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Rapport Toegankelijkheid Hoppinpunt Zoutleeuw 
 

1. Voorwoord 

VFG vzw ondersteunt personen met een handicap (en hun netwerk) om hun stem te laten 
horen in dialoog met het lokale en bovenlokale beleid. Als belangenbehartiger hebben we 
bijzondere aandacht voor toegankelijke mobiliteit. We gaan verder dan het ontwikkelen van 
breed gedragen standpunten en willen ook een praktische bijdrage leveren aan een duurzaam 
en toegankelijk mobiliteitsbeleid. Een nieuwe mobiliteitsvisie en de intrede van Hoppinpunten 
bieden hiervoor unieke kansen.  
 
Samen met de provincie Vlaams-Brabant willen we dan ook een tool ontwikkelen om personen 
met een verminderde mobiliteit structureel te betrekken in het ontwerp van Hoppinpunten. 
Als proefopstelling hebben we één van de eerste Hoppinpunten in Vlaams-Brabant gescreend 
op toegankelijkheid. Het perspectief van de gebruikers staat centraal. In dit rapport leest u hun 
aandachtspunten en aanbevelingen.  
 

2. Situering 

Het Hoppinpunt bevindt zich in Halle-Boeienhoven, ter hoogte van de Grote Steenweg 94 
(3440 Zoutleeuw). Het is een lokaal Hoppinpunt. Het behoort tot de eerste Hoppinpunten die 
in het najaar 2020 in Vlaanderen werden geopend.  
 
Welke vervoersmogelijkheden en andere faciliteiten zijn aanwezig?  

- Bushalte met een bus om het uur; belangrijke bestemming: ‘station Sint-Truiden’ 

- Fietsenstalling 

- Infozuil nabij fietsenstalling en bushalte 

- Pakketautomaat  

- Publieke parkeerplaatsen langs de Asbroekstraat / private parkeerplaatsen bij 

tankstation 

- Parking met deelwagens + laadpaal + 2 parkeerplaatsen voor personen met een 

handicap 
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De foto’s van de verschillende onderdelen van het Hoppinpunt vindt u bij ‘aandachtspunten en 

aanbevelingen’.  

3. Doelstelling 

Naast technische expertise zijn ervaringsdeskundigen onmisbaar om de openbare ruimte 

toegankelijk te maken. Zij verplaatsen zich immers dagelijks en kennen de knelpunten uit de 

eerste hand. Ook kunnen zij aanbevelingen aangeven en mee nadenken hoe een Hoppinpunt 

dat bruikbaar is voor iedereen, er kan uitzien. Technische en ervaringsdeskundigheid zijn hierbij 

complementair. In dit rapport geven zes ervaringsdeskundigen hun bevindingen weer over het 

Hoppinpunt in Zoutleeuw: 

- Diederik Ornelis (rolstoelgebruiker) 

- Dorien Meulenijzer (rolstoelgebruikster) 

- Vanessa Hughes (rolstoelgebruikster en autistisch) 

- Fleur Van Liefferinge (slechtziend) 

- Dirk Opstyn (slechtziend) 

- Ingrid Desmaele (doof) 

 

4. Werkwijze: 

Normaal gezien was er op 30 oktober 2020 een screening gepland met zes 

ervaringsdeskundigen met verschillende handicaps (een motorische, auditieve en visuele 

beperking). Deze screening kon door corona echter niet doorgaan.  

Ter vervanging van deze live screening verzamelden Reinhart Niesten (stafmedewerker VFG en 

rolstoelgebruiker), Wouter Coolen (stafmedewerker VFG) en Karl Thiry (mobiliteitsambtenaar 
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provincie Vlaams-Brabant) op 3 december 2020 beeldmateriaal van het Hoppinpunt. Hierbij 

maakten ze gebruik van de app CT Spotter om alvast enkele knelpunten met een bijpassende 

foto per categorie te detecteren.  

Dit beeldmateriaal en de gedetecteerde knelpunten werden nadien tijdens een online sessie op 

15 januari 2021 door de ervaringsdeskundigen besproken. Ze gaven bijkomende 

aandachtspunten aan en formuleerden aanbevelingen. Op basis hiervan werd dit rapport 

geschreven.  

