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Toegankelijkheid

Worstelen met 2 cm
Sinds 1 januari 2022 is de hoogte-eis voor drempels bij de toegang van nieuwbouw-

woningen gewijzigd. Nu geldt dat die drempel maximaal 20 millimeter hoog mag zijn, bij 

alle toegangen tot de woning. Bij overschrijden van die 20 millimeter is een hellingbaan 

nodig. Tot dan toe gold deze eis voor slechts één toegankelijke toegang. Zowel markt-

partijen als gemeenten worstelen met deze eis. “Wat doe ik bijvoorbeeld met een achter-

tuin die afloopt en/of een gemeenschappelijke buitenruimte die veel lager ligt?”, schetst 

Jasper Bredewout, procesmanager omgevingsvergunningen en Bouwbesluitdeskundige 

van de gemeente Utrecht de problematiek.

Tekst ing. Frank de Groot

De buitenruimte links is alleen via een trapje verbonden met het besloten binnenterrein. Dit is toegestaan, mits er zich een maximaal 20 mm hoge drempel bij de

achterdeur bevindt en het voor een rolstoel of rollator toegankelijke deel voldoet aan de minimale afmetingen van buitenruimten en er een mogelijkheid is om te keren 

met een rolstoel. 
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De nieuwe eis in Bouwbesluit 2012 
(straks Besluit bouwwerken leefom-
geving, Bbl) schrijft voor dat bij alle 
toegangen van een woonfunctie een 

hoogteverschil op de route tussen een niet-ge-
meenschappelijke vloer en de aangrenzende 
vloer van een gemeenschappelijke verkeers-
ruimte of het aansluitende terrein niet groter 
is dan 0,02 m, gemeten vanaf de afgewerkte 
vloer. Als die hoogte groter is, dan moet dit 
hoogteverschil overbrugd worden door een 
hellingbaan. Het hoogteverschil tussen die 
toegang en het aansluitende terrein mag ech-
ter niet groter zijn dan 1 meter.
Deze gewijzigde eis roept in de praktijk veel 

vragen op. Natuurlijk is de bereikbaarheid/- 
toegankelijkheid van gebouwen en woningen 
heel belangrijk, maar door het opnemen van 
deze eisen in Bouwbesluit 2012 ontstaan er 
landelijk praktische problemen. Dat geldt 
vooral in gemeenten met grote hoogtever- 
schillen. 

Onduidelijkheid

“Wij lopen in de nieuwe, duurzame woonwijk 
Leeuwesteyn, onderdeel van Leidsche Rijn, 
aan de westkant van het Amsterdam-Rijnka-
naal, aan tegen die hoogte-eis door hoogte-
verschillen met niet-gemeenschappelijke
binnenterreinen”, zegt Jasper Bredewout.

“De achtertuin loopt af naar een niet-gemeen-
schappelijk binnenterrein met wandelpaden 
en groen. Deze groenvoorziening ligt op het 
dak van een half verdiepte parkeerlaag voor 
bewoners. Moet er in de tuin en naar het bin-
nenterrein dan een hellingbaan komen? Bo-
vendien is het hoogteverschil meer dan een 
meter. Ook de projectontwikkelaar en ontwer-
per worstelen hiermee.”
Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- 
en Woningtoezicht Nederland, vindt ook dat 
de nieuwe eisen lastig te interpreteren zijn: 
“Aansluitend terrein is in het Bouwbesluit ge-
definieerd als ‘aan een bouwwerk grenzend 
onbebouwd gedeelte van een perceel of open-

Vaak wordt gedacht dat de drempel naar een privébalkon ook aan de hoogte-eis moet voldoen, maar dat klopt niet. De eis geldt namelijk enkel wanneer het hoogtever-

schil tussen de toegang en het aansluitende terrein niet groter is dan 1 meter. 
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Toegankelijkheid

baar toegankelijk gebied’. Dus het aanslui-
tend terrein kan ook de tuin zijn. Hierdoor kun 
je volstaan met een maximaal 20 mm hoge 
drempel bij de achterdeur naar de achtertuin. 
Wel moet het voor een rolstoel of rollator toe-
gankelijke deel voldoen aan de minimale af-
metingen van buitenruimten en er moet een 
mogelijkheid zijn om te keren met een rol-
stoel. De route naar een berging achterin de 
tuin mag dan een trap bevatten. In theorie kun 
je namelijk ook via de voordeur en openbare 
ruimte bij de berging in de achtertuin komen.”

