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Richtlijnen levensloopbestendig bouwen  
 
12 MOGELIJKHEDEN VOOR LEVENSLOOPBESTENDIGE NIEUWBOUW: 
 
 Primaire woonruimtes (woonruimte, keuken, berging, toilet, ruimte voor sanitair) op begane grond. 
 Mogelijkheid van extra woon/slaapvertrek op de begane grond. 
 Neutrale vertrekmaten zodanig dat verschillende woonfuncties in verschillende vertrekken kunnen 

plaatsvinden. 
 Mogelijkheid van zinvolle indelingsvarianten door verplaatsbare of verwijderbare (niet-dragende) 

binnenwanden. 
 Mogelijkheid van verzelfstandiging van ruimtes binnen een woning ten behoeve van werkruimte of 

inwoning. 
 Uitbreidingsmogelijkheden van woningen ten opzichte van een basistype. 
 Ontsluiting van hoger dan het maaiveld gelegen verdiepingen via rechte steektrappen. 
 Mogelijkheden voor verschillende plaatsen van keuken en sanitair door een extra standleiding, of 

door centrale plaatsing van de standleiding. 
 Mogelijkheid van een ligbad in de sanitaire ruimte en mogelijkheid van een tweede sanitaire 

ruimte. 
 Aparte ruimte voor een wasmachine. 
 Plaatsing van keuken zodanig dat uitbreiding van de keukenruimte en keukenapparatuur mogelijk 

is. 
 Rolstoeltoegankelijke maatvoering van vertrekken, gangen en portalen en tenminste 

rolstoeltoegankelijke ruimte en rolstoeltoegankelijke sanitair op entree niveau. 
 
SCOOTMOBIELEN 
 
In Arnhem wordt in projecten geadviseerd woningen levensloopbestendig te bouwen. De daarvoor 
geldende richtlijnen kennen geen specifieke normen ten aanzien van scootmobielen. 
Het is logisch dat levensloopbestendige woningen en woongebouwen tenminste scootmobiel 
aanpasbaar * zijn. Door in het ontwerp hiermee rekening te houden, kan worden voldaan aan de 
huidige en toekomstige vraag. Er is in de uitwerking een onderscheid in (grondgebonden) woningen 
en woningen in een woongebouw en woningen voor ouderen. 
 
Woongebouw 
Advies: Minimale één stallingsruimte voor scootmobielen met oplaadpunt per 20 
woningen/appartementen in een woongebouw.  
Het woongebouw wordt verder zo ontworpen dat de woningen toegankelijk zijn voor scootmobielen, 
daarbij zijn aandachtspunten de ligging en plaatsing van liften en stallingsruimten voor scootmobielen, 
de inrichting en maatvoering van verkeersruimten en andere gemeenschappelijke ruimten in het 
woongebouw. 
De stallingsruimten kunnen per verdieping worden aangelegd, maar ook centraal in het gebouw.  
 
(Grondgebonden) woningen 
Bij woningen wordt geadviseerd de berging zodanig groot te realiseren, dat er een scootmobiel kan 
worden geplaatst en worden opgeladen. Uiteraard verdient het de voorkeur de stallingsruimte voor 
scootmobielen goed bereikbaar te maken.  
 
Woningen voor ouderen 
Voor woningen en woongebouwen die specifiek voor ouderen of mensen met een beperking worden 
gebouwd, wordt geadviseerd scootmobiel aangepast * te zijn. Er is daar per woning een 
stallingsruimte voor scootmobiel met oplaadpunt. 
 
Kosten 
De kosten komen ten laste van de bouwer. In het kader van levensloopbestendig bouwen worden 
openbare ruimten, gemeenschappelijke ruimten in het woongebouw en bergingen bij woningen, zo 
ontwikkeld dat ze toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking en de ruimte voor meerdere 
doeleinden te gebruiken zijn. Door bij het ontwerp rekening te houden met mogelijkheden ten aanzien 
van scootmobielen hoeft dit geen of slechts een beperkt kostenverhogend effect met zich mee te 
brengen.  
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* Gehanteerde definities, volgens Stichting Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht: 
 
Scootmobiel aanpasbaar: woongebouw: 
Een woongebouw is scootmobiel-aanpasbaar indien de bewoner die gebruik maakt van een 
scootmobiel in de aangepaste situatie zelfstandig de verdieping van zijn/haar 
woning en een geschikte parkeerplaats in de nabijheid van de woning op dezelfde verdieping voor 
de scootmobiel kan bereiken en gebruiken. 
Scootmobiel-aanpasbaar, woning: 
Een woning is scootmobiel-aanpasbaar indien de bewoner die gebruik maakt van een scootmobiel 
in de aangepaste situatie zelfstandig een geschikte parkeerplaats in de nabijheid van de woning 
voor de scootmobiel kan bereiken en gebruiken.  
Scootmobiel-aangepast, woongebouw: 
Een woongebouw is scootmobiel-aangepast indien de bewoner die gebruik maakt van een 
scootmobiel zelfstandig de verdieping van zijn/haar woning en een geschikte parkeerplaats (voor 
de scootmobiel) in de nabijheid van de woning op dezelfde verdieping kan bereiken en gebruiken. 
Scootmobiel-aangepast, woning: 
Een woning is scootmobiel-aangepast indien de bewoner die gebruik maakt van een scootmobiel 
zelfstandig een geschikte parkeerplaats (voor de scootmobiel) in de nabijheid van de woning kan 
bereiken en gebruiken. 