De zes ervaringsdeskundigen voelden zich gewaardeerd omwille van hun inbreng en hopen 

hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan een integraal toegankelijke samenleving. Ze zijn 

bereid om in de toekomst nog deel te nemen aan toegankelijkheidscreenings van 

Hoppinpunten. In dit rapport ontbreekt nog de insteek van een persoon met een verstandelijke 

beperking. Hiervoor wordt in het vervolg gezorgd.  

We gaan bij bestaande Hoppinpunten liefst met de volledige groep ervaringsdeskundigen ter 

plekke, met een (online) bespreking achteraf. Uit noodzaak kan de screening, zoals dit rapport 

bewijst, ook gebeuren enkel en alleen op basis van fotomateriaal en filmpjes. Wanneer het gaat 

over een Hoppinpunt dat nog moet aangelegd worden, kan er ook een advies verleend worden 

op basis van planmateriaal, (3D) foto’s, etc. 

5. Achtergrond rond de toegankelijkheid van Hoppinpunten 

Er verscheen een vademecum voor gemeenten rond de inrichting van Hoppinpunten. Wat 

toegankelijkheid betreft, neemt dit document het vademecum “Toegankelijk Publiek Domein” 

als uitgangspunt. Dit document werd opgemaakt door Inter Vlaanderen. Ook op hun website 

staan relevante richtlijnen. 

Een Hoppinpunt moet steeds ingericht worden volgens het “design for all” principe. De 

cruciale vraag voorafgaand aan elke ontwerp moet zijn hoe het ontwerp bruikbaar en 

functioneel kan zijn voor een zo groot mogelijke groep van mensen. 

Wanneer een Hoppinpunt wordt ingericht dient gekeken te worden naar alle mogelijke 

hindernissen voor mensen met een handicap, zowel op vlak van fysieke toegankelijkheid als op 

het vlak van leesbaarheid van de aangeboden informatie. 

Het vademecum voor gemeentelijke wegbeheerders gaat dieper in op de inrichting van het 

voetpad, de verwachtingen naar halte-infrastructuur zelf en eisen naar nabijgelegen 

parkeerplaatsen. 

Daarenboven vertaalt het recente besluit van de Vlaamse regering (11/9/2020) het decreet 

basisbereikbaarheid naar een regelgevend kader. In verband met toegankelijkheid is in het 

bijzonder artikel 5 relevant: “De beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024 geeft 

aan dat moet gestreefd worden naar een netwerk van toegankelijke en gebruiksvriendelijke 

mobipunten [Hoppinpunten]. Mobipunten [Hoppinpunten] moeten daarom zelfstandig 
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bruikbaar zijn voor iedereen die zich wil verplaatsen, ongeacht leeftijd, omstandigheden, met of 

zonder handicap. […] Mobipunten [Hoppinpunten] en de gebruikte informatiedragers, moeten 

goed toegankelijk (en leesbaar) zijn voor alle gebruikers zodat iedereen zich zelfstandig en 

zonder assistentie kan verplaatsen. De concrete maatregelen m.b.t. een toegankelijke inrichting, 

leesbaarheid, signalisatie, looproutes en geleiding voor blinden en slechtzienden,... worden in 

ontwerprichtlijnen (vademecum mobipunten [Hoppinpunten]) opgenomen. Het Masterplan 

Toegankelijkheid biedt een leidraad voor de aanleg van toegankelijke haltes, die onderdeel 

kunnen uitmaken van een mobipunt [Hoppinpunt].” 

6. Aandachtspunten en aanbevelingen 

We delen de aandachtspunten en aanbevelingen onder in drie categorieën: omgeving, 

infrastructuur en informatie. 

- Omgeving: alles wat de verschillende faciliteiten met elkaar verbindt zoals voetpaden, 

opstapplaatsen, oversteekplaatsen, geleidelijnen,… 

- Infrastructuur: bank, schuilhokje, verlichting, pakjesverdeler,… 

- Informatie: alles wat de leesbaarheid en begrijpelijkheid van informatie aangaat  

Omgeving: 

Bushalte: 

- De volgorde ‘voetpad-fietspad-bushokje’ is gevaarlijk voor personen met een auditieve 

en visuele beperking. Ze kunnen onverwachts gegrepen worden door een fiets tijdens 

het opstappen. Aanbeveling: duid de overgang aan met rubbertegels. Cfr. Leuven 

bushalte VAC gebouw. 

