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VOORWOORD 

Dat een ongeluk vaak schuilt in een klein boekje is een alom bekende 
uitdrukking, en de drempel bij de deur blijkt zo'n hoekje te zijn. Analyse van 
ongevalscijfers geeft aan dat jaarlijks 2700 mensen (poli)kliniscb worden 
behandeld vanwege een ongeval waarbij een drempel is betrokken. Het gaat 
daarbij om ongevallen als struikelen en bet (hard) stoten van tenen. Vooral 
ouderen blij ken daar de dupe van te worden. 

Zowel de veiligheid bij huishoudelijke activiteiten, als de veiligbeid van 
ouderen vormen een belangrijk onderdeel van het preventiebeleid dat de 
Stichting Consument en Veiligheid voorstaat. In haar streven te komen tot een 
ongevalsreductie van 20% bij huishoudelijke activiteiten, en van 10% bij de 
categorie ouderen, beeft de Stichting Consument en Veiligheid onderzoek laten 
uitvoeren naar de vorm en functie van drempels. Het doel van deze studie is 
adviezen te kunnen geven met betrekking tot de toepassing van drempels. De 
aanbevelingen kunnen worden gebruikt door de overbeid bij het herzien van de 
bou wregelgeving, maar ook door woningbouwcorporaties, architecten, bewoners 
en andere betrokkenen bij het opstellen van nieuwbouwplannen of het 
aanpassen van bestaande woningen. Voor het informeren van de consument zal 
de informatie onder andere worden verwerkt in diverse brochures uit de Kijk· 
op- Veiligreeks. Ten aanzien van professionele groepen moet nog worden 
nagegaan hoe deze het best kunnen worden benaderd. Er wordt overwogen om 
dit te doen in de vorm die aansluit bij het computerondersteund ontwerpen. 

De bouw van de woning is een complex gebeuren. Niet alleen spelen een groot 
aantal wetten en regelingen een rol, zijn er vele partijen bij betrokken, ook 
lijkt de macht der gewoonte een belangrijke factor te zijn bij het beslissings
proces. Om een goed beeld te krijgen van alle aspecten die een rol spelen bij 
de overweging tot het al dan niet toepassen van drempels, heeft de Stichting 
Consument en Veiligbeid dit onderzoek laten uitvoeren door bet Instituut 
Interface, een samenwerkingsverband tussen de faculteiten Bouwkunde en 
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de Technische Universiteit 
Eindhoven, en de Stichting Architecten Research (zie bijlage 1). 

Bij de totstandkoming van dit rapport zijn vele mensen betrokken geweest. In 
het bijzonder willen we hierbij noemen de heren J.J.M. Verdook, dr.ir. J.T. 
Boekholt, ir. J.A.M. Graafmans, en ir. C.J.J.M. Maassen van de Technische 
Universiteit Eindhoven, ing. L.W. van Kesteren van de Nationale Woningraad, 
die als bouwdeskundigen hun bijdrage hebben geleverd bij de inventarisatie van 
de functies van - en alternatieven voor - de drempel. We zijn hen, in het 
bijzonder de auteurs ir. P.W.M. Bruis, dr. J. van Andel, die tevens als 
projectleider fungeerde, en ir. R.F.M. Jaartsveld, zeer erkentelijk voor bun 
bijdrage. 

Dr. W.H.J. Rogmans 
Directeur Stichting Consument en Veiligheid 
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SUMMARY 

In the Netherlands (population 14 million ) some 2700 people are treated each 
year at hospita! Emergency Departments after home accidents involving a 
threshold. Most of these accidents are caused by stubbing one 's toe or tripping 
over the doorstep. The high incidence of accidents of this type led the 
Consumer Safety lnstitute to initiale a study of threshold accidents within the 
home. 

The aim of the present study was to gain a clear understanding of the 
purpose served by the threshold, and of those aspects of threshold design 
which are of significanee for the prevention of accidents. 

The report opens with a brief survey of the epidemiolog y of threshold acci
dents , based on data from the Home and Leisure Accident Surveillance System 
(PORS) of the Consumer Safety lnstitute. All age groups are represented, but 
there is a high proportion of elderly women among the victims . 

Chapter 3 focuses on the purpose and the design of thresholds . lt appears that 
the doorstep actually serves no structural purpose within the construction of 
the doorframe; the necessary support is provided by a threshold which is 
either level with or below the surface of the floor . Because of its location, 
this construction is not relevant to the accident problem . The doorstep is 
designed to serve five different purposes, a number of which could be fulfilled 
in other ways . For this reason, special attention is given to alternatives for 
the doorstep . 

Chapter 4 eentres on the various parties involved in the building process , an 
examines the latest developments in the discussion on doing away with door
steps. The idea appears to be under consideration primarily in those sectors 
involved in construction adapted for the handicapped. 

The main conclusions of the study are presenled in Chapter 5, while Chapter 6 
contains a number of recommendations for preventing home accidents involving 
thresholds. An important aspect of the question is the need to identify those 
factors which interfere with the introduetion of safer alternatives. lt may be 
that there is insufficient information available on alternative constructions, 
while unrealistic costing may also be a factor . Thus one of the principal 
recommendations is that further research be undertaken to gain an insight into 
the above mentioned espects of the problem. The study also suggests that a 
more efficient manner might be found to pass on the available information to 
the parties concerned . In an initia! sleep towards this end , a user friendly 
software programme has been developed. Appendix 3 contains the draft of an 
illustrated brochure which highlights the details of this programme . 

• 
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SAMENVATTING 

Per jaar gebeuren er ongeveer 2700 ongevallen in en om de woning waarbij 
drempels betrokken zijn, en waarvoor (poli)klinische behandeling werd 
ingeroepen. Hierbij varieert het ongevalstype van stoten tegen tot struikelen 
over de drempel. Dit grote aantal ongevallen was voor de Stichting Consument 
en Veiligheid aanleiding tot het laten uitvoeren van nader onderzoek naar deze 
ongevallen. 

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de functie van 
drempels in de woning, en in die aspecten van de constructie van drempels die 
een rol spelen bij het optreden van drempels. Op grond van deze studie moeten 
aanbevelingen gegeven worden voor ongevalspreventie. 

In deze studie is begonnen met een korte inventarisatie van de ongevalspro
blematiek op basis van de gegevens uit het Privé Ongevallen Registratie 
Systeem PORS van de Stichting Consument en Veiligheid . Hieruit blij kt dat alle 
leeftijdsgroepen voorkomen in de slachtofferpopulatie, en dat vooral oudere 
vrouwen hierin sterk zijn vertegenwoordigd . 
In hoofdstuk 3 wordt vervolgens gekeken naar de functie en constructie van 
drempels. Het blijkt dat de drempel onder de deur, de stofdorpel, geen functie 
heeft voor de constructie voor het deurkozijn, daarvoor zorgt de steldorpeL 
Deze laatste ligt echter in / onder het vloeroppervlak zodat deze geen betekenis 
heeft voor de ongevalsproblematiek. De stofdorpel, die op de steldorpel wordt 
gemonteerd , kan een vijftal functies vervullen die niet altijd allemaal nodig 
zijn . Op grond van deze laatste constatering worden in de conceptbrochure 
(bijlage3) mogelijke alternatieven gepresenteerd voor de drempel. 
In hoofdstuk 4 wordt nagegaan welke partijen er betrokken zijn bij het 
bouwproces, en welke ontwikkelingen er gaande zijn ten aanzien van het 
drempelloos bouwen in Nederland. Het blijkt dat voornamelijk binnen het 
aanpasbaarbaar bouwen voor gehandicapten aandacht wordt geschonken aan de 
drem pelproblematiek . 
In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste conclusies van het onderzoek gepresen
teerd , en in het laatste hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor een 
volgende stap om te komen tot reductie van het aantal ongevallen als gevolg 
van drempels. Een belangrijke aspect is dat nagegaan moet worden welke 
factoren de toepassing van veiliger alternatieven in de weg staan. Hierbij valt 
te denken aan een gebrek aan kennis over mogelijke alternatieven, maar ook 
kan het zijn dat, al dan niet reële, kostenoverwegingen een rol spelen . Een 
van de aanbevelingen is dan ook om te trachten in deze overwe2ingen inzicht 
te krijgen . Tevens wordt voorgesteld om na te gaan op welke wijze het 
rendement van informatieoverdracht naar de participanten kan worden ver
hoogd. Een eerste aanzet daartoe is gegeven in het ontwikkelen van een 
concept in de vorm van een gebruikersvriendelijk softwareprogramma. Van dit 
programma zijn in bijlage 3 een aantal afbeeldingen weergegeven . 
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INLEIDING 

In opdracht van de Stichting Consument en Veiligheid is een onderzoek 
uitgevoerd waarin drempels in woningen centraal staan. In dit rapport wordt de 
term drempel gebruikt voor alle kleine niveau· overgangen in en rond de woning 
zoals de drempel onder de deur (ook aangeduid als dorpel), de rand van de 
douchebak, de deurmat, het trottoir en dergelijke. Drempels kunnen een rol 
spelen bij het ontstaan van ongevallen in woningen . Jaarlijks gebeuren naar 
schatting 2700 van dergelijke ongevallen (SCV,l988a) waarvoor (poli)klinische 
behandeling van het slachtoffer noodzakelijk is . Het doel van dit onderzoek is 
om inzicht te krijgen in de functie van de drempel in de woning, en in de 
wijze waarop de drempel vormgegeven en geplaatst is binnen een woning. 
Uiteindelijk zal het resultaat van dit onderzoek een advies zijn voor ongevals· 
preventie. Om dat doel te bereiken heeft 'Stichting Consument en Veiligheid' 
een achttal onderzoeksvragen geformuleerd (zie bijlage 2), die in twee fasen in 
te delen zijn. De eerste fase is eef! analytische fase waarin de problematiek 
van de ongevallen waarbij drempels betrokken zijn, geanalyseerd wordt. De 
tweede fase is een synthetische fase waarin vooral aandacht geschonken is aan 
mogelijkheden die binnen de vormgeving van een woning gelegen zijn om een 
reductie van het aantal ongevallen met drempels te bewerkstelligen. De 
informatie in dit çnderzoek is ingewonnen door middel van een literatuuronder· 
zoek en gesprekken met deskundigen op het gebied van de woningbouw, het 
bouwen voor gehandicapten en de ergonomie. 

Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek. Allereerst zal worden 
ingegaan op de gegevens die bekend zijn over ongevallen in de privésfeer 
drempels bij betrokken zijn. Daarin worden factoren aangegeven die het 
ontstaan van een ongeval kunnen beïnvloeden. Wannet>r duidelijk is welke 
problemen door drempels ontstaan bij het gebruik van een woning, rijst de 
vraag welke functie deze hehben. In dit rapport wordt vooral aandacht 
geschonken aan de functie van de drempel van een deur, de zogenaamde 
'stofdorpel'. Wanneer men dergelijke dorpels wil aanpassen, opdat het aantal 
ongevallen afneemt, dient men inzicht te hebben in de gevolgen van een 
dergelijke aanpassing voor andere aspecten van bet gebruik en de constructie 
van een woning. In dit rapport zal daar aandacht aan besteed worden . Uitein · 
delijk zal een eerste aanzet gegeven worden voor de invulling van preventie
maatregelen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de ontwikkelingen die 
binnen de woningbouw gaande zijn ten aanzien van het bouwen voor gehandi· 
capten. 

Om ongevallen met drempels te voorkomen is het belangrijk dat kennis over 
preventiemaatregelen wordt overgedragen aan de partijen die verantwoordelijk 
zijn voor de vormgeving van de woning: architecten, opdrachtgevers, overheid 
etc. Als eerste opzet is daartoe een conceptbrochure opgesteld . Deze is als 
bijlage 3 bij dit rapport opgenomen. Deze conceptbrochure bevat naast een 
overzicht van engevalsgegevens en informatie over de functie en constructie 
van drempels, ook een gestructureerd overzicht van mogelijke alternatieven. De 
inhoud van de conceptbrochure is ook beschikbaar in een software versJe 
werkend onder het Hypertext programma Guide . 
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2 DE PROBLEMATIEK VAN DE ONGEVALLEN MET DREMPELS IN DE WONING 

Om een beeld te krijgen van de omvang van ongevallen in de privé-sfeer heeft 
de Stichting Consument en Veiligheid sinds 1983 een registratiesysteem in 
gebruik, het zogenoemde "Privé Ongevallen Registratie Systeem" (PORS). In een 
veertiental ziekenhuizen worden de gegevens van privé-ongevallen geregi
streerd. Onder privé-ongeval wordt binnen het PORS (SCV ,1988) het volgende 
verstaan: 

"Een plotseling optredende, ongewilde en onvoorziene ~tebeurtenis die resulteert 
in acuut letsel, waarvoor medische hulp wordt ingeroepen bij een Eerste 
Hulpafdeling of op een andere (poli-) klinische afdeling van een zieke.nhuis. 
Een privé -ongeval is een ongeval dat geen verkeers- of bedrijfsongeval is ." 

Een ongeval met een (brom)fiets waarbij slechts één verkeersdeelnemer 
betrokken is wordt gezien als een privé-ongeval. Daarnaast horen ongevallen, 
waarbij sprake is van duidelijke suicidepogingen, drugsgebruik, ernstig 
alcoholisme of geweld (vechtpartijen, pogingen tot moord) en waarvan het 
slachtoffer 15 jaar of ouder is, niet tot de privé-ongevallen. De ongevallen die 
tijdens de beroepsuitoefening plaatsvinden behoren in principe ook niet bij 
deze categorie, behalve de ongevallen die op een boerderij gebeuren. De 
ongevallen die door middel van het PORS geregistreerd worden vormen een 
steekproef van ongeveer 10% van alle ongevallen die in Nederland worden 
gemeld op een EHBO-afdeling van een ziekenhuis . 

Aan de hand van hetPORSis een schatting gemaakt van het aantal privé-on
gevallen in Nederland voor het jaar 1988. Via dit registratiesysteem zijn 
70.461 personen geregistreerd. Hieruit is afgeleid dat in 1988 ongeveer 751.000 
slachtoffers van een privé-ongeval op een eerste hulp afdeling van een 
ziekenhuis zijn behandeld. Bij ongeveer 2700 van deze ongevallen was een 
drempel in huis betrokken. 

Redenerend vanuit het relatief geringe aantal geregistreerde ongevallen met 
drempels, waarbij geen ongeval met dodelijke afloop was, is het niet verba
zingwekkend dat vanuit veiligheidsoverwegingen niet uitgebreid aandacht 
besteed is aan de drempels in een woning. Wanneer men echter bedenkt dat de 
drempel in vele gevallen niet of nauwelijks functioneel is , mag men verwachten 
dat door een kritische hesehou wing over het al- dan- niet plaatsen van een 
drempel wellicht nog veel van deze ongevallen zijn te voorkomen. 

In de volgende paragrafen wordt eerst de samenhang gepresenteerd die bestaat 
tussen ongevallen enerzijds en persoons- en omgevingsfactoren anderzijds (2.1). 
Vervolgens worden de PORS-gegevens gepresenteerd die beschikbaar zijn met 
betrekking tot ongevallen waarbij drempels betrokken zijn (2.3). In paragraaf 
2.4 worden de resultaten tenslotte samengevat. 
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2.1 Beschrijving van ongevals(actoren 

In het algemeen kan een ongeval in de privésfeer gezien worden als een 
storing die optreedt in de normale interactie tussen mens en omgeving 
(Rogmans, 1983). Een mens kan een bepaald doel hebben waarvoor een 
interactie met de omgeving nodig is. Zo kan een man van plan zijn om een 
doos naar de schuur te brengen. Daarvoor loopt hij van de huiskamer naar de 
keuken en van de keuken naar de achterdeur. Op dat moment gaat de 
voordeurbeL Aan de voordeur staan de werknemers van de verhuisfirma. Hij 
wil snel nog even de doos buiten zetten en dan snel de voordeur open gaan 
doen. Helaas ziet hij door de grote doos en door de haast de dorpel van de 
tuindeur niet en struikelt. In deze ongevalsbeschrij ving wordt een aantal 
factoren genoemd die mogelijk een invloed hebben op het ontstaan van dit 
ongeval. 

Er kunnen twee stabiele achtergrondfactoren onderscheiden worden in de 
interactie tussen mens en omgeving. Dit is enerzijds het individu met zijn 
specifieke kenmerken dat de interactie aangaat. Sommige groepen individuen 
kunnen vaker betrokken zij bij ongevallen. Met name jonge kinderen en 
personen op gevorderde leeftijd vormen risicogroepen (Veiligheid in de 
privésfeer, 1984). Hierbij speelt de fysieke gesteldheid een rol. Kinderen zijn 
nog in ontwikkeling en zijn daarnaast vaak spontaner in hun handelen. Bij 
ouderen is een verminderde gezondheid vaak een belangrijke ongevalsbepalende 
factor, omdat dit een verminderde mobiliteit kan inhouden. Naast de mens is de 
omgeving de andere partij in de interactie. De omgeving kan ook ongevallen 
bevorderen. Vaak wordt menselijk falen gezien als de belangrijkste oorzaak van 
ongevallen. Meestal is het echter een wisselwerking tussen persoonsgebonden 
en omgevingsfactoren die aanleiding geeft tot het ongeval (Hebgen, 1982). 
Daarnaast kunnen ook in de omgeving tijdelijke wijzigingen optreden die het 
gevaar van een ongeval vergroten. Ook de doelen die mensen stellen bij de 
interactie kunnen plotseling veranderen. Verder kunnen in de omgeving 
plotseling storingen optreden die het gevaar van een ongeval vergroten. 
Bijvoorbeeld als het buiten regent kan een tegelvloer in de hal nat worden 
door in- en uitlopende mensen. De stroefheid van de vloer neemt dan af, 
waardoor je sneller kunt uitglijden. 

Hiervoor zijn verscheidene factoren genoemd die het gevaar van een ongeval 
vergroten. Uiteindelijk zijn er een klein aantal hoofdfactoren aan te wijzen die 
tot een ongeval leidt. Doordat de schoenen nat zijn kun je van een dorpel 
afglijden of op een vloer uitglijden wanneer deze niet stroef genoeg is. 
Doordat de voet niet helemaal op de traptrede staat, kun je van de trap af 
glijden. Er zijn dus zowel individuele karakteristieken als ook omgevingsgebon
den factoren die het ontstaan van een ongeval kunnen bevorderen. Preventie· 
maatregelen kunnen zowel gericht zijn op het individu als op de omgeving, of 
op beide. Om doeltreffende preventiemaatregelen te nemen is het van belang 
om te weten hoe de bovengenoemde factoren een rol spelen bij een bepaald 
type ongeval. In de volgende paragraaf zal daarom aan de hand van de FORS
gegevens een overzicht worden gegeven van de factoren die bekend zijn bij de 
ongevallen met drempels. Het gaat hierbij om 260 geregistreerde ongevallen. 

2.2 Gegevens over ongevallen met drempels 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is geschreven, worden in het ongeval
lenregistratiesysteem PORS gegevens verzameld met betrekking tot ongevallen 
in en om de woning, waaronder ongevallen met drempels. In de volgende 
subparagrafen wordt een overzicht gepresenteerd van geregistreerde gegevens 
om na te gaan of hieruit aanbevelingen kunnen volgen voor preventie. In 
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paragraaf 2.2.1 wordt nagegaan of er in ongevalspopulatie risicogroepen zijn 
aan te wijzen op basis van de leeftijd. In 2.2.2 wordt aangegeven waar het 
ongeluk is gebeurd, en in 2.2.3 wat de activiteit was ten tijde van het ongeval. 
In 2.2.4 wordt de ongevalstypering gegeven: welk type ongeval veroorzaakt het 
letsel, en welk lichaamsdeel werd daarbij getroffen. 

2.2 .1 Leeftijdsopbouw van de slachtoffers 

Binnen het PORS (1988) zijn de leeftijd en het geslacht van slachtoffers van 
de ongevallen bekend. Andere persoonsgebonden factoren, zoals gezondheid , 
zijn binnen dit onderzoek niet bekend omdat deze gegevens niet binnen het 
PORS beschikbaar zijn. 

In figuur 1 worden de leeftijd en het geslacht van personen aangegeven die 
betrokken waren bij een ongeval met een drempel. Opvallend is dat er 63,8 % 
vrouwelijke slachtoffers zijn. Dit verschil ten opzichte van mannen ontstaat 
vooral in de leeftijdscategorieën van 35·59 jaar en van 60 jaar en ouder. Over 
de oorzaken van dit verschil kan in dit verband slechts gespeculeerd worden 
dat vrouwen meer in huis verblijven dan mannen en dat vrouwen vanaf 
middelbare leeftijd een brozer gestel hebben dan mannen waardoor men bij een 
ongeval sneller een letsel zou kunnen hebben. Daarnaast worden vrouwen 
gemiddeld ook ouder dan mannen. 

