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Provinciale domeinen worden nog toegankelijker  

Houders European Disability Card krijgen binnenkort stevige korting in provinciale domeinen, hun 

begeleiders mogen gratis mee 
 

Alle groen- en recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen aanvaarden binnenkort 

de European Disability Card (EDC). De Nekker stapt al langer mee in dit project en nu 

hebben ook alle andere provinciale groen- en recreatiedomeinen zich geëngageerd. 

Houders van een EDC-kaart krijgen een fikse korting en mogen gratis een begeleider 

meebrengen in de betalende provinciedomeinen De Nekker, het Zilvermeer en 

Arboretum Kalmthout. Ook in de andere groen- en recreatiedomeinen blijft de 

provincie Antwerpen inspanningen doen om zo toegankelijk mogelijk te zijn. 

  

De European Disability Card (EDC) is een Europese kaart waarmee personen met een handicap 

voordelen genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. EDC geldt momenteel in België en 

in zeven andere Europese landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië. 

De Europese Commissie ondersteunt dit initiatief en verwacht dat dit proefproject met acht 

deelnemende landen snel uitbreiding vindt. Personen die al een erkenning hebben voor hun 

handicap bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of bij de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zaken, kunnen gratis een EDC-kaart aanvragen. 



 
Bewoners van WZC Ten Kerselaere en personen met een handicap testen de toegankelijkheid van Provinciaal Groendomein 
De Averegten in het gezelschap van gedeputeerde De Haes - Copyright: Compagnie Fotografie voor provincie Antwerpen 

 

“Nu de lente volop is losgebarsten en het toeristische seizoen alweer begint, willen we nog eens 

benadrukken dat zoveel mogelijk mensen moeten kunnen genieten van een kwalitatief 

hoogstaande vrijetijdsbesteding in onze domeinen.” zegt Jan De Haes, gedeputeerde voor onder 

meer Toerisme, Recreatie- en Groendomeinen. “We realiseren dit door al onze domeinen toe te 

voegen aan de groeiende lijst van aanbieders die voordelen uitwerken voor houders van een 

EDC-kaart. Deze kaart draagt bij tot een inclusiever toerismebeleid.” 
 

Zo krijgen de houders van een EDC-kaart een fikse korting in de betalende domeinen van de 

provincie Antwerpen. Hun begeleider mag gratis binnen. Dat zijn De Nekker in Mechelen, 

Zilvermeer in Mol en Arboretum Kalmthout. Maar ook alle andere parken en domeinen zullen hun 

toegankelijk aanbod toevoegen aan het overzicht van de voordelen van de European Disability 

Card. Zo hebben we in de domeinen van de provincie Antwerpen al rolstoeltoegankelijke 

speeltuinen en tuigen, is er het doelgroepenbad in De Nekker, en beschikken de provinciale 

domeinen over rolwagenliften, verharde paden, aangepaste zandrolstoelen, enz.  

 

“Sowieso doet de provincie Antwerpen blijvend inspanningen om het vrijetijds- en toeristische 

aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken en te houden. Vandaar is het een evidente stap om de 

EDC-houders te steunen,” aldus gedeputeerde Jan De Haes. 

 

EDC-kaart aanvragen? 

 

Alle personen die erkend zijn als persoon met een handicap, komen in aanmerking voor een EDC-

kaart. De kaart is gratis en kan je aanvragen bij één van de twee instellingen die een 

integratiebeleid voeren voor personen met een handicap in Vlaanderen: de federale 



overheidsdienst Sociale Zekerheid en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

Om te kunnen genieten van de voordelen die aan de kaart verbonden zijn, moet je de kaart wel 

op zak hebben.  

 

 

Toerisme voor Autisme 

 

Provincie Antwerpen liet voor Provinciaal Groendomein De Averegten een stappenplan 

ontwikkelen zodat mensen met autisme het domein op een voor hen aangename manier kunnen 

bezoeken. Een visueel stappenplan loodst hen door De Averegten en biedt ook een houvast 

tijdens de reisweg van en naar het domein. Dit initiatief verbetert de toegankelijkheid voor 

mensen met een autismespectrumstoornis. 

PRAKTISCHE INFO EDC-KAART IN PROVINCIALE DOMEINEN 

Waar:  

alle groen- en recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen 

 

Meer info: 

www.provincieantwerpen.be – www.denekker.be – www.zilvermeer.be – 

www.arboretumkalmthout.be – www.provincieantwerpen.be > vrije tijd 

www.toerismevoorautisme.be/averegten-stappenplan/ 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Dienst: 

Marjan Bresseleers 

Stafdienst Vrije Tijd 

T 03 240 65 48, M 0474 60 97 24 

E marjan.bresseleers@provincieantwerpen.be 

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie downloaden via ftp://ftps.provincieantwerpen.be/EDC  

gebruikersnaam= pers, paswoord= pers 

Tip: open de FTP-server in Windows Verkenner. 
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