Stichting Toegankelijkheid De Fryske Marren
Onderzoek Toegankelijkheid Sportterreinen
De Fryske Marren
Het onderzoek is uitgevoerd door vrijwilligers van de Stichting Toegankelijkheid De
Fryske Marren op verzoek van de gemeente De Fryske Marren.
Bij het onderzoek is uitgegaan van de regels die zijn opgenomen in het Handboek
Toegankelijkheid. Algemeen uitgangspunt daarvoor is dat mensen met een
lichamelijke beperking zonder hulp van anderen gebruik kunnen maken van openbare
voorzieningen.
In de beoordeling zijn betrokken de toegankelijkheid en bruikbaarheid door mensen
met een lichamelijke beperking van:
1. gehandicapten parkeerplaats
2. looproutes op de begane grond, zowel buiten als binnen
3. verdieping
4. een voor gehandicapten aangepast toilet
5. douche- en kleedruimte
6. terras
7. eet/drinkruimte
8. loket/receptie
9. zaalruimte(-s)
10. pinapparatuur
Bij de beoordeling is geen verschil gemaakt of de voorziening wordt gebruikt door
sporters of door toeschouwers.
Hierna volgen per sportterrein de bevindingen.
Voetbalvereniging CVVO Lemmer.
Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen met een minimale afmeting van 6 meter bij 3,50
meter. In de doorgang van de hoofdingang is een drempel van 7 cm. Hoog. Een
rolstoelgebruiker kan deze drempel zonder hulp van anderen niet passeren. Het
aanbrengen van een oprijplaat is aan te bevelen. Voor de bezoekers is er geen toilet
van voldoende afmetingen met een draaicirkel van 150 cm. aanwezig. Er zijn geen
steunen naast de toiletpot. Hoewel het niet vaak zal gebeuren dat iemand met een
lichamelijke beperking (rolstoelgebruiker) gebruik zal maken van de kleedruimte
melden wij toch het volgende:
Voor mensen met een lichamelijke beperking is de kleedruimte niet toegankelijk omdat
er van buiten af een abrupt hoogteverschil is van 5 cm. De buitendeur is met een
breedte van 77 cm. aan de smalle kant. De tussendeur vergt vrij veel kracht om hem
te openen. Er is geen draaicirkel van 150 cm. of meer voor de deur. De toegangsruimte
naar het toilet is beperkt.
De zitgelegenheid op het terras bestaat uit picknicktafels die door een rolstoelgebruiker
slecht bruikbaar zijn omdat ze niet onderrijdbaar zijn.
De toegankelijkheid is voor verbetering vatbaar.
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Voetbalvereniging Lemmer.
Er is geen invalidentoilet van voldoende afmetingen met een draaicirkel van minimaal
150 c. Naast het toilet zijn geen steunen aangebracht. Hoewel het niet vaak zal
gebeuren dat iemand met een lichamelijke beperking (rolstoelgebruiker) gebruik zal
maken van de kleedruimte melden wij toch het volgende:
Tot in de kleedruimte is er een abrupt hoogteverschil van 5 cm. Dat is meer dan het
maximaal te passeren verschil van 2 cm. Voor het openen van de tussendeuren in de
kleedruimte is te veel kracht nodig. Ook hier is er geen draaicirkel van minimaal 150
cm. bij de deuren. De drempel naar de douche is met 7 cm. veel te hoog. Het
aanwezige toilet is voor een rolstoelgebruiker niet bruikbaar.
Bij de ingang van de kantine is een drempel van 7 cm. hoog. Voor een rolstoelgebruiker
is deze belemmering niet te passeren zonder hulp van anderen.
De toegankelijkheid is voor verbetering vatbaar.
Mixed Hockey Club Lemmer.
Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen met een minimale afmeting van 6 meter x 3,50
meter. Het voetpad naar de hoofdingang is smaller dan de verlangde breedte van 1,80
meter. Om de hoofdingang te openen is veel kracht nodig. Na de hoofdingang is de
ruimte om te keren kleiner dan de vereiste 2 x 2 meter. In de hoofdingang is een
drempel van 10 cm. hoog. Een rolstoelgebruiker kan zonder hulp van anderen
maximaal 2 cm. hoogte overbruggen. De zitgelegenheid op het terras bestaat uit
picknicktafels die door een rolstoelgebruiker slecht bruikbaar zijn omdat ze alleen aan
de korte zijde onderrijdbaar zijn.
De toegankelijkheid is voor verbetering vatbaar.
Voetbalvereniging EBC te Oosterzee.
Het toilet is niet geschikt voor rolstoelgebruikers; de deur is 90 cm. breed, er is geen
draaicirkel van minimaal 150 cm en er zijn geen steunen naast de toiletpot. Verder is
deze sportvoorziening goed toegankelijk en bruikbaar. De zitgelegenheid op het terras
bestaat uit picknicktafels die door een rolstoelgebruiker slecht bruikbaar zijn omdat ze
niet onderrijdbaar zijn.
Voetbalvereniging Delfstrahuizen.
Er is niet duidelijk aangegeven waar de ingang van het terrein is. Het aanbrengen van
een bordje daarvoor is aan te bevelen. Er is geen invalidentoilet. Hoewel het niet vaak
zal gebeuren dat iemand met een lichamelijke beperking (rolstoelgebruiker) gebruik
zal maken van de kleedruimte melden wij toch het volgende:
Tot in de kleedruimte is er een abrupt hoogteverschil van 17 cm (verzakking en
drempel). De vrije doorgang van de deur is minder dan 85 cm en de vrije doorgang in
de gangen is minder dan de vereiste breedte van 90 cm. Om de tussendeuren te
openen is te veel kracht nodig.
De zitgelegenheid op het terras bestaat uit picknicktafels die door een rolstoelgebruiker
slecht bruikbaar zijn omdat ze niet onderrijdbaar zijn en de bovenkant te hoog is.
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Voor het toilet bij de kantine is een drempel van 3 cm. hoog. Een rolstoelgebruiker kan
een abrupte hoogte van maximaal 2 cm. overbruggen.
De toegankelijkheid is voor verbetering vatbaar.