MAN 

91 'r. 

:2,7 r. 

25% 10% 15 % 10 % 

r. von hel totooi 

4,2r.- 60+ 
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5.8% ~ 35-59 

-.-

I -~-

22.7% 

8,1 r. 

,1 .9 % ~ lH L~---·.._:2_1._, --'----'---'"------' 

5% 10% 15% 10% 15% 

Figuur 1: Ongevallen met drempels naar leeftijd en geslacht (geregistreerd 
aantal: 260 slachtoffers. Bij één slachtoffer is het geslacht onbekend, 
PORS 1988) 

2.2.2 Plaats van het opgeval 

Uit de gegevens van het PORS blijkt dat het overgrote deel van de ongevallen 
waarbij drempels een rol spelen, binnen de woning gebeurt. Een onderverdeling 
naar de specifieke ruimte in huis is binnen het PORS niet aanwezig. In het 
algemeen ontstaan ongevallen met drempels vaak omdat men de drempel niet 
ziet of omdat men de hoogte ervan verkeerd inschat. Vooral op plekken waar 
de dorpelhoogte afwijkt van de meest gangbare hoogte en in nieuwe situaties, 
struikelt men vaak (Ministerie van VROM,1989). 
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Figuur 2: Ongevallen met drempels naar plaats van het ongeval (geregistreerd 
aantal: 260 slachtoffers, SCV, 1988a) 

2.2.3 Activiteit ten tijde van het ongeval 

De gesteldheid van de persoon en de toestand van de omgeving op het moment 
van het ongeval zijn niet te achterhalen uit de gegevens van het PORS. Ook is 
niet bekend waarom mensen op een bepaalde wijze handelen. Wel bestaan er 
gegevens over de activiteiten die men uitvoerde voordat het ongeval plaats 
had. In figuur 3 zijn deze gegevens weergegeven. Daaruit blijkt dat een groot 
percentage (72,7%) van de activiteiten niet bekend is. Daaruit zou men kunnen 
afleiden dat de slachtoffers met alledaagse dingen bezig waren zoals het lopen 
naar de telefoon, of naar de voordeur omdat er iemand aanbelde. 

[3 Onbekend 

D Spelen 

- Huishouding 

- Openboor vermaak 

-Winkelen 

5.8% 
3,1 r. 

Figuur 3: Ongevallen met drempels naar activiteit van het slachtoffer 
(geregistreerd aantal: 260 slachtoffers, SCV, 1988a) 
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2.2.4 Onieva!stypen en getroffen lichaamsdeel 

Uit de ongevalsbescbrijvingen die bij de versebillende ongevallen in bet PORS 
geregistreerd zijn, blijkt dat de meeste mensen (60 ,4%) over een drempel 
struikelen. Daarnaast stoten een aantal mensen bun voet of tenen tegen een 
drempel (27,3 %). Enkele slaebtoffers zijn gevallen op een drempel (5,4%) of 
afgegleden van een drempel (4,9%). Een klein percentage is uitgegleden op de 
drempel (1,2%) (zie figuur 4). 

Stoten tegen 
Vallen op 

Alglijden van 
Uitglijden op drempel . 

O..ng 

10% 

Figuur 4: Ongevalstypering bij drempels naar geslacht (geregistreerd aantal: 
260 slachtoffers, waarvan 1 onbekend, PQRS,1988) 

Het letsel dat ontstaat is bij struikelen over de drempel sterk afhankelijk van 
de ondergrond waarop men terecht komt, of de plaats waar men tegenaan valt. 
In figuur 5 wordt bet lichaamsdeel aangegeven waaraan het letsel ontstaan is. 

w:ii!i::H Been 

~Hoofd 

- Sleutelbeen/ schouder 

-Arm/ hond 

10.8% -Romp 
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Figuur 5: Het getroffen lichaamsdeel bij ongevallen met drempels (geregistreerd 
aantal: 260 slachtoffers, SCY. 1988a) 
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2.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten gepresenteerd van de gegevens uit het 
ongevallen registratiesysteem PORS om zo een beeld te schetsen van de aard 
en omvang van de letselproblematiek. 

Hoewel vooral oudere vrouwen slachtoffer zijn van ongevallen met drempels, 
blijken alle leeftijdsgroepen voor te komen in de slachtofferpopulatie. Het 
grote aantal slachtoffers onder vrouwen kan mede verklaard worden uit het 
feit dat zij langduriger in de woning aanwezig zijn. Van de drempelongevallen 
blij kt zich het overgrote deel (85%) in de woning af te spelen. Veelal is de 
activiteit ten tijde van het ongeval niet bekend. Hieruit zou men kunnen 
afleiden dat men bezig was met alledaagse activiteiten. De belangrijkste 
ongevalstypes zijn struikelen (56%) en stoten tegen de drempel (27%), .het 
meest getroffen lichaamsdeel zijn de onderste ledematen . Binnen het PORS 
wordt overigens geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende drempel
typen . De veronderstelling is gewettigd dat het weglaten van drempels in de 
woning het aantal ongevallen beperkt. 
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3 FUNCTIE EN CONSTRUCTIE VAN DE DREMPEL 

Zoals uit de gegevens van het PORS duidelijk werd gebeuren de meeste 
ongevallen met drempels in en om het huis. Mogelijke drempels zijn de 
trottoirband. de deurmat waarvoor geen uitsparing in de vloer is, of de 
opstaande rand van de douchebak. Maar de drempels die waarschijnlijk de 
meeste ongevallen veroorzaken zijn de drempels bij deuren, de zogenaamde 
stofdorpels. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de stofdorpel omdat 
deze in Nederland een veel voorkomend attribuut is in de woningbouw. Deze 
valt niet of nauwelijks op totdat men er bijvoorbeeld over struikelt. Op dat 
moment gaat men zich wellicht afvragen waarvoor een dergelijke drempel in 
huis dient. Wanneer duidelijk wordt dat jaarlijks veel ongelukken plaatsvinden 
doordat mensen struikelen over de drempel, de voet ertegen stoten of de voet 
verzwikken op de dorpel, is het van belang om die vraag te kunnen beant
woorden wil men maatregelen binnen de omgeving treffen om dit soort 
ongelukken te verminderen. Bij nieuwbouwwoningen kan men reeds bij de 
planning rekening houden met alternatieven, en bij bestaande woningen zou 
men bij renovaties alternatieven kunnen realiseren. Om na te gaan aan welke 
eisen deze alternatieven moeten voldoen Is het van belang te weten wat de 
functie is van de dorpel. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende 
functies die een stofdorpel van een deurkozijn kan vervullen en de wijze 
waarop deze vormgegeven wordt binnen het traditionele bouwen. Een onder
scheid wordt gemaakt in kozijnen van binnendeuren en buitendeuren. Binnen
deuren zijn deuren die de overgang vormen tussen twee ruimten in een 
woning (badkamerdeur, slaapkamerdeur). De buitendeur is de afscheiding tussen 
het buitengebied en de woning (voordeur, balkondeur, buitenpui, achterdeur). 
Binnen de twee categorieën wordt allereerst aangegeven hoe een stofdorpel 
bouwtechnisch geplaatst wordt. Daarbij zijn de meest voorkomende varianten 
aangegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de functies die de drempel heeft in 
het gebruik van een woning. Op grond van deze analyse kunnen alternatieven 
worden gegeven die op een veiligere manier de functie van de drempel 
vervullen. Deze inventarisatie is gebaseerd op in de literatuurlijst genoemde 
literatuur en uit gesprekken met de deskundigen die in het voorwoord zijn 
genoemd. 

3.1 Constructie van de stofdorpel bij binnendeuren 

De kozijnen van binnendeuren kunnen van hout, staal, aluminium of kunststof 
zijn . De stofdorpel die bij deze typen kozijnen wordt toegepast, is vaak van 
hout. De exacte detaillering van de stofdorpel hangt af van de diverse 
fabrikanten van deurkozijnen en dorpels. Er kan een algemene wijze van 
montage van de dorpels aangegeven worden . Figuur 6 geeft een verticale 
doorsnede van een houten kozijn met een houten stofdorpeL Tijdens de 
fabricage wordt aan het binnendeurkozijn een steldorpel bevestigd die zorgt 
voor sterkte, stijfheid en maatvastheid van een kozijn door een rondgaand 
raamwerk te vormen . Dit is van belang tijdens het transport van het kozijn en 
bij de plaatsing in het bouwwerk, maar ook tijdens het gebruik. De bovenkant 
van de steldorpel komt gelijk met de afwerkvloer. Op de steldorpel komt een 
losse dorpel die dek- of stofdorpel wordt genoemd. De hoogte van deze dorpel 
varieert tussen de 24mm en 30mm . De deur draait hier vrij overheen. De 
stofdorpel wordt aan de steldorpel bevestigd en kan ook weer verwijderd 
worden . De meeste stofdorpels zijn van beukehout of van eikehout. 
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Slofdorpel von hout 

Sleidorpel von hout 

Figuur 6: Een verticale doorsnede van een houten kozijn met houten stofdorpel 
(naar Van To1,1984) 

Op plaatsen waar het binnendeurkozijn aansluit op een stenen dekvloer is het 
niet gewenst om een houten dorpel toe te passen, daar wordt een stenen 
dorpel geplaatst. Bij schrobben kan water onder de dorpel en in het kopse bout 
van de stijl dringen waardoor rotting zou kunnen ontstaan. Een detail van een 
stenen dorpel staat in figuur 7. Om de kans te verkleinen dat water in de stijl 
dringt worden onder de stijl zogenaamde 'neuten' bevestigd. Dit zijn stukjes 
steen die onder de stijlen van een kozijn aangebracht worden. De stenen 
dorpel wordt tussen de neuten aangebracht en de kieren worden met specie 
afgewerkt (Van Tol,l984). 

Stenen stofdorpet 

Figuur 7: Een verticale doorsnede van een houten kozijn met stenen stofdorpel 
(naar Van Tol,1984). 

