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Op maandag 09-05-2022 is Marisca van den Berg bij het Muiderslot geweest. Zij zit
in een rolstoel. Samen met Nitish heeft zij het buitengebied bekeken.
Allereerst willen de leden van Platform Gooise Meren Toegankelijk!? de medewerkers
van het Muiderslot heel hartelijk bedanken voor hun inzet en aandacht voor de
toegankelijkheid. Wij waarderen dit erg. Ook zijn wij blij dat ons Platform benaderd
is om mee te denken. Dat doen wij graag. In eerste instantie denken wij mee over
de fysieke toegankelijkheid. Op een later moment worden wij gevraagd om mee te
denken over de toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking.

Verslag
Het geplaveide pad aan het begin van de route is eenvoudig te verbeteren door een
deel van de kinderkopjes te vervangen door klinkers.
(Aanvulling Marisca: Met een rolstoel is het goed te doen om over dit pad bij de
kassa van het Muiderslot te komen. Misschien dat de kinderkopjes voor mensen met
een rollator of met een kinderwagen/buggy wel lastig zijn).
Aan het pad dat rondom het Muiderslot loopt, is een kinderspeelplaats gepland die
ook geschikt is voor kinderen met een beperking. Dit is nog in ontwikkeling.
(Aanvulling Marisca: De organisatie De Speeltuinbende houdt zich bezig met
inclusieve speeltuinen: https://www.speeltuinbende.nl/)
Bij de toekomstige kinderspeelplaats staan 3 picknickbanken. Wij adviseren om ten
minste 1 picknickbank te plaatsen die geschikt is voor personen in een
rolstoel/rollator/scootmobiel. Zij kunnen dan ook goed bij de tafel aanschuiven.
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Het pad rondom het kasteel is een breed schelpenpad en daardoor goed toegankelijk
voor mensen in een rolstoel. Het is in het begin nogal steil. Misschien is hier
duwondersteuning nodig.
(Aanvulling Marisca: Voor Marisca was het hele pad goed te doen. Maar misschien is
voor anderen een kleine duwondersteuning nodig op het eerste gedeelte van het
pad. Het maakt niet uit of je de route linksom of rechtsom loopt. Vanaf beide kanten
is de route goed te doen).
Langs het gehele pad staan voldoende bankjes met armleuningen en
picknickbanken. Het pad wordt ter hoogte van het openluchttheater smaller. Hier is
misschien enige afrastering nodig omdat hier de natuurlijke gidslijn voor mensen
met een visuele beperking niet goed duidelijk is. In de toekomst wordt er nog een
afspraak met Joop en/of Jan Jaap gemaakt om te toetsen op toegankelijkheid voor
slechtziende en blinde mensen. Dit kan dan met hen besproken worden. De
aandacht is nu eerst gericht op fysieke toegankelijkheid.
Het uitwijken op het smallere punt bij het openluchttheater kan lastig worden en zal
begrip van overige bezoekers vragen.
Het einde van de buitenroute is, tot de verplaatsing van de ontvangstruimte,
voorlopig onderaan bij het openluchttheater. Vervolgens hebben we de tuinen
bekeken. Deze tuinen zijn goed toegankelijk en de paden zijn vrij hard.
Tijdens een drankje met een hapje hebben we het nog over de toegankelijkheid van
het Slot zelf gehad. De klinkerbestrating op het Slotplein mag breder. Via een
plateaulift is het misschien mogelijk om met een rolstoel binnen te komen waardoor
de meest aantrekkelijke ruimten, Prinsenkamer, Ridderzaal en keuken bezocht
kunnen worden. Deze voorziening hangt af van toestemming van de Rijksgebouwen
Dienst en natuurlijk ook van de financiën.
Vooral een plateaulift, om een deel van de binnenruimte toegankelijker te maken,
zal volgens ons een groot pluspunt zijn en zal veel bezoekers kunnen trekken.
(Aanvulling Marisca: De bestrating op het Slotplein is voor mensen in een rolstoel of
met een rollator/kinderwagen/buggy slecht te doen. De keien die hier liggen, zijn
groot en onregelmatig en liggen ver uiteen. Het lukte Marisca wel om hier overheen
te komen maar het was best lastig).
Ook is het misschien verstandig om de slotbrug te voorzien van een geleidelijn
omdat het beweegbare brugdeel ondanks de valbescherming geen duidelijk ‘pad’ is.
Op dit moment wordt onderzocht of het met het gebruik van audiovisuele
hulpmiddelen mogelijk is om bezoekers te waarschuwen voor eventuele obstakels.
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Het plaatsen van borden zal zo veel mogelijk worden voorkomen. Een duidelijke
route-aanduiding heeft voor bezoekers de voorkeur.
Het Muiderslot gaat de horeca, winkel en toiletten huisvesten in een nieuw te
bouwen onderkomen vooraan op het terrein. Hierin komt ook een invalidentoilet. Of
deze ook zonder entreekaartje te bezoeken zijn, is nog niet geheel duidelijk. De
vrijgekomen ruimten op het Slotplein kunnen dan ingezet worden voor educatie en
workshops.
Verder is men bezig met een maquette van het Slot voor slechtziende en blinde
mensen en er zal hierbij advies worden gevraagd van ervaringsdeskundigen.
Voorgesteld wordt om in de communicatie naar bezoekers, touroperators en andere
belangstellenden toe duidelijk aan te geven dat het Muiderslot op dit moment niet
geheel toegankelijk is en dat ook op het buitenterrein enige hulp gewenst kan zijn.
Deze informatie moet ook op de website worden gedeeld.
(Aanvulling Marisca: Ik was blij te zien dat op het algemene informatiebord wel werd
aangegeven dat de toegankelijkheid op dit moment (nog) niet optimaal is. Dat er
geen mindervalidentoilet aanwezig is. Op het informatiebord bij de ingang wordt
vermeld: "Rolstoelgebruikers kunnen de tuin en het slotplein gratis bezoeken. Helaas
zijn het kasteel en de toiletten (nog) niet toegankelijk". Het is prettig dat dit hier
vermeld staat. Hierdoor kan je een keuze maken om wel/niet het terrein te
betreden.)
Marisca: Nitish en ik hebben nog nagedacht over het gebruik van VR-brillen voor
bezoekers die het Slot niet kunnen betreden. Ook hebben we nagedacht over een
traplift in plaats van een plateaulift. Echter, het grote nadeel hiervan is, dat dit
alleen geschikt is voor mensen die nog wel uit de rolstoel kunnen ‘stappen’. Voor
anderen is het Slot dan nog niet toegankelijk. Een plateaulift blijft dus ook mijn
grote voorkeur houden.
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