
Sport toegankelijk maken  
voor iedereen? Dat kan 
voortaan heel makkelijk!

Sportinfrastructuur & Ruimte - Sport toegankelijk maken voor iedereen? Dat kan voortaan heel makkelijk!  

Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, ontwikkelde in opdracht van Sport Vlaanderen 
een label en een ontwerpinstrument voor toegankelijke sportinfrastructuur. Die helpen je 
als lokale overheid of als beheerder van sportinfrastructuur om de toegankelijkheid van je 
sportgebouwen en hun omgeving te verbeteren. Alles wat je daarvoor moet weten, vind je 
sinds kort op de website van Sport Vlaanderen.

Je kan het label behalen voor een brede waaier  
aan sportinfrastructuur. Of het nu gaat om een kleine 
sporthal, een groot sportcentrum, een zwembad, 
tennisvelden, een complex met atletiekpistes of een 
recreatiedomein, met het label toon je aan dat je 
infrastructuur voor iedereen toegankelijk is.

Wat dit label nog meer bijzonder maakt? Het 
is het eerste en enige label voor toegankelijke 
sportinfrastructuur in heel Europa.

Drie niveaus

Er zijn drie verschillende niveaus van toegankelijkheid: 
excellent (A+++), uitstekend (A++) en goed (A+). 
Als je het label wil behalen, kan je je volledig laten 
begeleiden door Inter. 

Gelanceerd door minister Weyts in Sport 
Vlaanderen Brasschaat, sportcentrum  
met A++ label

Op 11 oktober 2022 reikte Vlaams minister van 
Sport Ben Weyts het label voor het eerst uit aan het 
G-sportcentrum van Sport Vlaanderen in Brasschaat. 
Daar kan je als sporter met een beperking terecht 
om zonder drempels te sporten. Slimme oplossingen 
maken het sporters en supporters met een beperking 
veel makkelijker om er zich goed te voelen en er 
graag te komen.

De ingang is goed zichtbaar en brede automatische 
deuren geven uit op een gang zonder drempels. Er 
zijn gidslijnen voor blinde en slechtziende bezoekers 
en een balie die laag is en onderrijdbaar voor 
rolstoelgebruikers. Zo kan je van net zo dichtbij als 
iemand die rechtstaat de balie gebruiken. Dankzij 
een ringleiding kunnen bezoekers met een hoor-
apparaat baliemedewerkers goed verstaan. Ook 
in de cafetaria vind je zo’n ringleiding, zodat je een 
spreker goed hoort zonder last te hebben van het 
omgevingslawaai.

Annelies Vogelaers
Adviseur Toegankelijkheid en Universal Design – Inter
annelies.vogelaers@inter.vlaanderen
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A+++ excellent toegankelijk A++ uitstekend toegankelijk A+ goed toegankelijk

•  Inclusief voor iedereen. 

•  Meeste gebruikscomfort voor 
sporters, toeschouwers en 
medewerkers, met en zonder 
handicap. 

•  Uitgebreide integrale 
toegankelijkheidscriteria 
én uitgebreide 
toegankelijkheidscriteria voor 
doelgroepen. 

•  Streefdoel: voor nieuwe 
ontwerpen of grote 
verbouwprojecten, voor grotere 
sportaccommodaties en stadions, 
voor sportaccommodaties voor 
G-sporters en G-toeschouwers.

•  Veel gebruikscomfort voor 
sporters, toeschouwers en 
medewerkers, met en zonder 
handicap.

•  Uitgebreide toegankelijkheids-
criteria voor de afwerking en voor 
alle doelgroepen.

 
•  Streefdoel voor nieuwe ontwerpen 

of grote verbouwprojecten.

•  Goed toegankelijk voor sporters, 
toeschouwers en medewerkers, 
met en zonder handicap. 

•  Kleiner aantal 
toegankelijkheidscriteria.

•  Streefdoel: voor kleinere 
sportaccommodaties en 
bestaande sportaccommodaties.