Zoals reeds is aangegeven kan de montage van de stofdorpel bij een kunststof, 
stalen en aluminium kozijn hetzelfde zijn als bij een houten kozijn. De dorpel 
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wordt eveneens op een steldorpel bevestigd . In figuur 8 wordt een voorbeeld 
gegeven van een detail van een stalen kozijn. Aan bet kozijn is een stelstrip 
bevestigd die mede zorgt voor de stabiliteit van het kozijn. Naast de bouten en 
stenen stofdorpels zijn er ook stalen en kunststofdorpels. Deze hebben vaak 
dezelfde rechthoekige vorm als de bouten stofdorpel en worden op dezelfde 
wijze gemonteerd. Deze hebben dus ook geen constructieve functie . 

. ,: .. 

van stool 

+Stofdorpel 110n hout 

Figuur 8: Een detail van een stalen kozijn met houten stofdorpel (naar Van 
Tol,1984). 

3.2 Constructie van de stofdorpel bij buiteadeuren 

Kozijnen van buitendeuren kunnen eveneens van bout, staal, aluminium en 
kunststof zijn . Aan de vormgeving van de stofdorpel van de buitendeur 
worden andere eisen gesteld dan aan de stofdorpels van de binnendeuren. Ook 
bierbij geldt weer dat de exacte detaillering afhankelijk is van de keuzen van 
de fabrikant maar dat er algemene typen zijn aan te wijzen. Allereerst moet 
een dergeJij ke dorpel samen met de deur voorkomen dat opspattend regenwater 
van het nabijliggende maaiveld omboog spat en naar binnen loopt. Door de 
ligging kan een dergelijke dorpel ook langdurig vochtig zijn. Een stenen of een 
houten stof · of dekdorpel (figuur 9 ) wordt net zoals bij de binnendeuren, pas 
gemonteerd wanneer de muren en de vloeren gereed zijn (Van Tol,l984) . 

. -·--·-·-·---·-·-·····--····, 
Sloldotl>ol - ,_.., 

+SiotclorliOI-IIOIA 

Spouwmuur 

Figuur 9: Verticale doorsneden van een buitendeurkozijn met van een bouten 
en stenen stofdorpel (naar Van Tol,1984). 
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Bij een stalen kozijn is bet mogelijk dat de dorpel naast bout of steen ook 
van staal of messing kan zijn. Staal wordt echter niet vaak toegepast omdat de 
verf biervan snel kan worden afgelopen (Wieland, 1967). In figuur 10 is een 
aantal voorbeelden aangegeven. 

Steldorpel 110n hout 

Figuur 10: Verticale doorsnede van een stalen en messing stofdorpel voor een 
stalen buitendeur (naar Wieland,1967). 

De detaillering van de stofdorpel van een kunststof kozijn is sterk afhankelijk 
van het systeem dat van een bepaalde fabrikant gekozen wordt. In figuur 11 
wordt een voorbeeld gegeven waarbi{ de stofdorpel door middel van klikverbin· 
dingen op de stijlen bevestigd is. De profielen worden eveneens op een 
steldorpel bevestigd (NBD,1990). 

Figuur 11: Een verticale doorsnede van een kunststof dorpelprofiel (naar 
NBD,1990). 

3.3 De functie van de stofdorpel vanuit het gebruik 

Uit de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden dat de stofdorpel geen 
constructieve functie heeft. Er is wel een aantal functies die de stofdorpel in 
het gebruik van een woning vervult. Wanneer men de stofdorpel zou weren uit 
een woning dient men alternatieven te kiezen die rekening houden met deze 
functies . In het te ontwikkelen informatiemateriaal zullen diverse oplossingen 
aan de orde komen. Hieronder zijn de versebillende functies van de stofdorpel 
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aangegeven. 

A . Niveau- overbrugging 
Naast opstapjes die kunnen voorkomen bij niveauverschillen in een ruimte kan 
bij een deur ook een niveauverschil overwonnen moeten worden. Dit is bij de 
buitendeuren vaak bet geval, waar de waterwering een rol speelt. Maar ook bij 
binnendeuren kunnen twee vloeren bij elkaar komen met een verschil in niveau. 
Dit kan ontstaan door de toepassing van twee verschillende typen vloerafwer
king. Een vloer met tegels kan hoger liggen dan een vloer met tapijt. Een 
stofdorpel is een elegante manier om de overgang tussen beide typen vloeraf
werking te maken. 

B. Aansluiting van twee typen vloerbedekking 
Naast de overgang bij niveauverschillen wordt een stofdorpel ook gebruikt voor 
de overgang tussen twee verschillende typen vloerbedekking die een gelijk 
niveau hebben. De vloerbedekking kan bij voorbeeld verschillend van kleur zijn 
of van een ander materiaal. De dorpel heeft dan tevens een esthetische functie. 

C. De deur schuurt niet over de vloer 
Wanneer een deur vlak boven een vloer zit, dus wanneer er geen dorpel is, kan 
bet zijn dat een klein stofje er reeds voor zorgt dat de deur over de grond 
schuurt. Ook is de deur gevoeliger voor scheefhangen of voor oneffenheden in 
de vloer. Wanneer een stofdorpel aangebracht is, wordt het vlak waarover de 
deur kan schuren veel kleiner. 

D. Beperking van geluidsoverdracht, tocht en warmteverlies 
Wanneer men wil voorkomen dat een deur gaat klemmen op de vloer zal er een 
ruimte tussen de deur en vloer aanwezig moeten zijn. Nadeel van een 
dergeJij ke oplossing is dat er flinke kieren onder de deur ontstaan, waardoor 
geluidstransport, tocht en warmteverlies kan optreden. De kans bierop wordt 
verminderd door de deur goed te laten aansluiten op een onderdorpel. 

E. Waterkering 
Waterkering speelt vooral een rol bij de buitendeuren. Een dorpel van een 
buitendeur wordt zodanig geconstrueerd dat bij gesloten deur regenwater en 
opspattend water niet naar binnen kan . In ruimten waar een vloerbedekking 
aangebracht is die nat kan worden door het gebruik of die vaak nat wordt 
schoongemaakt, beschermt een dorpel de aangrenzende vloerbekleding tegen dat 
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vocht. Dit kan het geval zijn bij de badkamer, de keuken en het toilet. 

3.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de functies en constructie van 
de diverse drempels in de woning. Het blijkt dat de drempel onder de deur, de 
stofdorpeL geen functie heeft voor de constructie van het deurkozijn. Daartoe 
is er een steldorpel: een verbinding tussen beide kozijnstijlen die echter 
in /onder het vloeroppervlak ligt. Deze steldorpel heeft dus geen betekenis voor 
de letselproblematiek. De stofdorpel wordt op de steldorpel gemonteerd. Deze 
stofdorpel kan de volgende functies vervullen: 
a . niveau· overbrugging 
b. aansluiting tussen twee soorten vloerbedekking 
c. vrijloop van deur boven vloeroppervlak 
d. beperking van geluidsoverlast, tocht en het voorkomen van warmteverlies 
e. waterkering 

In veel situaties zijn deze functies niet allemaal noodzakelijk . Dit betekent dat 
in een aantal gevallen voor een alternatieve drempelvorm kan worden gekozen. 
In de te ontwikkelen brochure (zie bijlage) wordt nader op de alternatieven 
ingegaan. 
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4 AANDACHT VOOR DE DREMPEL BINNEN HET BOUWEN 

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat er veel ongevallen ontstaan als gevolg van de 
aanwezigheid van stofdorpels. In hoofdstuk 3 is een analyse uitgevoerd naar de 
functie en constructie van dorpels. Hoewel de drempels een vijftal functies kan 
vervullen, is de drempel in een aantal gevallen overbodig, of men zou deze 
kunnen vervangen door een veiliger alternatief. 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke partijen betrokken zijn bij de keuze 
tot het opnemen van een drempel. Ook wordt de rol van de partijen bij deze 
keuze aangegeven. In paragraaf 4.1 wordt aangegeven welke ontwikkelingen er 
zijn geweest op het terrein van het aanpasbaar bouwen voor rolstoelgebruikers, 
een terrein waar er iets meer aandacht is voor de nadelen van drempels. In 
paragraaf 4.2 wordt nagegaan welke partijen betrokken zijn bij het bouwproces, 
en worden globale voorstellen gedaan waarin wordt aangegeven hoe dit 
beslissingsproces beïnvloed kan worden . 

4.1 Aanpasbaar bouwen 

Zoals reeds in de inleiding duidelijk werd is de aandacht voor drempels vanuit 
veiligheidsoverwegingen binnen de privé · sfeer in de literatuur maar in beperkte 
mate aangetroffen . In de praktijk van het bouwen van woningen wordt de 
laatste tijd aandacht besteed aan het toegankelijk maken van woningen voor 
iedereen . Dit impliceert het bouwen zonder of met aangepaste drempels. 
Daarbij wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan gehandicapten , maar 
zoals uit de ongevalsgegevens is gebleken struikelen mensen uit allerlei 
leeftijdscategorieën over drempels, en is een eventuele lichamelijke handicap 
niet de enige heinvloedende factor. Ook andere mensen struikelen wel eens. 
Toegankelijk bouwen zonder drempels is daarom voor iedereen veiliger. 

De Nationale Woningraad nam in 1984 het initiatief voor het " Experiment 
aanpasbaar bouwen" (NWR,l988). In dit experiment, waaraan een veertigtal 
woningcorporaties deelnamen, wordt nagestreefd om woningen te realiseren die 
voor meer groepen gebruikers bruikbaar zijn . De woningen zijn dusdanig 
vormgegeven dat ze een flexibiliteit bezitten om aangepast te worden aan 
veranderende eisen ten aanzien van hel gebruik (NWR,1987). Aan de andere 
kant worden mensen minder snel gedwongen te verhuizen wanneer zij 
gehandicapt raken . Binnen dit experiment wordt nagestreefd om drempels in de 
woningen te voorkomen of wanneer deze noodzakelijk zijn zodanig te 
ontwerpen dat het niveauverschil minimaal is . In de praktijk bleek het mogelijk 
om nieuwbouwwoningen zonder meerkosten aanpasbaar te bouwen. De drempel 
vormt hierin uiteraard een detail, maar wanneer bij het ontwerp reeds rekening 
gehouden wordt met eisen ten aanzien van aanpasbaarbeid en veiligheid, hoeft 
dat dus niet tot veel meerkosten te leiden. Aangezien geen exacte gegevens 
voorhanden zijn over aandeel van de drempels op het totaal bedrag, kan geen 
preciese schatting worden gemaakt van de kosten die verbonden zijn aan 
aanpassing van de drempel alleen. De NWR onderzoekt momenteel of ook bij 
renovatie van bestaande woningen 'aanpasbaar vernieuwen' mogelijk is . 

