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Richtlijnen voor ontwerpers aanpasbaar wonen van de Gentse Ontwerpen voor 

LevensLoopbestendig Design (GOLLD). 

gebouw 
1.1 alle verdiepingen bereikbaar via lift  

1.2 
‘kernwoning’ (= toegang, keuken, leefruimte, 1 slaapruimte en sanitair) op dezelfde 
verdieping en drempelvrij 

 

toegang 
2.1 drempelloos of maximum 2 cm  

deuren 
3.1 voordeur: netto doorgangsbreedte: 90 cm; netto doorgangshoogte: 209 cm  

3.2 binnendeur: deurblad = 93 cm x 211,5 cm  

3.3 
opstelruimte naast deurkruk voor draaideur/schuifdeur: respectievelijk minimum 50 cm/20 
cm 

 

toilet in/naast 
badkamer 

4.1 
scheidingswand badkamer – toilet: wegneembaar en draaicirkel mogelijk voor toiletpot (na 
wegnemen wand): 150 cm 

 

4.2 draagkrachtige muur aan achterzijde en 1 parallelle wand  

4.3 afstand as toiletpot – parallelle wand: minimum 40 cm – maximum 43 cm  

douche 
5.1 

inloopdouche: hellingsgraad (van afwatering) maximum 2% of aangepaste plaatsing 
waterslot en afvoer 

 

5.2 afmeting: minimum 100 cm x 100 cm  

5.3 afstand kraan – binnenhoek: minimum 50 cm en kraan buiten waterstraal  

5.4 
mogelijkheid douchezit: minimum 45 cm diep, 40 cm breed, as zitje tot hoek minimum 45 
cm 

 

slaapkamer 
6.1 oppervlakte: minimum 12,24 m2 (2-persoonsbed)  

6.2 
schikking: 1 slaapkamer naast badkamer met toilet en 2 slaapkamers naast elkaar (in functie 
van samenvoegen) 

 

6.3 
scheidingsmuren: badkamer-slaapkamer/slaapkamer-slaapkamer: niet dragende 
scheidingswand 

 

keuken 
7.1 

centrale punten spoelbak , kookplaat en koelkast in rechte lijn of 
werkdriehoek met omtrek: minimum 360 cm – maximum 660 cm 

 

gangbreedte 
8.1 

gang zonder deuren: minimum 90 cm; 
gang met deuren: minimum 120 cm of minimum 100 cm met verbrede deur conform haakse 
bocht (zie 9.2) 

 

8.2 haakse bocht: A + B: minimum 220 cm, met A minimum 120 cm breed  

8.3 doodlopende gang: keerzone met draaicircel 150 cm  

ramen 
9.1 

hoogte onderregel raamprofiel woon- en slaapvertrekken: maximum 60 cm/75 cm ten 
opzichte van vloerpas voor respectievelijke verdieping/gelijkvloers 

 

9.2 schuifraam: drempelloos of maximum 2 cm  

9.3 bediening: minimum 90 cm – maximum 120 cm ten opzichte van vloerpas  

afwerking 
10.1 

schakelaars, deurkrukken, bediening ramen, sloten, brievenbus, videofoon,… binnen 
‘bedieningsband’: minimum 90 cm – maximum 120 cm (ten opzichte van vloerpas) en 
minimum 50 cm uit hoek 

 

10.2 
minstens 1 vrij stopcontact per slaapkamer, woonkamer, … in ‘bedieningsband’ (in 
combinatie met lichtschakelaar) naast deurkruk 
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 aanpasbaar appartement rolwagentoegankelijk appartement 

gebouw  alle verdiepingen bereikbaar via lift 

 ‘kernwoning’ = toegang, keuken, leefruimte, 1 slaapruimte en sanitair op dezelfde verdieping + drempelvrij 