Wendy Metten, directeur Inter, minister Ben Weyts en 
Joeri Verellen, rolstoeltennisser, bestuurder van G-sport  

Vlaanderen en docent aan hogeschool Thomas More in gesprek 
bij de voorstelling van het sportlabel.
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Sport Vlaanderen Brasschaat haalt als allereerste 
het A++ label. “Die twee plusjes zijn opmerkelijk, 
want de sportinfrastructuur stond hier al. Er zijn dus 
heel wat aanpassingen gebeurd”, haalde minister 
Weyts aan. “De bedoeling van het kwaliteitslabel 
is dubbel. We willen dat bestaande infrastructuur 
wordt doorgelicht. Maar daarnaast willen we ook 
een leidraad bieden voor de bouw en renovatie van 
sportinfrastructuur, zodat die al meteen toegankelijk 
genoeg is. We willen geen aparte G-sportclubs 
creëren,	maar	wel	dat	de	bestaande	sportclubs	zich	
openstellen voor G-sporters en G-supporters.”

Sport Vlaanderen Brasschaat zet met dit eerste label 
dus de toon voor andere sportcentra in Vlaanderen. 
En jouw sportinfrastructuur kan de volgende zijn.

Ontwerpinstrument

Om het label te halen, volg je het ontwerpinstrument 
van Inter, een handige leidraad voor je ontwerp. Deze 
houdt rekening met wat je nodig hebt om vlot te  
sporten, te supporteren of te werken in een sport-

gebouw of -omgeving. Met en zonder beperking, als 
oudere, of als je op stap bent met je kinderen of met 
een zware sporttas. Als je het ontwerpinstrument 
volgt, kan iedereen dat. 

Het ontwerpinstrument is gebaseerd op de toe- 
gankelijkheidsregelgeving, Belgische en inter-
nationale normen en publicaties, productinformatie 
en inzichten uit een participatietraject van sporters 
en toeschouwers met en zonder handicap, en  
gesprekken met belangrijke spelers uit de sport-
sector.

In het instrument vind je alle toegankelijkheids-
criteria per gebouwonderdeel. Via een keuzelijst 
pas je de criteria toe die bij jouw situatie passen. Je 
ontdekt het ontwerpinstrument op de website van 
Sport Vlaanderen. Je vindt er ook een stappenplan 
voor je ontwerpproces, principeschetsen en voor-
beelden om inspiratie op te doen.

Wendy Metten, algemeen directeur Inter: “Met dit 
project is er nu een nieuwe standaard om toe-
gankelijkheid te verankeren in het gedachtegoed 
van ontwerpers en opdrachtgevers. Het ontwerp-
instrument is onze praktische gids voor kwaliteits-

Sportinfrastructuur & Ruimte - Sport toegankelijk maken voor iedereen? Dat kan voortaan heel makkelijk! 

Een verlaagde balie voor rolstoelgebruikers, volwassenen met 
een klein gestalte en/of voor kinderen. Er bevindt zich ook een 
ringleiding voor mensen met een hoorapparaat.

Ga aan de slag met het  
ontwerpinstrument
Het ontwerpinstrument kan je hanteren via 
https://www.sport.vlaanderen/toegankelijke-
sportinfrastructuur-toegankelijkheid/tools-
voor-ontwerpers/ of via volgende QR-code.

Alle andere info om je sportinfrastructuur 
toegankelijk te maken voor iedereen 
vind je via www.sport.vlaanderen/
toegankelijkesportinfrastructuur.

Er zijn drie  
verschillende niveaus  
van toegankelijkheid
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garantie op vlak van comfort voor iedereen.” 
Annelies Vogelaers, adviseur Toegankelijkheid 
en Universal Design vult aan: “De sportwereld is 
een boeiende wereld: er ontstaan steeds nieuwe 
G-sporttakken	en	de	focus	op	innovatie	creëert	
kansen.	Het	beweegt	er,	letterlijk	en	figuurlijk.	Heel	
fijn	om	vanop	de	eerste	rij	mee	te	maken	hoe	Sport	
Vlaanderen inzet op inclusie en werk maakt van 
integrale toegankelijkheid. Dat getuigt van de sterke 
visie en durf die zo typisch zijn voor de sportsector.”

Nieuwbouw of renovatie én bestaande 
gebouwen

Je kan een labeltraject volgen voor een bestaand 
gebouw of een labeltraject voor een nieuwbouw 
of renovatie. Bij elk traject krijg je een volledig 
ondersteuningspakket. 

