkeren: er zijn vier gehandicapten-
parkeerplaatsen aan de vaste wal
Toilet: er is een rolstoeltoegankelijk toilet 
in het Landbouwmuseum
Meer info: 
natuurmonumenten.nl/
drempelvrij-tiengemeten

Ree

Zuid-Holland

start

start overtocht
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‘Natuur voor iedereen’ is tot stand gekomen dankzij de fantastische samenwerking met de volgende partners:  