Voetbalvereniging Balk (sportpark De Wilgen)
Het sportpark is moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer omdat de bushalte aan de
overkant van de Luts is. Tijdens ons onderzoek waren er geen
invalidenparkeerplaatsen. Nadien heeft de gemeente twee invalidenparkeerplaatsen
in te richten.
Het terras is gesitueerd boven de kleedkamer en om er te komen moeten abrupte
hoogteverschillen worden overbrugd van meer dan 7 cm. worden overbrugd. Het
aanbrengen van een op- en afrijplaat is aan te bevelen. Het terras is bereikbaar met
een lift aan de buitenkant en kan alleen worden geopend met een sleutel. Nergens is
aangegeven waar de sleutel te verkrijgen is. Het aanbrengen van een bel zodat iemand
de sleutel kan brengen is aan te bevelen. Op het terras is nog geen zitgelegenheid.
Er is toegezegd dat er banken zullen worden geplaatst. Tafels zijn ook nog niet
aanwezig. Het verdient aanbeveling tafels te plaatsen die onderrijdbaar zijn en
waarvan de onderkant 70 cm. of hoger boven de grond is en de bovenkant 80 cm. of
lager is.

Sportpark De Skelp (voetbal, gymnastiek, tennis, volleybal) Oudemirdum.
De invalidenparkeerplaatsen zijn te smal, maar doordat er aan één kant een grasstrook
is zijn ze bruikbaar. Er is geen invalidentoilet aanwezig. Hoewel het niet vaak zal
gebeuren dat iemand met een lichamelijke beperking (rolstoelgebruiker) gebruik zal
maken van de kleedruimte melden wij toch het volgende:
Vanaf het terrein naar de kleedkamer moet een drempel van meer dan 7 cm. hoog
worden overbrugd. Het aanbrengen van een op- en afrit plaat lost deze belemmering
op.
Tussen de kantine en het hoofdveld bevindt zich een terras. Tussen de kantine en het
terras is een abrupt hoogteverschil van meer dan 7 cm. Ook hier zou een op- en
afritplaat aangebracht kunnen worden. De vrije doorgang in de gangen naar het terras
ins kleiner dan de verlangde breedte van minimaal 90 cm. De tafels op het terras zijn
niet onderrijdbaar en de bovenkant van de tafel is hoger dan de maximale hoogte van
80 cm.
De toegankelijkheid is voor verbetering vatbaar.

