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             Voorall Visie 

       ‘2013: Onbeperkt toegang tot het Haagse strand’ 

Zon, zee, strand… Een blij gevoel voor de meeste mensen. Als je een beperking hebt, wil je 
dit vanzelfsprekend ook ervaren. Uitwaaien op het strand of samen met vrienden en familie 

in een strandpaviljoen genieten. 
 
De gemeente Den Haag beschikt over mooie voorzieningen die een dagje strand voor 
mensen met een beperking makkelijker en aantrekkelijker maken. Voorall werkt 
voortdurend samen met de gemeente aan nog meer verbeteringen.  
 
Voorall geeft hierbij een toekomstschets hoe er in Den Haag een unieke plek gecreëerd kan 
worden waar mensen met een beperking, van binnen en buiten de stad, kunnen recreëren 
op het strand.  
De ‘Toetsingscriteria voor een toegankelijk strand’ van Programma VCP zijn in de 
beschrijving meegenomen. 
 
Het Haagse strand toegankelijk voor iedereen  
In een samenleving voor iedereen zouden alle strandtenten en locaties aan zee bereikbaar, 
toegankelijk en bruikbaar moeten zijn voor mensen met een beperking. Voorall kijkt in de 
praktijk met een positieve blik naar wat er al is en hoe we van die mogelijkheden gebruik 
kunnen maken. Door de bestaande voorzieningen te centreren op één locatie en uit te 
breiden, kunnen we komen tot een plek waar mensen met een beperking alles vinden wat 
ze nodig hebben. Voor Den Haag een mooie kans om zich te profileren als toegankelijke 
strandstad, voor de eigen burgers maar ook voor bezoekers daarbuiten. 
 
Hoe ziet die plek eruit? 
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Een locatie die geschikt is voor strandgasten met een beperking bestaat uit de volgende 
onderdelen: Een toegankelijke strandopgang die goed bereikbaar is met openbaar vervoer 
en auto, parkeerplaatsen met ruime tijdslimiet en bankjes op de looproute. Een 
toegankelijk paviljoen met bruikbaar invalidentoilet en kleedruimte, positieve instelling van 
het personeel, informatiepaneel over aanwezige voorzieningen en bewegwijzering in 
pictogrammen voor mensen met een verstandelijke beperking. Diverse modellen 
strandrolstoelen en strandrollators zijn aanwezig. Vrijwilligers helpen bij het gebruik en 
geven instructie. Voor ieders veiligheid zijn een uitkijktoren en getrainde strandwachten in 
de buurt. Via een oplossing op het mulle zand kan met het eigen hulpmiddel de zee bereikt 
worden. 

Wat is er al? 
In Scheveningen is er het Strandrestaurant ‘De Waterreus’ (www.waterreus.nl). In maart 
2006 heeft De Waterreus als enige en eerste strandpaviljoen in Nederland het 
Internationale Toegankelijkheidssymbool (ITS) ontvangen. Dit symbool betekent dat De 
Waterreus toegankelijk is voor personen in een rolstoel of die slecht ter been zijn. En dit 
wordt in de praktijk ook zo ervaren door mensen met een beperking.  
De Waterreus behoort sinds de herinrichting van de Scheveningse Boulevard tot een cluster 
met twee andere strandtenten. Dit lijkt de perfecte plek om als centrale locatie voor dit 
plan te gebruiken. Tram 11 stopt in de buurt. Parkeergelegenheid en bankjes zijn aanwezig 
voor de deur. Er is een hellingbaan bij de ingang. Tevens is er een invalidentoilet en zijn de 
garderobe en de pinautomaat bereikbaar voor personen in een rolstoel. Het personeel laat 
mensen met een beperking zich erg welkom voelen. 
Verderop op de Boulevard in Scheveningen zijn bij Biesieklette strandrollators en de 
strandrolstoelen ‘Wombat’ en ‘Tiralo’ (voor in het water) te huur. Op het strand bij de Pier 
zijn strandwachtposten. 
 
Wat is er nog meer nodig? 

Voor blinden is een veilige, gemarkeerde route van de tram naar de locatie en terug erg 
handig. En om een groeiend aantal bezoekers te kunnen ontvangen, zijn er meer 
gehandicaptenparkeerplaatsen nodig. Om te zorgen dat de informatie toegankelijk en 
helder is, kan bij de ingang van het cluster een informatiepaneel over de aanwezige 
voorzieningen geplaatst worden. Via pictogrammen kan de bewegwijzering voor mensen 
met een verstandelijke beperking verduidelijkt worden.  
De uitgifte van de strandrolstoelen en strandrollators zou verplaatst kunnen worden 
richting het cluster. Het assortiment strandrolstoelen kan nog uitgebreid worden met 2 
andere modellen: een variant speciaal voor kinderen en een elektrische strandrolstoel voor 
de mensen die zelfstandig wat verder het strand op willen. 
Er kan een seizoenspool van vrijwilligers gevormd worden die na een training de mensen 
kunnen begeleiden waar dat nodig is. Partijen als het HOF en het Gilde zijn hiervoor 
mogelijk goede partners. 
De strandbewaking kan verplaatst worden maar ook vanaf afstand met een uitkijktoren 
verwezenlijkt worden. 
Om via het mulle zand met het eigen hulpmiddel toch de zee te kunnen bereiken, bestaat 
de Mobi-Mat. Door het uitrollen van deze kunststof mat wordt een strandopgang tot aan de 
zee toegankelijk. Een strandrolstoel moet altijd geduwd worden. Dat betekent dat mensen 
met een beperking altijd hulp moeten regelen en niet alleen naar de zee kunnen als ze dat 
willen. Via de mat kan iemand met een rolstoel of stok dit wel zelfstandig doen. Ook voor 
blinden, slechtzienden en mensen met kinderwagens is het een uitkomst.  
De Mobi-Mat van een leverancier uit Frankrijk is eerder getest met ervaringsdeskundigen 
van Voorall (zie bijlage voor het gemiddelde resultaat). En vorig jaar zomer was een 
demonstratieversie van de mat elke dag uit te proberen bij De Waterreus.  
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De oplossing via de Mobi-Mat  is een grote troef voor Den Haag: mensen met een 
beperking kunnen zelf de zee kunnen bereiken. Met een Mobi-Mat vanaf het pad van het 
cluster creëer je in één keer een toegankelijke strandopgang met een toegankelijke route 
naar zee. Opslag en beheer van de Mobi-Mat zouden via het strandbeheer van de 
gemeente kunnen lopen.  
Momenteel wordt met strandbeheer gekeken of eerst een deel van de route richting de zee 
via betonplaten gerealiseerd kan worden. Een stuk van 75 meter Mobi-Mat kan het 
gedeelte naar de zee (in verband met eb en vloed) dan overbruggen.  