Van overheidswege is er in 1980 een Centraal Coördinatiepunt ter bevordering 
van Toegankelijkheid voor gehandicapten (CCPT) geïnstalleerd. Dit coördinatie· 
punt heeft tot doel om op een beleidsmatige wijze te adviseren ten aanzien 
van toegankelijkheid voor gehandicapten (CCPT,1988). 

Vanuit particulier initiatief is binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) een Werkgroep Toegankelijkheid ingesteld die eind 1989 voor het eerst 
vergaderde. De werkgroep heeft tot doel een standpunt voor te bereiden voor 
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de VNG commissie voor de Bouwvoorschriften. Deze commissie adviseert 
inzake haalbare toegankelij kheidsvoorschriften in de bouwregelgeving (Toegang 
Vrij,1990). 
Op internationaal gebied bleek het genoemde "Experiment aanpasbaar bouwen" 
vrij uniek te zijn (NWR,1988). In hoeverre binnen de individuele landen 
particuliere initiatieven ten aanzien van veiligheid in de woning aanwezig zijn, 
is niet duidelijk. 

4.2 Participatie in het bouwproces 

Bij een concreet bouwproject kan men zich afvragen wie de besluiten neemt of 
er wel of geen niveauverschillen in de woning aangebracht zullen worden . 
Deelnemers aan een dergelijk bouwproces zijn de opdrachtgever, de architect, 
de daadwerkelijke gebruikers, de overheid en een aannemer. De opdrachtgever 
neemt het initiatief voor een nieuwe woning. Er wordt, soms in overleg met de 
architect, subsidiegever en toekomstige gebruikers, een programma van eisen 
opgesteld waarin de eisen en wensen ten aanzien van de woning opgenomen 
zijn. In een programma van eisen zou men aandacht kunnen besteden aan de 
veiligheidsaspecten die samenhangen met de woning. Daarbij kan men eisen 
stellen ten aanzien van een drempel. De architect vertaalt de eisen en wensen 
van de opdrachtgever in een concreet ontwerp. Een dergelijk ontwerp dient te 
voldoen aan de Bouwverordening die in de betreffende gemeente van kracht is. 
Het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht houdt hierop toezicht. De Bouw ver· 
ordeningen zijn nu nog per gemeente vastgesteld . Binnen afzienbare tijd 
worden deze vervangen door het Bouwbesluit dat algemeen geldend is . 
Wanneer een ontwerp goedgekeurd is kan het door de aannemer daadwerkelijk 
gebouwd worden. 

Wie nemen er nu besluiten ten aanzien van veiligheid in de woning en ten 
aanzien van drempels in het bijzonder? Vanuit de Model -Bouwverordening 
(VNG,1989) die voor de gemeentelijke Bouwverordeningen model staat, worden 
strikte eisen gesteld bijvoorbeeld ten aanzien van brandveiligheid . Niveauver· 
schillen in de woning worden daarbij niet behandeld. Vanuit de Bouwverorde
ningen zijn er dus geen verplichtingen ten aanzien van drempels in de woning. 
Over de vraag of een dergelijke regelgeving wenselijk is blijken de meningen 
te verschillen. Vanuit veiligheidsoogpunt heeft het voordelen om een voor
schrift ten aanzien van drempels op te nemen in de Bouwverordening omdat 
architekten en opdrachtgevers zo gedwongen worden om zonder drempels te 
bouwen. Anderzijds is de overheid en ook de Vereniging Nederlandse Gemeen· 
ten (VNG) van mening dat een te sterke en te gedetailleerde regelgeving 
vermeden dient te worden . Laatstgenoemde attitude is neergelegd in het 
Actieprogramma deregulering (Woning)bouwregelgeving van de Nederlandse 
overheid (1983). 

Initiatie f 

Opdrachtgever 

Programma van 
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Architect 
Overheid 

Realisering 

Aannemer 

Figuur 12: Participanten in het bouwproces 
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De personen die bij ieder project afzonderlijk rekening kunnen houden met 
drempels zijn de architect, wetgever als opsteller van het bouwbesluit, 
gemeentelijke overheid als toezichthoudende instantie, gemeentelijke en 
rij ksoverheden als su bsidieverleners, woninghouwverenigingen en particulieren 
als opdrachtgevers, en de bouwers voor de uitvoering ervan. Duidelijk zal zijn 
dat de introductie van veiligere drempels bevorderd wordt wanneer alle 
betrokkenen zich bewust zijn van de consequenties van het gebruik van 
drempels of alternatieve invullingen daarvoor. Om dit te bereiken is het nodig 
dat de betrokkenen op de hoogte zijn van de informatie die beschikbaar is 
over de ongevalsproblematiek enerzijds, en de mogelijke alternatieven 
anderzijds. Om deze informatieverschaffing te verzorgen is als bijlage een 
concept brochure opgenomen. Nagegaan moet worden of de doelgroepen moeten 
worden benaderd met een brochure uitgave of dat een softwarematige uitgave 
de voorkeur geniet. Van de inhoud van de conceptbrochure is een software 
versie beschikbaar onder het Hypertext programma Guide. Om het invoeren 
van een dergelijk computerondersteunde informatiesysteem in de praktijk 
succesvol te doen verlopen, dient eerst een haalbaarheidsstudie te worden 
uitgevoerd. Hierbij moet onder andere aandacht besteed worden aan de 
aanwezige hard· en software, aan de onderwerpen waarover informatie moet 
worden aangeboden. en aan de mogelijkheden om aan te sluiten bij reeds 
bestaande databanken en informatiesystemen. Vervolgens zou een dergelijk 
systeem in enkele praktijksituaties op experimentele basis ingevoerd kunnen 
worden. In de testsituaties dient grondig bestudeerd te worden wat het effect 
van een dergetij k systeem is op zowel het ontwerpproces als het eindproduct 
c.q. de ontworpen woning. 

26 



5 CONCLUSIES 

5.1 Onderzoek op bet gebied van gevaren bij drempels in de woning 

Er bestaan algemene overzichtswerken van gevaren die kunnen ontstaan ·bij het 
gebruik van een woning. Binnen deze literatuur wordt summiere aandacht 
besteed aan ongevallen waarbij stofdorpels betrokken zijn en de gevolgen van 
analyses van ongevallen voor de vormgeving van alternatieven van dergelijke 
dorpels. Vooral vanuit het bouwen voor gehandicapten worden alternatieven 
gegeven die ook voor niet gehandicapten veiliger zijn . 

5.2 Parameters die een rol spelen bij bet ontstaan van een ongeval 

In het algemeen kan gesteld worden dat zowel individuele als omgevingsgebon
den factoren invloed hebben op het ontstaan van ongevallen in de woning. Uit 
de gegevens die binnen dit onderzoek beschikbaar waren blij kt dat veel 
vrouwen bet slachtoffer worden . Boven de 35 jaar wordt het verschil ten 
aanzien van mannen aanzienlijk . De plaats waar de ongevallen in huis 
gebeuren is niet duidelijk . Bij de aanbevelingen zullen dus alle typen drempels 
in de woning betrokken moeten worden. De ongevallen ontstaan meestal 
doordat mensen over de drempel struikelen. Op de tweede plaats staat het 
stoten van de voet of de tenen. Ook zijn er nog een aantal mensen die 
misstappen op de drempel of vallen boven op de drempel. Een enkeling glijdt 
uit op de drempel. Bij de vormgeving van een alternatief voor de stofdorpel 
dient men aan deze ongevalstypen aandacht te besteden . 

5.3 De funclie van de stofdorpel 

Vanuit constructieve overwegingen is een stofdorpel niet noodzakelijk, de 
steldorpel vervult deze in voldoende mate. Vanuit het gebruik vervult deze 
echter een aantal functies die door alternatieven opgevangen zouden moeten 
worden. Allereerst kan een stofdorpel niveauverschillen of verschillen in 
vloerafwerking overbruggen. Daarnaast kan de stofdorpel een tocht- en 
geluidafdichting zijn en voorkomen dat de deur over de vloer zou schuiven 
waardoor klemmen sneller zou kunnen plaatsvinden . Tenslotte kan een stofdor
pel water weren, betgeen zeer van belang is bij buitendeuren en deuren van 
ruimten waarvan de vloer nat kan worden door het gebruik zoals bij voorbeeld 
in de badkamer of door schrobben zoals in de keuken of het toilet. 

5.4 Aandacht voor de drempel binnen het bouwen 

Vanuit het bouwen voor gehandicapten wordt er aandacht besteed aan het 
bouwen zonder drempels, of met aangepaste stofdorpels. Er zijn initiatieven om 
woningen te bouwen die bruikbaar zijn voor zowel gehandicapten als voor niet
gehandicapte mensen . Een dergelijke bouwwijze impliceert het bouwen zonder 
drempels en blijkt in de praktijk niet tot meerkosten te leiden . 

5.5 Alternatieven 

Alternatieve voorzieningen voor drempels en eventuele verbeteringen of 
aanpassingen aan bestaande drempels worden in de conceptbrochure (zie 
bijlage 3) uitgebreid behandeld . 
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In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de verschillende personen 
en /of instanties die benaderd zouden moeten worden om de te ontwikkelen 
aanbevelingen en alternatieven ook daadwerkelijk te realiseren. 
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6 AANBEVELINGEN 

Op grond van de nu uitgevoerde studie kunnen twee soorten aanbevelingen 
gedaan worden die op verschillende niveau's liggen. Aan de ene kant zijn er 
een groot aantal, zeer praktisch gerichte aanbevelingen voor maatregelen ter 
vervanging van drempels in de woning, en in mindere mate maatregelen om 
bestaande drempels zodanig aan te passen dat het gevaar van een ongeval 
verkleind wordt. In de conceptbrochure, bijlage 3, wordt deze informatie op 
een samenhangende en voor praktijkmensen aansprekende manier gepresenteerd. 