Voetbalvereniging Sleat
Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen. Verder is het sportcomplex goed toegankelijk.
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Voetbalvereniging De Wâlde Oudega.
De invalidenparkeerplaatsen zijn te smal, maar aan één kant is een grasstrook
aanwezig. De opstelruimte voor toeschouwers langs het veld is niet verhard en
daardoor moeilijker te gebruiken. Er is geen invalidentoilet en het wel aanwezige
gewone toilet voldoet niet aan de aan een invalidentoilet gestelde eisen.
Hoewel het niet vaak zal gebeuren dat iemand met een lichamelijke beperking
(rolstoelgebruiker) gebruik zal maken van de kleedruimte melden wij toch het
volgende:
Vanaf het terrein is er een abrupt hoogteverschil (drempel) van meer dan 7 cm. Dit is
te ondervangen door het plaatsen van een op- en afritplaat. De vrije doorgang per deur
is minder dan de minimale maat van 85 cm.
De kantine is op de verdieping en is voor een rolstoelgebruiker niet bereikbaar wegens
een te steile trap of een te steile helling.
De toegankelijkheid is voor verbetering vatbaar.

RK Voetbalvereniging Bakhuizen
Het pad van het hek bij de ingang van het terrein tot het clubhuis heeft eerst een helling
naar beneden en daarna een helling omhoog. Voor een rolstoelgebruiker zijn die
hellingen aan de steile kant. Er is een andere ingang naar het terrein met evenwel zeer
beperkte parkeergelegenheid. Vanaf die plaats kan het gebouw met een geringe
helling worden bereikt.
De paden zijn in principe goed berijdbaar, maar er staat wel een lantaarnpaal
halverwege op het pad. In het gebouw zijn geen laaggeplaatste kledinghaken (lager
dan 150 cm van de grond). Wellicht kunnen naast de goed toegankelijke lift een paar
laaggeplaatste kledinghaken worden aangebracht. Verder is het object goed
toegankelijk.

Voetbalclub Renado (Sint Nicolaasga)
Er is te veel kracht nodig om de toegang te openen. Er is geen invalidentoilet, het wel
aanwezige toilet is door een rolstoelgebruiker niet bruikbaar. De tafels op het terras
zijn niet onderrijdbaar met een rolstoel. Verder is het object goed toegankelijk.

Sportterrein Vegelinsoord
De vrije doorgang in de gangen naar de kleedruimte en de kantine zijn met 80 cm. breedte te
smal. De minimaal verlangde breedte is 85 cm.
Het terras voor de kantine is moeilijk bereikbaar voor een rolstoelgebruiker vanwege een talud
met een hoogteverschil van meer dan 7 cm. De tafels op het terras en in de kantine zijn niet
onderrijdbaar en de bovenkant van de tafels is met 80 cm. te hoog. Er is geen invalidentoilet,
maar in noodgevallen is aan de overzijde van de straat het Dorpshuis met een invalidentoilet.
Verder is het object goed toegankelijk.
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Sportterrein Hege Simmerdyk Joure
In de doorgang van de toegang is een drempel aanwezig van 7 cm. hoog. Voor een
rolstoelgebruiker is die niet te passeren zonder hulp van een ander. Het plaatsen van een op- en
afritplaat kan deze belemmering opheffen. Verder is het object goed toegankelijk.

Sportterrein Oudehaske

Hoewel het niet vaak zal gebeuren dat iemand met een lichamelijke beperking (rolstoelgebruiker)
gebruik zal maken van de kleedruimte melden wij toch dat er een drempel van 7 cm. moet worden
overbrugd, wat voor een rolstoelgebruiker zonder hulp van anderen niet mogelijk is. Het terras,
grenzend aan de kleedruimte heeft picknicktafels, die niet onderrijdbaar zijn. Verder is het object
goed toegankelijk.

Sportterrein Sintjohannesga

Hoewel het niet vaak zal gebeuren dat iemand met een lichamelijke beperking (rolstoelgebruiker)
gebruik zal maken van de kleedruimte melden wij toch dat er een drempel van 5 cm. moet worden
overbrugd, wat voor een rolstoelgebruiker zonder hulp van anderen niet mogelijk is. Verder is het
object goed toegankelijk.

*********************************************
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