Bij een bestaand gebouw is er onder andere een 
plaatsbezoek en een verslag met een plan van 
aanpak inbegrepen. Bij een nieuwbouw of renovatie 
krijgt je bouwteam een opleiding en begeleiding 
tijdens alle stappen van ontwerp tot uitvoering.

Voorbeeld van een bestek

Start je met een nieuwbouwproject? Of schrijf je 
een ontwerpwedstrijd uit en wil je toegankelijkheid 
opnemen	in	je	projectdefinitie	en	programma	van	
eisen? Op de site van Sport Vlaanderen vind je een 
voorbeeld van een bestektekst om van te vertrekken. 

Deze tekst geeft je ambitieniveau weer en bevat 
de procedure om integrale toegankelijkheid op te 
nemen in je project.

Makkelijker sporten en supporteren,  
iedereen wint!

Is je sportgebouw goed toegankelijk, dan trek je 
vanzelf meer sporters en toeschouwers aan: mensen 
met een handicap en ouderen, maar ook andere 
bezoekers die het extra gebruikscomfort waarderen. 
Als je je infrastructuur toegankelijk maakt en dat laat 
weten, maak je dus het verschil voor een grote groep 
toeschouwers, sporters, én de vrienden of familie die 
ze meenemen.

“Toegankelijkheid is een breed begrip”, vertelt Joeri 
Verellen. Hij is rolstoelgebruiker, rolstoeltennisser, 
bestuurder van G-sport Vlaanderen en docent Sport 
en Bewegen aan hogeschool Thomas More. “Het 
verschilt ook vaak naargelang je beperking. Ik bel 
meestal even op voorhand naar sportcentra met de 
vraag of ze toegankelijk zijn. 

Verlaagde toog voor rolstoelgebruikers, volwassenen met een 
kleine gestalte en kinderen.

Met dit project is er nu  
een nieuwe standaard om 

toegankelijkheid te verankeren 
in het gedachtegoed 

van ontwerpers en 
opdrachtgevers
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Vaak krijg ik een antwoord waarmee ik niet altijd 
zeker ben. Ik ben rolstoelgebruiker. Al zijn geen 
drempels en overal een stoeltje niet voldoende. 
Ik hoop dat we door dit label eenzelfde taal gaan 
spreken, zodat G-sporters makkelijker weten of een 
sportinfrastructuur al dan niet toegankelijk is.”

Infosessie

Op dinsdag 13 december 2022 vindt er een info-
sessie plaats in Brasschaat voor opdrachtgevers, 
beheerders en architecten. Je leert er meer over 
toegankelijkheid in de sportomgeving en je wordt 
wegwijs gemaakt in het ontwerpinstrument voor 
toegankelijke sportinfrastructuur. Je ontdekt er 
goede praktijken uit binnen- en buitenland en 
krijgt een rondleiding over de toegankelijkheid van 
het centrum van Sport Vlaanderen Brasschaat. 
Ook op andere plaatsen in Vlaanderen waren er 
al regionale infosessies. Heb je ze gemist? Schrijf 

je dan zeker in voor de sessie in Brasschaat. Op 17 
januari 2023 vindt er ook een infosessie plaats in 
Kapermolen Zwembad in Hasselt. 

Inschrijven kan via https://www.sport.vlaanderen/
toegankelijkesportinfrastructuur-toegankelijkheid/
toegankelijke-sportinfrastructuur/infosessies. 

 
Het label aanvragen

Samen naar de sportinfrastructuur van de toekomst? 
Al van de eerste stap is dat makkelijk. Je stuurt een 
e-mail naar Inter om meer info te vragen of voor 
een labeltraject. Een medewerker neemt dan zo snel 
mogelijk contact met je op.

Meer lezen over dit onderwerp?
Zoek in onze Kennisbank:
SPORTINFRASTRUCTUUR, INCLUSIE, 
G-SPORT, TOEGANKELIJKHEID

Kennisbank

Hoofdingang met brede automatische deuren en geleidelijnen voor blinden.

Inter, agentschap Toegankelijk Vlaanderen
info@inter.vlaanderen.be
011 26 50 30

Is je sportgebouw goed 
toegankelijk, dan trek je 

vanzelf meer sporters en 
toeschouwers aan
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