5 Vragen aan rolstoelreisblogster Eelke Kelderman
Het ontbreken van een goed toegankelijk en schoon toilet onderweg is een belangrijke reden
voor mensen met een beperking en ouderen om niet op pad te gaan. Hoe is het gesteld met de
toegankelijke toiletten in Nederland? We gaan in gesprek met Eelke Kelderman,
initiatiefneemster van Eelkedroomt.nl een website met rolstoeltoegankelijke, bijzondere
vakantieadressen in Nederland.

1. Als je onderweg bent, maak jij
gebruik van een rolstoeltoegankelijk
toilet. Wat betekent dat voor jou?
Als een toilet niet rolstoeltoegankelijk is
dan kan ik er zelfstandig geen gebruik
van maken. Een dag weg is het bijna
altijd een speurtocht naar een goed
toilet. Dat is stressvol en daardoor drink
ik vaak veel te weinig als ik op pad ben.

2. Zijn toegankelijke (mindervalide) toiletten onderweg goed vindbaar?
Nee, dat is vaak een probleem. Met de komst van apps als ‘ongehinderd’ en ‘hoge nood’ is het
soms makkelijker maar nog lang niet alle plaatsen zijn in beeld gebracht. Bovendien soms zijn
er gewoon geen aangepaste toiletten. Zeker nu door corona veel winkels hun toiletten gesloten
hebben. Dat is echt heel vervelend. Laatst was ik een dagje op een meubelboulevard waar
normaal meerdere toiletten zijn bij de Praxis en de Mediamarkt bijvoorbeeld. Maar nu is alles
hermetisch afgesloten met inpakbalies en tuinmeubilair ervoor. In het enige restaurantje op
het terrein was geen rolstoeltoilet. Nou dan voel je je echt rot.

3. Hoe kom jij erachter waar deze toiletten zijn?
Als ik bijvoorbeeld uit eten ga dan bel ik altijd van te voren. Of ik kijk op verschillende
toegankelijheidsapps. Vaak vraag ik het ook bij winkels of restaurants. Soms weten ze dan
waar wel een aangepast toilet is.

4. Wat is jouw ervaring bij het gebruik van deze toiletten? Zijn ze schoon, compleet, goed
bruikbaar?
Het is lang niet altijd ideaal, maar ik ben al heel blij als ik naast het toilet kan staan met mijn
rolstoel en de hoogte is goed. Dan neem ik het vaak voor lief dat ik bijvoorbeeld niet bij de zeep

kan of de rolautomaat voor de handdoek veel te zwaar gaat. Echt vervelend is als de babyverschoontafel uitgeklapt is, die krijg ik zelf niet omhoog en dan is er vaak onvoldoende ruimte.
Of als je eindelijk een toilet gevonden hebt je vervolgens op zoek moet naar de sleutel.

5. Wat zou volgens jou - als ervaringsdeskundige - anders moeten bij toegankelijke toiletten
onderweg?
Wat ik heel handig vond is dat langs de Duitse snelwegen bij de afslag naar een tankstation al
aangegeven wordt dat er een rolstoeltoegankelijk toilet is. Dat hoef ik niet helemaal uit te
stappen om er vervolgens achter te komen dat ik nog verder moet rijden. Bovendien waren
deze toiletten vaak super luxe, ruim, schoon en voorzien van en douchebidet. Echt fijn.

Eelke is altijd op zoek naar bijzondere rolstoeltoegankelijke vakantiehuisjes of B&B’s. Je vindt
ze op www.eelkedroomt.nl