- Er ontbreken rubbertegels voor blinden en slechtzienden aan de halte en geleidelijnen 

die leiden naar het bushokje/de oversteekplaats/de Hoppinzuil.  

- Geen auditieve halteaanduiding. 

- Het busperron is veel te smal en zonder helling. Niet bruikbaar met elektrische rolstoel 

en erg moeilijk met manuele rolstoel. 

- Bushalte is niet conform bushaltegids. In een geval van het overstapmodel is hier al een 

serieuze kink in de toegankelijkheidsketting. 

- Aanbeveling: het is voor iedereen handiger en duidelijker om het bushokje bij de 

opstapplaats te plaatsen en zo ook het conflict met de fietsers te vermijden. Het 

fietspad loopt dan rond/achter het bushokje, eventueel afgescheiden met een haagje (is 

mooier en ook handig voor slechtzienden, bovendien is het beter dan paaltjes waarover 

je kan vallen). 

- Aanbeveling: het opstapplatform moet hierbij worden gerenoveerd conform de criteria 

van de bushaltegids. Ook verkiezen wij hierbij een ruimer, drempelloos bushokje (zie 

verder).  
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Oversteekplaats: 

- Er ontbreken noppentegels en gidslijnen die leiden naar de bushalte.  
- De verkeerslichten hebben geen rateltikker. 
- De duur om over te steken is te kort voor een rolstoelgebruiker.  
- Extra verlichting aan het zebrapad is aangewezen. Dit kan ook bijdragen aan het 

veiligheidsgevoel.  
- Er is geen verlaagde stoeprand en de goot is te diep. Zo blijf je als rolstoelgebruiker 

steken. Aanbeveling: de goot en drempel voetpad wegwerken. 
- De knop aan de lichtpaal is moeilijk bereikbaar. Aanbeveling: de knop kan beter iets 

lager geplaatst worden. 

 

Voetpaden: 
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- Oneffenheden in het voetpad beletten hier en daar een vlotte doorgang voor 

rolstoelgebruikers (zie voorbeeld hieronder).  

- Ontbreken van een duidelijke tactiele afscheiding tussen voet- en fietspad is gevaarlijk. 

Een randje van 2 cm kan een oplossing bieden. 

- De paaltjes zijn gevaarlijk voor blinden. 

- Het reclamebord van de groentewinkel staat op het voetpad. Aanbeveling: handelaars 

sensibiliseren want deze borden beletten een vlotte doorgang voor rolstoelgebruikers, 

maar evenzeer voor ouderen met een rollator.  

 

 

Infrastructuur: 

Kleine Delhaize, tankstation + toegankelijk toilet 

- Het Hoppinpunt ligt naast een tankstation en een kleine Delhaize met een ruime 

assortiment.  Hier kan je ook een koffie (in bediening of zelfbediening) gaan drinken, 

een broodje kopen en er is een aangepast toilet dat ook door niet-klanten kan gebruikt 

worden (zie foto’s hieronder). Aangezien dit winkelpunt open is van 6.00 u tot 22.00 u, 

is dit een grote meerwaarde. Minpuntje daarbij is dat je toch al een beetje afstand moet 

overbruggen om er naartoe te gaan.  

- Aanbeveling: zorg ervoor dat het voor alle reizigers duidelijk is dat zich in de Delhaize 

een aangepast toilet bevindt en dat ze hier gratis gebruik van kunnen maken.  
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Bushokje: 

- De helling bij de inkom van het bushokje is te steil.  

- Er ontbreken leuningen aan de zitplaats. Deze leuning is belangrijk als herkenningspunt 

voor blinden en slechtzienden, maar evenzeer van belang voor ouderen.  

- Er ontbreken rubbertegels als herkenningspunt voor het bushokje.  

- Er is te weinig manoeuvreerruimte in het bushokje voor rolstoelgebruikers. Is er een 

draaicirkel van 150 cm?  

- Voor personen met autisme is de geluidsoverlast storend. Een rustige wachtplek voor de 

bus met duidelijke aanduiding van welke bus in aantocht is, kan helpen. 

- Aanbeveling: een ruim, drempelloos bushokje met duidelijke visuele en auditieve 

aankondiging van de busregeling (zie verder rond informatie), dat het autolawaai 

voldoende afweert.  

