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Zwembaden  -  Toegankelijkheid voor personen met een handicap

De provincie West-Vlaanderen heeft tussen 2014 en 2017 een 
toegankelijkheidsonderzoek laten uitvoeren door het expertisecentrum Inter. Daaruit 
blijkt dat slechts 7 van de 29 gescreende zwembaden in West-Vlaanderen een positief 
rapport kregen op het vlak van toegankelijkheid. 

De zwembaden werden onderzocht op parkeergelegenheid, toegangspaden, cafetaria, 
inkom, aangepast toilet en kleedruimtes. Vooral de nieuwe gebouwen scoren beter, 
zowel op structureel vlak als in de nodige voorzieningen, want het 
toegankelijkheidsaspect is dan ook sinds 2010 een vereiste bij de bouwaanvraag. Ook 
zwembaden die recentelijk grote renovaties lieten uitvoeren, deden de nodige structurele 
aanpassingen om de toegankelijkheid te verbeteren. 

1. Hoeveel zwembaden in de andere provincies zijn toegankelijk voor personen met een 
handicap? 

2. Wat is een mogelijke verklaring voor het lage aantal zwembaden in West-Vlaanderen 
dat toegankelijk is voor personen met een handicap? 

3. In welke mate kan de Vlaamse Regering in extra stimulansen voorzien om de oudere 
zwembaden voldoende toegankelijk te maken voor personen met een handicap? 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 581 van 16 mei 2017
van JOHAN VERSTREKEN

Het toegankelijkheidsonderzoek door het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, in 
opdracht van de provincie West-Vlaanderen, gebeurde a.d.h.v. een plaatsbezoek en op 
basis van de Toegankelijk Vlaanderen methodiek (zie: www.toegankelijkvlaanderen.be). 
Deze databank informeert gebruikers objectief en gedetailleerd over de mate van 
toegankelijkheid van publieke gebouwen en hun omgeving. De selectie van 29 
zwembaden gebeurde in overleg met de provincie, waarbij o.a. rekening werd gehouden 
met de toekomstige acties naar renovatie/nieuwbouw. Er werd gewerkt met een scenario 
van de weg die je vb. als zwemmer of bezoeker moet afleggen (waar geraak je dan, kom 
je knelpunten tegen). Op basis daarvan bleken inderdaad heel wat baden niet zo vlot 
toegankelijk te zijn en zijn er slechts een 7-tal als ‘positiever’ naar voor gekomen. Toch 
betekent dit niet dat de andere baden allemaal zeer slecht waren. 

1. Eind vorige jaar deed het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen ook voor Sport 
Vlaanderen een steekproef bij een 14-tal recent gebouwde zwembaden (bouwjaar 
vanaf 2010). Ook daar bleken met eenzelfde scenario slechts twee à drie baden over 
de hele lijn zeer vlot toegankelijk te zijn. 
In een verder verleden zijn er ook voor de andere provincies grootschaligere 
onderzoeken gebeurd, maar niet met een vergelijkbare werkwijze en dus 
vergelijkbare resultaten. 
In de sportinfrastructuurdatabank van Sport Vlaanderen is een topic “toegankelijkheid 
voor personen met een handicap” opgenomen. Wanneer er één of andere faciliteit 
inzake toegankelijkheid wordt voorzien, wordt het gebouw als “toegankelijk” 
aangeduid. Hierbij de actuele situatie van alle zwembaden die werden opgenomen in 
de sportinfrastructuurdatabank voor Vlaanderen: 

Toegankelijkheid
Provincie

Ja Nee Onbekend Totaal

Antwerpen 47 20 8 75
West Vlaanderen 51 18 6 75
Oost Vlaanderen 33 8 7 48

Limburg 31 19 5 55
Vlaams Brabant 37 6 2 45

2. Zoals reeds bekend kampen we in Vlaanderen met een verouderd patrimonium van 
zwembaden. Hoewel er sinds de jaren ’70 al een federale wetgeving was m.b.t. de 
toegankelijkheid van gebouwen die open staan voor het publiek, werd deze weinig 
geïmplementeerd. Sinds de herziening van de Vlaamse toegankelijkheidsverordening 
in 2010 ziet het agentschap Toegankelijk Vlaanderen een stapsgewijze verhoging van 
de toegankelijkheid. Dit uit zich ook in de 29 zwembaden in West-Vlaanderen 
waarvan het merendeel ook oudere infrastructuur betrof. De slechtere score dient 
dan ook genuanceerd te worden. De conclusie van het onderzoek luidde o.m. dat de 
toegankelijkheid op structureel gebied verbetert en dat voorzieningen zoals vb. een 
zwembadlift vaker voorkomen en er meer oog is voor de toegankelijkheid van de 
omkleedzones en het sanitair. Naar de toekomst verwacht men dat nieuwe baden en 

http://www.toegankelijkvlaanderen.be


grondige renovaties nog meer verbetering op vlak van toegankelijkheid met zich mee 
zullen brengen. 

3. In de verschillende initiatieven rond subsidiëring van sportinfrastructuur werd en 
wordt sterk ingezet op integrale toegankelijkheid: 

- Bij de projectoproep zwembaden 2015 werd er - als pilootproject – aan 4 
gesubsidieerde zwembaden de mogelijkheid geboden om een 
begeleidingstraject (door expertisebureau Inter - agentschap Toegankelijk 
Vlaanderen) inzake integrale toegankelijkheid en Universal Design te 
doorlopen. De begeleidingstrajecten lopen momenteel nog. 

- De projectoproep zwembaden 2016 voorzag in een begeleidingstraject over 
duurzaamheid, samenwerking, exploitatie en toegankelijkheid zodat er 
kwaliteitsvolle dossiers werden ingediend die aansloten bij de 
beleidsdoelstellingen en resulteerden in meer en beter zwemwater in 
Vlaanderen. Daarnaast werden de ontvankelijke dossiers getoetst aan een 
aantal beoordelingscriteria waaronder ook integrale toegankelijkheid en 
Universal Design. 

- Recent werd het nieuwe decreet betreffende bovenlokale sportinfrastructuur 
en topsportinfrastructuur goedgekeurd in het Vlaamse Parlement. De 
toekomstige subsidieaanvragen die aan minimale subsidievoorwaarden 
voldoen worden inhoudelijk beoordeeld door een beoordelingscommissie aan 
de hand van de 5 beoordelingscriteria waaronder de mate waarin de 
sportinfrastructuur integraal toegankelijk is. 

Integrale toegankelijkheid en Universal Design gaan verder dan het louter fysiek 
toegankelijk maken van gebouwen voor personen met een handicap. Het gaat over 
integrale toegankelijkheid voor iedereen, vb. ook ouders met een kinderwagen, 
ouderen,… van bij aankomst tot vertrek. Het gaat over het vergemakkelijken en 
veraangenamen van het gebruik van een gebouw voor alle gebruikers.