Verplichte buitenruimte

Een ander punt van onduidelijkheid is de toe-
gang naar het balkon. Het balkon is normaal 
gesproken onderdeel van de verplichte buiten-
ruimte van minimaal 4 m2 en een breedte van 
minimaal 1,5 meter. Omdat de verplichte
buitenruimte niet-gemeenschappelijk is, mag 
een galerij dus niet worden meegerekend
bij de voorgeschreven oppervlakte van de
buitenruimte. De buitenruimte mag wel aan de 
galerij grenzen. 
Bredewout: “Vaak wordt dan gedacht dat de 
drempel naar het balkon ook aan de hoog-
te-eis moet voldoen, maar dat klopt niet. De 
eis geldt namelijk enkel wanneer het hoogte-
verschil tussen de toegang en het aansluiten-
de terrein niet groter is dan 1 meter. Bij een 
balkon is dat wel het geval, dus vervalt hier de 
hoogte-eis. Een uitzondering betreft gemeen-
schappelijke balkons: daarvoor geldt de eis 
wel! Hier is ook veel onduidelijkheid over. De 
ontwerper denkt wel eens dat hij de verplichte 
buitenruimte aan de galerij mag toerekenen, 
maar dat geldt alleen voor het surplus aan 

vierkante meters en dus niet voor de verkeers-
ruimte van de galerij. Galerijen zouden dus 
extra groot moeten zijn om aan de eisen van 
vrije doorgang te voldoen en aan de eisen van 
een buitenruimte. En een galerij als buiten-
ruimte – dat moet je toch ook niet willen,
denk ik dan.”

Gebrek aan kennis

“Ik merk duidelijk dat er veel gebrek aan ken-
nis is over de juiste toepassing van veel Bouw-
besluiteisen. Naast de onduidelijkheid over 
die drempeleisen, worden vooral brandveilig-
heidseisen vaak niet goed toegepast. Maar de 
architect of projectontwikkelaar heeft vaak wel 
een dure adviseur in de arm genomen”, aldus 
Bredewout. Volgens hem zie je ook veel dat 
het ontwerp op basis waarvan de omgevings-
vergunning is verstrekt tijdens de uitvoering 
flink wijzigt. “Dan gaat de projectontwikkelaar 
met zijn plan naar de belegger en verandert er 
ineens van alles. Deze wijzigingen moeten 

dan weer opnieuw beoordeeld worden.”
Gaan de kwaliteitsborgers straks verlichting 
brengen? “Ik betwijfel dat. Er zal ook wellicht 
een tekort aan kwaliteitsborgers zijn en het 
mag niet te veel kosten. Veel beoordelingen 
zullen dan ook op basis van data zijn die de 
aannemer zelf aanlevert. Het fysiek bezoeken 
van de bouwplaats zal vrees ik slechts spora-
disch gebeuren. Daar zal het veel fout gaan, 
denk ik. En ik moet bekennen: ook bij ge-
meenten neemt de kennis bij VTH (vergunnin-
gen, toezicht en handhaving, red.) af, door uit-
stroom van personeel. Vooral kleinere 
gemeenten worstelen met dat probleem.”
Bredewout besluit dan ook met de oproep om 
landelijke regels straks in het Besluit bouwwer-
ken leefomgeving (Bbl) eenduidig en eenvou-
dig te houden: “Kwaliteitsborgers moeten 
straks met minimale middelen alles controleren 
en veel gemeenten hebben ook te kampen met 
een tekort een kennis. Dan mag je ten minste 
verwachten dat de regels duidelijk zijn.”

Woonwijk Leeuwesteyn, waar ook duidelijk de niet-gemeenschappelijke binnenterreinen zijn te zien. 

De toegang tot deze schuttingdeuren is onbruikbaar…
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