Hoe maken we dit samen waar in Den Haag?  

Voorall wil bereiken dat mensen met een beperking optimaal aan strandrecreatie kunnen 
meedoen. Daarvoor is het belangrijk dat deze visie gedeeld wordt door de gemeente en we 
samen de handen in één slaan. Voorall heeft vorig jaar het initiatief genomen om, samen 
met de gemeente, een partnerschap in de stad op te zetten. Betrokken spelers zijn 
opgespoord, samen gebracht en met elkaar zetten we nu de schouders onder het plan. 
En zoeken vooral ook samen creatieve oplossingen in deze tijden van bezuinigingen.  
 
Binnen Voorall lopen al initiatieven om de aanschaf van de Mobi-Mat via een sponsorplan te 
verwezenlijken. We willen dit realiseren via bijdrages uit fondsen, donateurs en 
commerciële partijen zoals landelijke zorgverzekeraars, telefonieaanbieders en 
drankenfabrikanten. De gemeente staat achter het plan en investeert er ook in. Zo komen 
we tot oplossingen om het totaal plaatje, uniek in Nederland, neer te zetten. 
Zoekend naar een voorbeeld van de beschreven uitstraling kwamen we uit in Portugal, 
waar een vergelijkbare combinatie is neergezet. Dit strand is vanaf juni te bezoeken.  

Den Haag, januari 2013 

Voorall voor Hagenaars met een beperking 
Voorall werkt voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking 
en/of een chronische ziekte in Den Haag. Voorall is adviseur voor het gehandicaptenbeleid 
van de gemeente Den Haag en fungeert als spreekbuis voor de achterban. 

Van Diemenstraat 196 
2518 VH Den Haag 
070 – 365 52 88 
www.voorall.nl 
info@voorall.nl 
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Bijlagen 

Checklist Test Mobi-Mat 19 mei 2011 

 

1. Gebruikt u een hulpmiddel/voertuig? Zo ja, welk hulpmiddel of voertuig? 

 Rolstoel, witte stok, scootmobiel, rollator, bolderkar met kinderen. 

2. Kunt u goed op de Mobi-mat komen?  

 Ja, prima. 

3. Kunt u zich goed verplaatsen over de Mobi-mat? 

 Ja, gemakkelijk. Draaien is even opletten de eerste keer. 

4. Zou u de Mobi-mat gebruiken om bij de zee te komen, als hij tot daar zou lopen? 

    Waarom wel/niet? 

 Ja, geeft de mogelijkheid om weer eens bij de zee te komen. 

5. Als de Mobi-mat er zou zijn in Den Haag, wat zou het u dan geven? 

 Vrijheid. Een mogelijkheid om met de kinderen mee te gaan. 

6. Ik vind de Mobi-mat in 1 zin: 

 Een slimme oplossing. Handig. Geweldig. Vermoeiend. Bijzonder. Goede uitvinding.  

Terug naar de gewone wereld. Noodzakelijke voorziening. Grensverleggend. 

Tof. Te smal.  

7. Ik geef de Mobi-mat in totaliteit een rapportcijfer (1-10) van:   

 9. 

8. Mijn verdere tips, persoonlijke ervaringen of opmerkingen zijn: 

 Dit zou overal zo moeten zijn.  

 Bijzonder dat we de mat hebben mogen meemaken. Fijn dat mensen dat  
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bedenken om ons te helpen zodat we ook naar het strand kunnen gaan. 

Het lijkt me gewoon helemaal super, ik hoop dat de mat zo snel mogelijk komt. 

10 jaar geleden voor het laatst in zee. 

Misschien iets breder? 

Komt er aan het einde van de mat een parkeerplaats? Of een koffietentje? 

                       Details Mobi-Mat 

Leverancier: Rai-Tillieres (www.rai-tillieres.com) 

Type A2X DL heeft een zacht structuur waar mensen zonder beperking prettig op  

kunnen lopen en wordt standaard geleverd in blauw. 

 

 

De Mobi-Mat is, wellicht interessant voor sponsors, verkrijgbaar in verschillende andere  
kleuren, bijvoorbeeld in oranje, onze nationale kleur, of in de kleuren van Den Haag,  
groen of geel.  

  

 

 


