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1. Inleiding 
 

Dit document geeft een aantal richtlijnen en tips voor het toegankelijk maken van de 

infrastructuur van een golfclub voor G-golfers op de onderdelen die aan bod komen in het 

document ‘Info + reglement 2017’ punt 6. Bepaling van het subsidiebedrag – activiteit 3. 

Toegankelijkheid. 

Activiteit 3. Toegankelijkheid bestaat uit 5 onderdelen waarvoor een club punten kan 

behalen indien de infrastructuur van de club aan de voorwaarde van dat onderdeel voldoet. 

Per onderdeel afzonderlijk kunnen punten worden behaald. 

Voor het behalen van het G-golf friendly label en de daaraan verbonden punten dient de 

infrastructuur van de club wel te voldoen aan de voorwaarde van alle 5 de onderdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

2. Voorwaarde per onderdeel 
 

1. Parking 

De club behaalt punten op het onderdeel Parking indien 

 minimum 2 parkeerplaatsen worden voorbehouden voor G-golfers. 

Richtlijnen en tips: 

▪ De parkeerplaatsen voor personen met een beperking zijn zo dicht mogelijk gelegen 

bij de toegang tot het clubhuis, bij voorkeur niet verder dan 25 m. 

▪ De basisafmetingen van een parkeerplaats zijn min. 3,50 m breed en min. 5 m lang 

(min. 6 m lang indien de auto’s achter elkaar geparkeerd worden). 

▪ Ze zijn duidelijk gemarkeerd en aangeduid met een signalisatiebord.  

▪ De ondergrond is verhard, vlak, slipvrij en heeft een dwarshelling van max. 2%.  

▪ De parkeerplaatsen zijn goed verlicht. 

 

2. Toilet 

De club behaalt punten op het onderdeel Toilet indien 

 minimum 1 aangepast toilet aanwezig is voor G-golfers. 

Richtlijnen en tips: 

▪ Een aangepast toilet is goed bereikbaar.   

▪ De afmetingen van een aangepast toilet zijn min. 1,65 m x 2,20 m of 1,90 m x 1,95 m. 

▪ De toestellen zijn zo geplaatst dat een vrije draaicirkel van 1,50 m met een rolstoel 

mogelijk is.  

▪ De deur draait naar buiten open.   

▪ Een horizontaal geplaatste greep aan de binnenzijde van de deur vergemakkelijkt het 

dichttrekken.  

▪ Voorzie aan de toiletpot een vaste beugel tegen de wand en een opklapbare aan de 

open zijde.  

▪ De wastafel is onderrijdbaar met een rolstoel, d.w.z. voorzien van een vrije ruimte van 

min. 70 cm hoog, 60 cm diep en 90 cm breed. De bovenrand van de wastafel bevindt 

zich op een hoogte tussen 80 en 90 cm.   

▪ Maak bij voorkeur gebruik van een één-hendel- of automatische kraan, een 

automatisch handdoeksysteem en een zeepdispenser. 

 

 

 



                                                                          

3. Clubhuis 

De club behaalt punten op het onderdeel Clubhuis indien 

 het clubhuis gemakkelijk toegankelijk is voor G-golfers. 

Richtlijnen en tips: 

▪ De toegang is bij voorkeur drempelvrij of heeft een hellende en afgeschuinde drempel 

van max. 2 cm.  

▪ De vrije doorgangsbreedte van de deur bedraagt min. 90 cm, optimaal 120 cm. 

▪ Op een aantal plaatsen in de ruimte is een vrije zone waar een rolstoelgebruiker een 

draaicirkel van 1,50 m kan maken.  

▪ Assistentiehonden krijgen toegang tot de volledige accommodatie. Ze zijn goed 

afgericht en onmisbaar voor slechtzienden, blinden en bepaalde personen met een 

fysieke beperking.  

 

4. Driving range 

De club behaalt punten op het onderdeel Driving range indien 

 het clubhuis gemakkelijk bereikbaar is voor G-golfers. 

Richtlijnen en tips: 

▪ De toegang tot de driving range is goed zichtbaar (signalisatie, vormgeving, 

kleurgebruik, tactiele en visuele contrasten …).  

▪ De toegang is bij voorkeur drempelvrij of heeft een hellende en afgeschuinde drempel 

van max. 2 cm.  

 

5. Toegangspaden 

De club behaalt punten op het onderdeel Toegangspaden indien 

 de toegangspaden goed berijdbaar/begaanbaar zijn voor G-golfers. 

Richtlijnen en tips: 

▪ Toegangspaden zijn min. 1,50 m breed (min. 90 cm bij versmallingen op de route). 

▪ De ondergrond is verhard, vlak en slipvrij.   

▪ Drempels op de route kleiner dan 2 cm zijn bij voorkeur hellend en afgeschuind.  

▪ Niveauverschillen groter dan 2 cm worden opgevangen door een combinatie van 

helling en trap of trap en lift of lift en helling. 

 

 



                                                                          

Meer richtlijnen, tips en informatie zijn terug te vinden in het handboek “Toegankelijkheid 

publieke gebouwen” op http://www.toegankelijkgebouw.be.  

 

Voor meer specifiek advies op maat zijn er volgende toegankelijkheidsbureaus: 

 
Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid  
http://www.entervzw.be  
 
Inter, Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen 
http://www.inter.vlaanderen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toegankelijkgebouw.be/
http://www.entervzw.be/
http://www.inter.vlaanderen/


                                                                          

3. Contact   
 

Vlaamse Vereniging voor Golf 
Leuvensesteenweg 643 
1930 Zaventem 
 
Tel  +32 2 752 83 30 
E-mail  info@golfvlaanderen.be 
 
Contactpersonen G-golf: Ymke Vanherp 
    Katrien Pauwels 
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