 

Parkeerplaatsen, deelauto’s + laadpaal: 

- Goed dat de blauwe parkeerplaatsen in steen zijn. 
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- Goed dat er een parkeerplaats voor personen met een handicap aan de hoek is: zo is 

zowel zijdelings als achterwaarts uitstappen mogelijk. Bij zijdelings uitstappen wel 

opletten voor autoverkeer. 

- De afzonderlijke blauwe parkeerplaats (zie tweede foto beneden) is te smal om 

zijdelings uitstappen op een comfortabele en veilige manier mogelijk te maken. 

- De tegels met gras ertussen op de andere parkeerplaatsen zijn voor rolstoelgebruikers 

en personen die slecht te been zijn onbruikbaar. We kunnen er niet vanuit gaan dat 

deze personen allemaal een blauwe kaart hebben. 

- De ondergrond van het parkeerterrein is verhard en goed berijdbaar voor 

rolstoelgebruikers. Slechtzienden en blinden kunnen hier echter moeilijk hun weg 

vinden. Aanbeveling: een goot of opstandje in een donkerdere kleur kan een oplossing 

bieden. Minstens 2 cm hoogteverschil.  

- Bij de parkeerplaatsen voor deelauto’s is er langs de rechterzijde te weinig ruimte voor 

personen met een handicap om in te stappen (zie vierde foto hieronder).  

- Aanbeveling: maak de ondergrond van de parkeerplaatsen egaler en zorg ervoor dat er 

voldoende ruime en veilige instapplaatsen zijn voor personen met een handicap. 

- De laadpaal staat achter de boordsteen. Zo kan je er als rolstoelgebruiker moeilijk aan.  

- Is dit een geschikte locatie voor aangepaste deelwagen voor personen met een 

handicap? Dit hangt samen met de bruikbaarheid van de bushalte en afstand tot bv. 

Leuven of Tienen. Aanbeveling: breng de Hoppinpunten in kaart waar er aangepaste 

deelwagens kunnen aangeboden worden. Bij aangepaste deelwagens zijn ook ruimere 

parkeerplaatsen noodzakelijk. 
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Bankje + vuilbak: 

- Geen opstelplaats voor rolstoelen naast de bank.  

- Bank heeft wel rugleuning, maar geen zijleuning. Deze zijleuning dient voor 

slechtzienden als herkenningspunt om te gaan zitten, maar is evenzeer een belangrijke 

ondersteuning voor ouderen. 

- De zitbank heeft een dichte, betonnen sokkel. Dit kan hinderlijk zijn voor blinden, 

slechtzienden en rolstoelgebruikers die de transfer doen.  

- Onvoldoende contrast (onderkant van de bank is in dezelfde kleur als de ondergrond).  

- Aanbeveling: zorg voor een contrastrijke bank met zijleuning, open onderkant en 

opstelplaats voor rolstoelgebruikers (dit kan ook via een inham in het midden van de 

bank). Creëer meer ruimte rond de bank of plaats eventueel twee banken rug tegen rug. 

Een ruime plek om te pauzeren met een groene omgeving is voor iedereen aangenaam 

en maakt het Hoppinpunt aantrekkelijker.  

 

Fietsenstalling:  

- Voorlopig kan je hier ook grotere fietsen zoals een driewieler stallen. Aanbeveling: zet 

niet alles vol met standaard stallingen. Voorzie ruimte voor driewielers, tandems,… Voor 
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tandems, maar ook voor standaard fietsen zijn huidige fietsenstellingen niet optimaal. 

Beter zijn de zgn. nietjes (zie tweede foto hieronder) 

  

Pakjesverdeler en omgeving: 

- De kledingcontainer is redelijk hoog. 
- De glascontainers zijn in de grond ingewerkt maar toch deels verhoogd. Hierdoor kan je 

er als rolstoelgebruiker niet gemakkelijk bij omdat er een niveauverschil is. Aanbeveling: 
het zou beter egaal gemaakt worden.  

- Het scherm van de pakjesverdeler is niet onderrijdbaar en dus niet bruikbaar voor 

rolstoelgebruikers.  

- Is er auditieve ondersteuning voor blinden en slechtzienden? En hoe kunnen ze hun 

genummerde locker terugvinden en openen?  

- Aanbeveling: de onderste lockers kunnen voorbehouden worden voor 

rolstoelgebruikers omdat de hoogste niet bereikbaar zijn.   
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Lantaarnpaal: 

- De lantaarnpalen zijn zeer hoog. Aanbeveling: je kan beter met meerdere lagere 
lantaarnpalen werken. Zo kan je alle infrastructuur zoals het bankje of de bushalte 
gelijkmatig en goed verlichten. Dit is in het bijzonder belangrijk voor slechtzienden. 