toegang  drempelloos of maximum 2cm 

deuren (alle)  netto toegangsbreedte: minimum 90 cm 

 opstelruimte naast deurkruk: minimum 50 cm 

 ruwbouwmaat: breedte minimum 100 cm; hoogte minimum 215 cm 

 netto doorgangsbreedte: 90 cm; netto doorgangshoogte 209 cm 

 binnendeur: deurblad = 93 cm x 211,5 cm 

toilet in/naast badkamer  wegneembare wand tussen badkamer en toilet 
waarbij draaicircel mogelijk voor toiletpot (na 
wegnemen wand): 150 cm 

 draagkrachtige muur aan achterzijde + parallelle 
wand 

 zithoogte: minimum 50 cm 

 as toilet – parallelle wand: minimum 40 cm – 
maximum 43 cm 

 draaicirkel voor toiletpot: 150 cm 
 

 draagkrachtige muur aan achterzijde + 1 parallelle 
wand 

 zithoogte: minimum 50 cm 

 as toiletpot – parallelle wand: minimum 40 cm – 
maximum 43 cm 

apart toilet 

 

 minimum 220 cm x 165 cm of minimum 90 cm x 
130 cm (indien 2

de
 toilet in badkamer)  

 zithoogte: minimum 50 cm 

 as toiletpot – parallelle wand: minimum 40 cm – 
maximum 45 cm 

 draagkrachtige muur aan achterzijde + parallelle 
wand 
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douche  inloopdouche: hellingsgraad (voor afwatering) 
maximum 2% of aangepaste plaatsing waterslot + 
afvoer 

 minimum 100 cm x 100 cm 

 kraan – binnenhoek: minimum 50 cm + buiten 
waterstraal 

 mogelijkheid douchezit: minimum 45 cm diep, 40 
cm breed, as zitje tot hoek minstens 45 cm 

 inloopdouche: hellingsgraad (voor afwatering) 
maximum 2% of aangepaste plaatsing waterslot + 
afvoer 

 minimum 100 cm x 100 cm 

 kraan – binnenhoek: minimum 50 cm + buiten 
waterstraal 

 mogelijkheid douchezit: minimum 45 cm diep, 40 
cm breed, as zitje tot hoek minstens 45 cm 

wastafel 

 
 onderrijdbare lavabo 

 vrij diepte lavabo: 60 cm 

 vrije hoogte lavabo: 70 cm 

slaapkamer  minimum 12,24 m² (2-persoonsbed) 

 naast badkamer met toilet 

 muur badkamer – slaapkamer: bij voorkeur niet 
dragend 

 slaapkamers naast elkaar 

 muur slaapkamer – slaapkamer: wegneembare 
scheidingswand 

 minimum 12,24 m² (2-persoonsbed) 

 rechtstreekse doorgang naar badkamer met toilet 
en of 

 naast/recht tegenover apart toilet 

keuken  centrale punten spoelbak, kookplaat en koelkast in rechte lijn of 

 werkdriehoek met omtrek: minimum 360 cm – maximum 660 cm 

gangbreedte  gangbreedte bij voorkeur minimum 120 cm breed 

 haakse bocht A + B: minimum 220 cm , met A minimum 120 cm breed 

 gang zonder deuren: minimum 90 cm 

 gang met deuren: minimum 120 cm of minimum 100 cm met verbrede deur conform haakse bocht 

ramen  hoogte: maximum 60 cm/ 75 cm ten opzichte van vloerpas (verdieping/gelijkvloers) 

 schuiframen = drempelloos of maximum 2 cm 

 bediening: minimum 90 cm – maximum 120 cm ten opzichte van vloerpas 

afwerking  schakelaars, deurkrukken, bediening ramen, 
sloten, brievenbus, videofoon, … binnen 
‘bedieningsband’: minimum 90 cm – maximum 
120 cm (ten opzichte van vloerpas) 

 minstens 1 vrij stopcontact per slaapkamer, 
woonkamer, … in ‘bedieningsband’ (in combinatie 
met lichtschakelaar) 

 schakelaars, stopcontacten, deurkrukken, 
bediening ramen, sloten, brievenbus, parlofoon, … 
binnen ‘bedieningsband’: minimum 90 cm – 
maximum 120 cm (ten opzichte van vloerpas) 

 

 kraanwerk: ééngreepsmengkraan (hendel) 

 deurkruk: u-vormig 
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