Aan de andere kant is bekend dat het opstellen en uitgeven van brochures op 
zichzelf niet automatisch tot de gewenste veranderingen leidt. Een nadere 
analyse van de redenen waarom deze tot nu toe niet zijn vervangen door 
alternatieve vormen is bijvoorbeeld wenselijk. Ligt dit aan een gebrek aan 
kennis over alternatieve oplossingen of vreest men dat dergelijke alternatieven 
kostenverhogend zullen werken? Antwoord op dergelijke vragen is nodig om 
effectief kennis over te kunnen dragen. 
Hiervoor werd al aangegeven dat er veel verschillende participanten bij het 
bouwproces betrokken zijn. Deze betrokkenen werken op verschillende niveau's, 
hebben verschillende momenten waarop, en aspecten waarover beslissingen 
genomen kunnen worden. Zo speelt de ot-erheid een rol via zowel de wetgeving, 
maar ook via de subsidieregelingen voor woningbouw. Op dit vrij algemene 
niveau worden wel vrij nadrukkelijk de grenzen en normen bepaald waarbinnen 
later, bij een concreet bouwproject, opdrachtgever, architect en uitvoerders 
zich kunnen en mogen bewegen. Een verandering op het niveau van de 
algemene regelgeving is relatief moeilijk te bereiken, maar heeft vervolgens 
wel vergaande en uitgebreide gevolgen. Op het niveau van een concreet 
bouwproject hebben zowel de opdrachtgever als de architect toch ook nog een 
zekere vrijheid om binnen de bestaande regels het belang van bepaalde 
specifieke maatregelen, zoals het niet toepassen van drempels, daadwerkelijk te 
benadrukken en te realiseren. In het eerdergenoemde NWR experiment op het 
gebied van aanpasbaar bouwen, bleek dit voor velerlei aspecten. Het doordacht 
integreren in het ontwerp en vanaf het begin hiermee rekening houden, bleek 
een essentiële factor te zijn voor het, betaalbaar, realiseren van diverse 
alternatieve voorzieningen, goed inzicht in de positie en werkwijze van de 
diverse betrokkenen en het vaststellen van de daarmee samenhangende 
informatiebehoefte is noodzakelijk voor een succesvolle kennisoverdracht. 

In het algemeen dient te worden nagegaan wie op welke wijze benaderd zou 
moeten worden. Met name bij kennisoverdracht aan diegenen die direct bij het 
ontwerp- en bouwproces zijn betrokken, zoals opdrachtgevers, woningbouwver
enigingen, gemeentes en architecten, is speciale aandacht voor zowel vorm als 
inhoud van de aangeboden informatie van groot belang. Wat de vorm betreft 
zou onderzocht moeten worden of een computer-ondersteunde, op Hypertext 
principes gebaseerde wijze van informatie-aanbieding een in de praktijk 
haalbare en ook nuttige vorm van presentatie is. Ten aanzien van de inhoud is 
het van belang om niet alleen de onderlinge relaties tussen informatie over 
deelonderwerpen duidelijk aan te geven. Ook dient bekeken te worden welke 
informatie nog toegevoegd moet worden om de bruikbaarheid van de aangebo
den informatie te verhogen. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over 
gerelateerde veiligheidsaspecten van bijvoorbeeld glas en trappen in de woning. 
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BIJLAGE 1 

STICHTING INSTITUUT INTERFACE 

Stichting Instituut Interface 
Den Dolech 2 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
Tel: 040 - 474510 
Fax: 040 - 452432 

De Stichting Instituut Interface is een samenwerkingsverband van de 
faculteiten Bouwkunde en Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de 
Technische Universiteit Eindhoven en de eveneens aan de TUE gehuisveste 
Stichting Architekten Research (SAR). Het doel van dit samenwerkingsverband 
is het onderzoekspotentieel van de drie instellingen gebundeld te kunnen 
aanbieden . dit ter verwerving van multidisciplinaire onderzoeksopdrachten. 
Interface is opdrachtgevers behulpzaam bij het formuleren van onderzoeks· 
probleemstellingen en onderzoeksprogramma's. Op initiatief van Interface 
worden deze vervolgens, door degenen die voor uitvoering ia aanmerking 
komen, herleid tot werkplannen en offertes. Interface aanvaardt en verdeelt de 
opdracht en verzorgt de coordinatie van uitvoering en rapportage. 

Het ia dit rapport beschreven onderzoek is uitgevoerd door de groep 
Omgevingstechnologie, die deel uitmaakt van de sectie Sociale Psychologie van 
de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. 

OMGEVINGSTECHNOLOGIE 

Het toegepaste onderzoek binnen de groep Omgevingstechnologie van de TüE 
wordt gekenmerkt door een systematische en op wetenschappelijke kennis 
gebaseerde benadering van de relaties tussen gebruikers en hun omgeving, 
waarbij er naar een optimale afstemming tussen beide wordt gestreefd. Het 
begrip omgeving heeft in dit verband niet alleen betrekking op de fysieke 
aspecten van gebouwen of buitenruimtes, maar ook op de sociale, organisa· 
torische, economische en juridische kanten van de zaak. 

De omgevingstechnoloog kan een rol spelen in verschillende fasen van het 
ontwerpproces. Zo kan bij de ontwikkeling van bet programma van eisen een 
omgevingstechaologisch diagnostisch onderzoek worden uitgevoerd. Op basis 
van dit onderzoek en van specialistische kennis worden eisen geformuleerd 
van de gebruikers. en wel op zodanige wijze dat de ontwerpers er vervolgens 
mee aan de slag kunnen. In de ontwerpfase kan de omgeviagstecbaoloog een 
coordinerende of adviserende rol spelen. door namens de opdrachtgever eo/of 
gebruikers commentaar te leveren op de gemaakte ontwerpen. Na iagebruikname 
van een nieuwe of aangepaste omgeving kan een evaluatieonderzoek worden 
uitgevoerd. 

Naast dergeJij k toegepast. oplossingsgericht onderzoek (diagnose, evaluatie) is 
het ook mogelijk omgevingstechnologisch onderzoek met een theoretische 
probleemstelling te laten uitvoeren. De omgevingtechnologische benadering is 
voor een deel gebaseerd op verworvenheden uit de psychologie en in bet 
bijzonder op de omgevingspsychologie . Dit geldt ook voor de methoden en 
technieken die bij dit onderzoek gebruikt worden. Verder zijn de ergonomie, 
organisatiekunde , economie . oatwerpleer, sociologie en de fysica van het 
binnen· en buitenmilieu van belang voor het omgevingstechnologisch onderzoek. 



RIJLAGE 2 

Conceptbrochure "Drempels in huis" 

Op basis van het onderzoek dat in dit rapport is gepresenteerd is, kan 
informatie worden verstrekt aan allen die betrokken zijn bij het 
beslissingsproces in de bouw. Een belangrijk aandachtspunt is echter dat de 
aangeboden informatie de gebruiker ook daadwerkelijk bereikt, hetgeen wil 
zeggen dat de informatie voorhanden moet zijn wanneer een bepaalde fase in 
het woningontwerp is bereikt. 

Een van de ontwikkelingen in het ontwerpen is de integratie van de computer. 
Veel informatie die vroeger ontsloten werd via zware handboeken, is nu veel 
makkelijker (sneller, actueler) beschikbaar door middel van een databank. Om 
aan te sluiten bij deze ontwikkeling is de informatie uit dit onderzoek bij 
wijze van experiment opgenomen in een computerprogramma. Hiermee is het 
mogelijk om snel informatie te krijgen over de omvang en aard van de 
letselproblematiek bij drempels, over aspecten die een rol (moeten) spelen bij 
het al- dan- niet toepassen van drempels, en ook komen alternatieve oplossingen 
aan de orde, met hun voor- en nadelen, die vanuit veiligheidskundig oogpunt 
extra aandacht verdienen. 

Omdat het niet mogelijk is om iedere belangstellende op een eenvoudige wijze 
kennis te laten maken met dit menugestuurde programma, zijn in deze bijlage 
afdrukken opgenomen van de teksten die. bij gebruik van het programma, op 
het beeldscherm verschijnen. Bij de computerversie kan men met behulp van 
een muis "bladeren" in het bestand. 

Deze versie is een experimentele vorm. Er zal worden nagegaan in hoeverre 
deze presentatievorm bijdraagt tot het ontsluiten van de onderzoeksresultaten. 
Mogelijke conclusies kunnen zijn dat een normale papieren presentatie toch de 
voorkeur geniet, dat een ander softwarepakket moet worden gebruikt, of dat 
meer aspecten van het bouwproces moeten worden geïntegreerd. Hierbij valt te 
denken aan woningonderdelen als trappen, badkamervloeren of de toepassing 
van veiligheidsglas. 

Voor meer informatie over het Hypertext- programma kan men in contact treden 
met de auteurs van dit rapport. 
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Drempels in huis 

PROBLEEM 

Niveauverschillen komen in woningen regelmatig voor. Hier worden niet de verschillen van 

enkele meters bedoeld zoals deze bij trappen voorkomen, maar de verschillen van enkele 

centimeters, de drempels in huis. Dergelijke drempels zijn niet alleen voor mensen met een 

kinderwagen of mensen in een rolstoel onhandig, maar men kan er ook over struikelen of 

de tenen eraan stoten. In 1988 moesten ongeveer 2700 mensen poli-klinisch behandeld 

worden (PORS 1988) als gevolg van een ongeval waarbij een drempel betrokken was. Uit 

de engevalsgegevens blijkt dat weliswaar oudere mensen vaker bij een dergelijk ongeval 

betrokken raken, maar ook mensen van jongere leeftijd worden slachtoffer. De drempel 

verdient dus in alle typen huisvesting aandacht, zeker vanuit veiligheidsoverwegingen. 



AANBEVEUNG 

Het gevaar van struikelen wordt verminderd wanneer niveauverschillen worden vermeden 

en de stroefheid van een vtoer niet abrupt verandert. Drempels vormen een belangrijke bron 

van dergelijke niveauverschillen. Sommige drempels vervullen echter belangrijke gebruiks

functies. De stofdorpel bij deuren bijvoorbeeld is een veel voorkomende drempel in huis, 

die vooral dient voor klimaat.beheersing en waterkering. Er bestaan voor deze stofdorpel al

ternatieven die de verschillende gebruiksfuncties vervullen en tevens veiliger zijn. Ook voor 

andere drempels in of bij het huis zoals de rand van de douchebak, de deurmat, de water

goot op een galerij en de trottoirband, geldt dat deze dusdanig vormgegeven kunnen wor

den dat het gevaar wordt verminderd. 

De informatie ten aanzien van drempels in huis wordt onderverdeeld in: 

Ongevallen met drempels (zie p.3) 

Typen drempels in en om het huis (zie p.9) 

Alternatieven (zie p.22) 

Literatuur (zie p.38) 
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Ongevallen met drempels 

In 1988 werden er door mlddel van het Privé Ongevallen Registratie Systeem van de Stich

ting Consument en Veiligheld 260 ongevallen geregistreerd waarbij een drempel betrokken 

was en waarvoor behandeling op een Eerste Hulpafdeling van een ziekenhuis noodzakelijk 

was. Deze gegevens vormen een steekproef van ca. 1 0% van alle privé-ongevallen met 

drempels. Het totale aantal ongevallen waarbij een drempel betrokken was, wordt op 2700 

geschat. 

