
AANPASBAAR DENKEN IN DE BEBOUWDE KOM 
 
 
 
Liefde moet van 2 kanten komen. 
Toegankelijkheid ook. 
Natuurlijk wil ik een wereld leven die altijd en overal rekening houdt met de gevarieerde 
samenleving, MIJ  in het bijzonder. Elke winkel, elk station, overheidsgebouw, café wil ik in of uit 
ongehinderd door obstakels en barrières. 
Maar helaas pindakaas: de meeste mensen die mijn dagelijkse leefomgeving bedenken en 
produceren, lopen op 2 benen, zien met hun ogen en hebben een begrensd hoofd. 
Vergeten blijkbaar ook dat ze ooit klein geweest zijn en mogelijk oud gaan worden. 
Het gaat echt steeds beter met het hoofdstuk ‘toegankelijkheid’, maar een olietanker verandert 
traag van koers. 
 
Bij NIEUWBOUW ben ik streng. Toegankelijkheid is gewoon een questie van 
multi-aangepast en aanpasbaar ontwerpen. En dan uitvoeren wat afgesproken is. 
Kost niks meer, is simpel een keuze voor of tegen de (materiële) wereld waarin we 
willen wonen. 
 
Maar wat te doen met alles wat gebouwd is voor en tijdens het ‘maatschappelijk 
parkeergarage-beleid’? De tijd van de ‘invaliden’, de ‘kwetsbare groepen’ en de andere 
‘categorieën ongewenst’? 
Hier komt de firma 'KUNST en VLIEGWERK' in actie. 
Die firma kan aanpasbaar denken, creatief en vindingrijk. 
Het begint met de JUISTE INSTELLING. 
Niet: 'Dit gebouw is niet toegankelijk. Waar kan ik een klacht indienen?' 
Maar: 'Hoe kom ik binnen op wielen?' 
Of liever: 'Hoe gaan we het SAMEN oplossen?' 
Want toegankelijkheid is een samenlevings-aangelegenheid en vraagt dus om een 
gemeenschappelijke aanpak. 
Dat is denkfout no 1 die veel mensen met een handicap zich laten aanleunen: het is JOUW 
probleem, persoonsgebonden. 
Vergissing! 
Normaal is dat iedereen mee kan spelen. Alle mensen hebben in dezen hetzelfde geboorterecht. 
Als het niet is zoals het hoort te zijn, is dat een collectieve complicatie. 
Hoe gaan WE het oplossen? 'U weet vast wel iets te verzinnen,’ voeg ik vol vertrouwen toe. 'Het 
is uw deskundigheid, uw vak.' 
Vertrouwen doet wonderen. 
Met vertrouwen komt de rest ook wel. 
 
Hoe recyclen we UITSLUITENDE ARCHITECTUUR in verouderde gebouwen? 
Praktisch uitvoerbaar zijn de gangbare hulpmiddelen als trapliften, blindegeleidelijnen, 



leuningen en steunpunten, (mobiele) op/afritten, kleur-variatie. 
Niet-steunmuren en drempels zijn meestal redelijk te slopen, deuren te verbreden…   behalve 
als het historisch erfgoed betreft. 
Maar echt goede liften voor zwaar rolstoel-geschut en hele invaliden-toiletten met een 
behoorlijke draaicirkel, prop je niet zo makkelijk in bestaande constructies. 
Zijn het scholen of andere maatschappelijke gebouwen die door breed publiek gebruikt worden, 
dan eis ik een hoge inspanningsverplichting of anders verhuizen. 
Maar de kleine winkels, theatertjes en bedrijfjes dienen met coulance behandeld te worden, 
vind ik. Anders sla je eigen initiatief en romantiek uit de wereld en dat is ook niet de bedoeling. 
 
Wat dan als dan? 
Want in principe wil je er toch in, juist! 
Dan gaan we AANPASBAAR DENKEN: 'WAT KAN WEL ALS HET NIET KAN?' 
Een voorbeeld.  
Ik wil mee naar het eetcafé. 
Ja, maar het is in een oud pakhuis stikvol trapjes en niveauverschillen. 
Geen probleem, gaan we oplossen. Tillen we eerst jou naar binnen en dan de rolstoel. 
En als ik naar de wc moet? Een rolstoeltoilet is niet beschikbaar. De sanitaire eenheid zit 2 
wenteltrapjes lager in de kelder. O jee! 
Dan doen we toch gewoon een emmer in een kamertje opzij? Wel ja, waarom niet. Ik wil mee. 
Soms moet je onconventionele oplossingen accepteren.  
Uiteindelijk heb ik weinig gedronken, dat kan ook best voor een keer. 
Het gaat om je WELKOM voelen en de speelruimte die overal is maximaal benutten. 
 
Dit is een voorbeeld van een ‘ad hoc oplossing’ in een bijzondere en onmogelijke situatie. 
Iets structureler is creatief meedenken met café's en bedrijven die best willen, maar (financieel) 
niet makkelijk zitten op een onaangepaste locatie.  
Denk daarbij ook aan de scheve stoep in een te smalle straat met 'kinderhoofdjes' en nergens 
parkeergelegenheid. 
Hier past de BTB*-toets niet/nooit. 
Hier past de STAP voor STAP – TOEGANKELIJKHEIDS STRATEGIE.  
Economisch verantwoord op termijn. 
In een kleine winkel/restaurant is meestal wel behulpzaam personeel beschikbaar.  
Vervolgens is met de inrichting veel te doen: spelen met ruimte, goede verlichting, kleuren, 
verschillende vloerbedekking. Dan een mobiele op/afrit voor lastige drempels en stevige 
trapleuningen, wellicht toch een kleine lift… 
Of alle basis-voorzieningen op de begane grond.  
Als de toilet redelijk ruim is, kun je een met een paar kamerschermen wel iets knutselen voor 
noodgevallen... 
Lastige klapdeuren vervangen door schuifconstructies of gordijnen. Ik verzin maar eens iets. 
 
Als daadwerkelijke liefde van 2 kanten komt, loopt  toegankelijkheid dezelfde weg . 
Wij ondernemende mensen met een 'handicap' moeten bereid zijn aanpasbaar 
mee te denken waar aangepast verbouwen geen optie is. 



Bedrijven en hun medewerkers leren dan ontdekken hoe 'GRONINGEN MEEST TOEGANKELIJKE 
STAD' voor alle Stadjers heel goed te realiseren is. 
Niet met statische voorschriften en de centimeter, maar met gezond verstand. 
Natuurlijk: stimulerend beleid van de Gemeente helpt. Maar vindingrijke oplossingen van 
burgers en bedrijfsleven ZELF zorgen dat het voor elkaar komt. 
 
JE WELKOM VOELEN, dat is de ESSENTIE van TOEGANKELIJKHEID. 
 
 
 
 
 

MARLIEKE 
 
bruikbaar burger van GRONINGEN-stad 
stafmedewerker Empowerment bij LENTIS 

 
 
 
 
 
 
* BTB = bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar 