- Goede verlichting is voor iedereen belangrijk. Het zorgt voor een aangenamer en veiliger 
gevoel. Zo maak je de omgeving en bijgevolg ook het gebruik van het hoppinpunt en het 
openbaar vervoer aantrekkelijker (zie ook opmerkingen bij ‘bankje’).  

 

 
 

Informatie: 

- Informatieborden (zie eerste twee foto’s) zijn te chaotisch. Dit is onduidelijk voor 

personen met ASS of verstandelijke beperking. Ook zijn er onvoldoende pictogrammen 

aanwezig. Aanbeveling: zorg ervoor dat iedereen de belangrijke info (bijvoorbeeld de 

komende bus of de standplaatsen van de deelauto’s) op een duidelijke en 
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laagdrempelige manier te weten komt. Pictogrammen kunnen hierbij helpen en 

duidelijke, eenvoudige auditieve en visuele aankondigingen. 

- De ondergrond bestaat uit een groot grijs vlak. Hierdoor kunnen slechtzienden minder 

goed hun weg vinden. Aanbeveling: breng meer kleurcontrast aan. 

- Hoppinzuil (derde en vierde foto): Het scherm is moeilijk te bedienen vanuit een rolstoel 

en weerkaatst ook veel licht (moeilijk voor slechtzienden).  

o Aanbeveling: zorg voor voldoende schaduw en contrast. Daarnaast is het nodig 

het scherm te kunnen verlagen en verhogen (voor mensen die er moeilijk 

aankunnen) of verkleinen en vergroten (voor mensen die het moeilijk kunnen 

lezen). 

o Aanbeveling: zorg voor geleidelijnen die leiden van de bushalte naar de 

Hoppinzuil. Net voor het scherm van de hoppinzuil moeten er rubbertegels 

liggen. Deze rubbertegels moeten een beetje verwijderd zijn van de zuil, zodat 

de blinde of slechtziende niet tegen de zuil stoot.  

o Aanbeveling: zorg voor een tactiele indicatie op de zuil waar de QR-code zich 

bevindt. Ook auditieve weergave van alle beschikbare reizigersinformatie is 

aangewezen. 

o Aanbeveling: met de coronapandemie zullen weinig mensen geneigd zijn om een 

touchscreen te gebruiken. Bij toekomstige infozuilen kan het interessant zijn 

nearly touchscreens te gebruiken die je niet moet aanraken om de infoschermen 

te doorlopen.  

- Personen met een auditieve beperking vragen zich af hoe zij de nodige instanties 

onmiddellijk kunnen bereiken wanneer ze een dringende vraag hebben. Bijvoorbeeld 

wanneer een bus in panne is of een ander mobiliteitsprobleem zich voordoet. 

Aanbeveling: zorg voor een chatfunctie bij dringende vragen.  
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7. Criteria voor een kwalitatief Hoppinpunt 

Naast de concrete aandachtspunten en aanbevelingen geven de ervaringsdeskundigen een 

drietal criteria mee waaraan een kwalitatief Hoppinpunt moet voldoen. Ze benadrukken dat 

deze criteria iedereen ten goede komen, niet alleen personen met een verminderde mobiliteit. 

Als hoofdprincipe geldt dat het Hoppinpunt voor iedereen bruikbaar moet zijn.  

- Veilig: Gebruikers verplaatsen zich veilig door het Hoppinpunt. Drempels, mogelijke 

conflictsituaties tussen weggebruikers en andere hindernissen worden vermeden. 

- Aangenaam: Het Hoppinpunt is voor iedereen een aangename plaats om over te 

stappen, even uit te rusten of een pakje af te halen. Goede verlichting, ruime en rustige 

wachtplaatsen, en aangepaste infrastructuur helpen hierbij.  

- Duidelijk: Iedereen kan vlot zijn of haar weg vinden in het Hoppinpunt. De info is voor 

iedereen begrijpelijk en goed leesbaar. De aanwezige faciliteiten zijn voor iedereen 

gemakkelijk vindbaar met behulp van pictogrammen, kleurcontrasten, geleidelijnen en 

andere hulpmiddelen.  