Over de volgende factoren was informatie beschikbaar: 

Leeftijd van de slachtoffers (zie p.4) 

Plaats waar het ongeval gebeurde (zie p.5) 

Activiteit van de slachtoffers (zie p.6) 

De rol van de drempel In het ongeval (zie p. 7) 

De letsels van de slachtoffers (zie p.8) 
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Leeftijd van de slachtoffers 
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! • Vrouwen 

Van de slachtoffers is 63,8% vrouw en 36,2% man (geregistreerde aantal: 260 personen). 

Dit verschil ontstaat vooral in de leeftijdscategorieën van 35-59 jaar en 60 jaar en ouder. 

Oorzaken hiervan zouden kunnen zijn dat vrouwen meer in huis verblijven, dat ze op 

middelbare leeftijd een brozer gestel hebben dan mannen, waardoor er eerder letsels 

optreden, en dat ze gemiddeld ouder worden dan mannen. Algemeen kan men stellen dat 

iedereen over een drempel kan struikelen en dat de drempel dus bij het bouwen voor 

iedereen aandacht verdient vanuit veiligheidsoverwegingen. 
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Plaats waar het ongeval gebeurde 

~··. 

D ln/omhuis 

D Openbaar gebouw 

- Straat, rijweg, trottoir 

-Overig 

-Onbekend 

Een groot deel van de ongevallen gebeurt In/om het huls. Gegevens over de onderverdeling 

naar specifieke ruimte waren niet voorhanden. Waarschijnlijk ontstaan ongevallen vaak om

dat men een drempel niet ziet of omelat men de hoogte ervan verkeerd inschat. Dit betekent 

dat er extra gevaar zal zijn op die plaatsen waar de drempelhoogte afwijkt van de meest 

gangbare hoogte en In nieuwe situaties. 
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Activiteit van de slachtoffers 

· • Onbekend 
C Spelen 

• Huishouding 

• Openbaar vermaak 
• Winkelen 
• Overig 

In het bovenstaande schema staat aangegeven welke activiteit de slachtoffers uitvoerden 

voordat het ongeval plaats vond. Opvallend is dat van een groot aantal ongevallen de 

aktiviteiten niet binnen het systeem geregistreerd zijn. Daaruit zou men kunnen afleiden dat 

men met alledaagse dingen bezig was. zoals het lopen van de keuken naar de huiskamer. 
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De rol van de drempel in het ongeval 
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De meeste ongevallen met drempels ontstaan doordat mensen erover struikelen of doordat 

mensen hun voet of tenen eraan stoten. Bij de ongevallen waar de personen op de drempel 

vallen is de drempel weliswaar oorzaak van het letsel, maar geen oorzaak van het ongeval. 

Wanneer men alternatieven voor drempels kiest, zouden die dus zodanig ontworpen dienen 

te worden dat mensen niet erover struikelen en dat men niet de tenen of de voet ertegen 

kan stoten. 
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De letsels van de slachtoffers 

~- . 
/ ··,'· .. , 65 '*' 

\ 

\ 

\ 11 '*' 

LJ Been 

0Hoofd 

- Sleutelbeen/ 
Schouder 

- Asm/hand 

- Romp 

De drempel is vaak niet de oorzaak van het letsel. Het letsel dat ontstaat is bij het struikelen 

over de drempel sterk afhankelijk van de ondergrond waarop men terecht komt, of de plaats 

waar men tegenaan valt. Wanneer men de voet of tenen tegen de drempel stoot kan de 

drempel wel de aanleiding zijn voor het letsel. 
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Typen drempels in en om het huis 

De meeste ongevallen met drempels gebeuren in of om het huis. Een veel voorkomende 

drempel in huis is de drempel bij de deur. Ook de mat bij de voordeur kan een niveau

verschil zijn waarover men struikelt. In de badkamer kan de rand van de douchebak een 

struikelblok vormen. Maar ook voordat men het huis betreedt, kan men struikelen over de 

rand van de watergoot op een galerij of over de stoeprand. Deze drempels kunnen allen 

zodanig aangepast worden dat het gevaar van struikelen verkleind wordt. Ook kan men in 

de omgeving van bijvoorbeeld de drempel van de deur zorg dragen voor een goede 

verlichting, een opvallende kleur of een deurkruk met voldoende houvast. Verder klln men 

in de buurt van drempels scherpe hoeken waar men tegenaan zou kunnen vallen, vermij

den. 

Kleine niveauverschillen in het huls worden gevormd door: 

De drempel bij de deur (zie p.10) 

De deurmat (zie p.34) 

De rand van de douchebek (zie p.35) 

En nabij het huls door: 

De watergoot op een gelerij (zie p.36) 

De stoeprand (zie p.37) 
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De drempel bij de deur 

Een veel voorkomende drempel In huis is de drempel bij de deur. Deze drempels worden 

stofdorpels genoemd. Deze stofdorpels dragen ertoe bij dat mensen struikelen of hun tenen 

stoten. Men kan zich de vraag stellen welke functie deze drempel in de woning heeft. Uit 

literatuur en gesprekken met deskundigen blijkt dat de stofdorpel geen constructieve functie 

heeft, maar wel gebruiksfuncties. Alternatieven voor dergelijke drempels, die minder onge

lukken zullen veroorzaken, dienen eveneens deze functies te vervullen. 

De informatie over een stofdorpel bij een deur is als volgt ingedeeld: 

De constructie van de stofdorpel (zie p.11) 

De functies van de stofdorpel (zie p.20) 

Alternatieven voor de traditionele stofdorpel (zie p.22) 
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De constructie van de stofdorpel 

De wijze waarop de stofdorpel geplaatst wordt, is afhankelijk van de diverse fabrikanten van 

stofdorpels. Het is echter mogelijk om een aantal algemene montagemanieren te geven. 

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen stofdorpels bij binnendeuren en stofdorpels 

bij buitendeuren. Dit verschH wordt veroorzaakt door de verschillen in functie. Zo zullen 

tussen de ruimten in het huis de functies tochtwering en warmte-isolatie minder belangrijk 

zijn dan tussen de woning en het buitengebied. 

De stofdorpels van diverse materialen worden onderverdeeld in: 

De drempel bij de binnendeur (zie p.12) 

De drempel bij de buitendeur (zie p.16) 
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De drempel bij de binnendeur 

Algemene constructies van een stofdorpel bij een binnendeur zijn: 

hfl1 ... 
! ,: 

. J; 

De stofdorpel van hout (zie p.13) De stofdorpel ven steen (zie p.14) 

De stalen deur met stofdorpel (zie p.15) 
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De stofdorpel van hout 

Beschrijving van de constructie 

De kozijnen van binnendeuren kunnen van hout, staal, aluminium of kunststof zijn. De stof

dorpel die bij deze typen kozijnen wordt toegepast is vaak van beuke- of eikehout. De ex

acte detaillering van de stofdorpel hangt af van de diverse fabrikanten van deurkozijnen en 

dorpels. Maar de stofdorpels van de diverse fabrikanten worden vaak op dezelfde wijze ge

monteerd. In de doorsnede staat dat aangegeven. Tijdens de fabrikage wordt aan het 

binnendeurkozijn een steldorpel bevestigd die zorgt voor sterkte, stijfheid en maatvastheid 

van een kozijn door een rond raamwerk te vormen. Tijdens het plaatsen komt de bovenkant 

van de steldorpel te liggen met de afwerkvloer. Op deze steldorpel wordt de de dek- of 

stofdorpel bevestigd. De hoogte van deze stofdorpel varieert in de traditionele bouw tussen 

de 24 mm en de 30 mm. 

Steldorpel van hout 

Verticale doorsnede van een deur met stofdorpel 
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De stofdorpel van steen 

Beschrijving van de constructie 

Op plaatsen waar het binnendeurkozijn aansluit op een stenen dekvloer, treft men vaak een 

stenen stofdorpel aan. Een vloer met tegels kan geschrobd worden en een houten stof

dorpel zou, als gevolg daarvan, kunnen gaan rotten. Om ook een houten kozijn te bescher

men tegen water worden onder de stijlen stukjes steen aangebracht, de zogenaamde 

neuten. De stenen dorpel wordt tussen de neuten geplaatst en de kieren worden met specie 

afgewerkt. 

n· -T·--- -,-: 
I! i I i 
, I ; 
. : i 

I . _t HOUIM dekvloer , Stenen .tofdorpel 

Verticale doorsnede van een deur met stofdorpel 
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De stalen deur met stofdorpel 

Beschrijving van de constructie 

De montage van de stofdorpel bij een kunststof, stalen of aluminium kozijn is vaak hetzelfde 

als bij een houten kozijn. De dorpel wordt ook op een steldorpel bevestigd. Bij een st.alen 

kozijn voor een binnendeur is dat er een stelstrip aan het kozijn bevestigd is. De steldorpel 

wordt over deze stelstrip heen gelegd. 
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De drempel bij de buitendeur 

Algemene manieren om een stofdorpel te plaatsen bij buitendeuren: 

-
De stofdorpel van hout of steen (zie p.17) 

--
---

De stofdorpel van staal of messing (zie p.18) 

De stofdorpel van kunststof (zie p.19) 
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De stofdorpel van hout of steen 

Beschrijving van de constructie 

De stenen en de houten stofdorpel ziet men veel bij buitendeuren, ze worden bij allerlei ty

pen kozijnen toegepast. De vormgeving van de dorpel wordt mede bepaald doordat de stof

dorpel zorgdragen voor wering van het opspattend regenwater. Zowel de stenen als de 

houten stofdorpel worden tussen de stijlen van de deur geplaatst. Het is mogelijk om deze 

achteraf te vervangen. De hoogte van de drempel t.o.v. een naastliggende vloer bij de 

buitendeur kan in de traditionele situatie oplopen tot 20 cm. 

Verticale doorsneden van onderdorpels van buitendeuren 
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De stofdorpel van staal of messing 

Beschrijving van de constructie 

Bij een stalen kozijn van een buitendeur kan een houten stofdorpel toegepast worden, maar 

deze kan ook van staal of messing zijn. Staal wordt echter niet vaak toegepast omdat de 

verf hiervan snel kan worden afgelopen; de messing dorpels worden in de regel niet ge

schilderd. Deze dorpels worden ook op een steldorpel gemonteerd. 

Dorpel 

Steldorpel van hout 

Doorsneden van onderdorpels van buitendeuren 
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De stofdorpel van kunststof 

Beschrijving van de montage 

De onderdorpel van een deur van kunststof kan eveneens van hout zijn. Maar vaak worden 

bij deze deuren de kozijnen dusdanig uitgevoerd dat de onderdorpel ook van kunststof is. 

De detaHiering van de onderdorpel is sterk afhankelijk van het systeem dat van een be

paalde fabrikant gekozen wordt. De figuur laat een voorbeeld zien waarbij de onderdorpel

profielen door middel van klikverbindingen op de stijlen bevestigd worden. De profielen wor

den eveneens op een stelkozijn bevestigd. 

.. Steldorpel 

Verticale doorsnede van een deur met dorpel van kunststof 
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De functies van de stofdorpel 

De stofdorpel heeft geen constructieve functie, maar wel gebruiksfuncties. 

Deze functies zijn: 

Niveauoverbrugging 

Naast opstapjes die kunnen voorkomen bij niveauverschillen in een ruimte kan bij een deur 

ook een niveauverschil overwonnen moeten worden. Dit is bij buitendeuren vaak het geval. 

Hierbij speelt het tegenhouden van water een belangrijke rol. Maar ook bij binnendeuren 

kunnen twee vloeren bij elkaar komen met een verschil in niveau. Dit kan ontstaan door de 

toepassing van twee verschillende typen vloerbedekking. Een vloer met tegels kan hoger 

liggen dan een vloer met tapijt. 

Aansluiting van twee typen vloerbedekking 

Naast de overgang bij niveauverschillen wordt een stofdorpel ook gebruikt voor de over

gang tussen twee verschillende typen vloerbedekking die een gelijk niveau hebben. De 

vloerbedekkingen kunnen bijvoorbeeld verschillend van kleur zijn of van een ander mate

riaal. De dorpel heeft dan tevens een esthetische functie. 

De deur schuurt niet over de vloer 

Wanneer een deur vlak boven de vloer zit. dus wanneer er geen dorpel is, kan het zijn dat 

een klein stofje er reeds voor zorgt dat de deur over de grond schuurt. Ook is de deur extra 

gevoelig voor uithangen. Wanneer een stofdorpel aangebracht is, wordt het vlak waarover 

de deur kan schuren veel kleiner. 
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Tochtwering, geluidsoverlast en warmteverlies 

Wanneer men wil voorkomen dat een deur gaat klemmen op de vloer zal er een ruimte tus

sen de deur en de vloer aanwezig moeten zijn. Nadeel van een dergelijke oplossing is dat 

er flinke kieren onder de deur ontstaan, waardoor tocht, geluidstransport en warmteverties 

kunnen optreden. Dit wordt verminderd door de deur goed te laten aansluiten op een 

onderdorpel. 

Weterkering 

Waterkering speelt vooral een rol bij de buitendeuren en bij bepaalde binnendeuren zoals 

die van de badkamer. Een dorpel van een buitendeur wordt zodanig geconstrueerd dat 

regenwater en opspattend water niet naar binnen kan. In ruimten waar een vloerbedekking 

aangebracht is die nat kan worden door het gebruik of die vaak nat wordt schoongemaakt. 

beschermt een dorpel de aangrenzende vloerbekleding tegen dat vocht. 

Alternatieven voor een stofdorpel waarover mensen niet kunnen struikelen of hun tenen aan 

stoten moeten ook bovenstaande gebruiksfuncties vervullen. 
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Alternatieven voor de traditionele stofdorpel 

Uit de ongevalsgegevens blijkt dat vele mensen struikelen over drempels en hun voeten of 

tenen stoten aan de drempels. Dit is een reden om aandacht te besteden aan de alternatie

ven die bestaan of zijn te ontwikkelen voor de stofdorpel. Het uitgangspunt zou moeten zijn 

dat er geen drempels worden toegepast; dus dat er geen niveauverschil ontstaat ten op

zichte van de aangrenzende vloeren. Een dergelijk uitgangspunt kan gehanteerd worden 

bij nieuwbouwwoningen. De drempels in bestaande woningen kunnen eventueel aangepast 

of verwijderd worden. 

Alternatieven voor de stofdorpel in nieuwbouwwoningen (zie p.23) 

Alternatieven voor de stofdorpel in bestaande woningen (zie p.31) 
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Alternatieven voor stofdorpels in nieuwbouwwoningen 

Voor een woning die nieuw gebouwd gaat worden, wordt een programma van eisen gefor

muleerd waarin een opdrachtgever zijn of haar wensen ten aanzien van een huis kenbaar 

kan maken. Uit veiligheidsoverwegingen en vanwege het gebruiksgemak zou het aan te 

bevelen zijn om daarin op te nemen dat drempels zo veel mogelijk vermeden dienen te 

worden. Wel zal er gedurende het ontwerpproces een keuze gemaakt moeten worden ten 

aanzien van de alternatieven voor een stofdorpel die de gebrulkstuncties van de stofdorpel 

vervullen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen allemalieven voor buiten

deuren en alternatieven voor binnendeuren. 

AHernatieven voor stofdorpels bij binnendeuren (zie p.24) 

AHernatieven voor atoldorpels bij buitendeuren (zie p.28) 
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Alternatieven voor stofdorpel bij binnendeuren 

Er zijn alternatieven die op de plaats van de stofdorpel gemonteerd worden en alternatieven 

die aan de onderzijde van de deur bevestigd worden. Deze twee typen alternatieven hebben 

verschillende functies en zouden naast elkaar gebruikt kunnen worden. 

De onderstaande functies zouden door de alternatieven vervuld moeten worden: 

Een alternatief moet de overgang tussen twee typen vloerbedekking maken (zie p.25) 

De deur mag niet over de grond schuren en er mag geen kier onder de deur zijn waar· 

door warmteverlies of tocht kunnen optreden (zie p.26) 

In sommige gevallen moet een alternatief ook water weren (zie p.27) 
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De overgang tussen twee typen vloerbedekking 

Vaak wordt de vloerbedekking tegen een stofdorpel aangelegd. Dit is echter niet nood

zakelijk. De vloerbedekking kan onder de deur doortopen of men kan verbindingsstripjes 

plaatsen die van verschillende fabrikanten op de markt zijn. In de figuur is een aantal 

vonnen van kunststof aangegeven. De hoogte van een dergelijke stripje kan gelijk komen 

met de vloerbedekking of net iets hoger zijn. De hoogte hiervan Is meestal maximaal 1. cm. 

Dit wordt gezien als een hoogte waarover men niet snel zal struikelen. In Nederlandse litera

tuur wordt een maximale hoogte voor drempels van 2 cm aanbevolen. In Amerlkaarwe litera

tuur wordt een hoogte van 1 Inch als de grens gezien. Mogelijke nadelen van deze op

lossing zijn: het eerder schuren van de deur over de vloer; het afhangen van de deur Is kri

tischer; en extra werk wanneer een iets dikkere vloerbedektdng wordt aangebracht. 
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Warmteverlies en tocht worden tegengegaan 

In de deur kunnen hulpstukken aangebracht worden die een bescherming geven tegen 

tocht, geluidsoverlast en warmteverlies. Een bekend voorbeeld is de zogenaamde valdorpel 

die in een gleuf onder de deur gemonteerd wordt. Dit is een strip waar een. mechanisme 

aan bevestigd is dat met de stijl van de deur in verband staat. Wanneer de deur gesloten 

wordt gaat de strip omlaag waardoor tocht en warmteverlies wordt tegengegaan. Wanneer 

de deur geopend wordt gaat de strip omhoog. Hierdoor blijft de deur vrij beweegbaar over 

het vloeroppervlak zonder dat deze over de vloer schuurt. Mogelijke nadelen van deze 

constructie zijn de onderhoudsgevoeligheid, kosten van aanschaf en montage, en duur

zaamheidsapsecten. 

Verticale doorsnede van de valdorpel Voorbeelden van tochtafsluitingen 
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Water wordt geweerd 

Wanneer een vloer in een ruimte nat kan worden doordat men de vloer nat reinigt of omdat 

er water op de vloer kan stromen zoals in de badkamer, wordt meestal een drempel ge

plaatst die vaak veel hoger is dan de andere stofdorpels. Men dient echter te bedenken dat 

een afwijkende hoogte een oorzaak kan zijn dat mensen over de drempel struikelen. Een 

alternatief op dergelijke plaatsen zou het water moeten tegenhouden, maar zou niet hoger 

mogen zijn dan 2 cm. De figuur links laat een flexibele drempel zien die in een rail In de 

vloer verzonken ligt. Het voordeel van deze drempel is dat deze wordt weggedrukt wanneer 

men er met een voet op staat. De drempel die gekozen wordt zou in ieder geval afgeronde 

hoeken moeten hebben zoals in de figuur rechts, zodat stoten tegen de drempel wordt 

voorkomen. 

c 
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Alternatieven voor stofdorpels bij buitendeuren 

Het niveauverschil tussen het buitengebied en het binnengebied kan in de traditionele si

tuatie oplopen tot 20 cm. Dit hoogteverschil ontstaat door de constructie om het regenwater 

buiten te houden. Een dergelijk hoogteverschil is echter niet nodig, omdat er alternatieven 

bestaan waarbij een rooster geïnstalleerd is waardoor het water kan weglopen, of waarbij 

een helling naar de deur toe wordt aangelegd. 

Een voetrooster bij de bultendeur (zie p.29) 

Een helling naar de bultendeur (zie p.30) 
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Een voetrooster bij de buitendeur 

Beschrijving van de constructie 

Het voetrooster bij de buitendeur zorgt ervoor dat regenwater niet het huis binnen komt. 

Een dergelijk rooster wordt boven een put geplaatst waarin het vuW en water kunnen worden 

opgevangen. Bij een hoge grondwaterstand of bij gesloten bodemlagen is een aansluiting 

van de afvoer op het riool noodzakelijk. Het afdekkende rooster, waarvan de mazen max. 

20 mm breed zijn, ligt volkomen vlak In het entreebordes. 

Doorsneden van een naar binnen- en buitendraaiende deur 
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Een helling naar de buitendeur 

Het niveauverschil tussen het buitengebied en de woning kan ook overwonnen worden door 

een helling toe te passen. In de figuur staan aanbevelingen voor de maximale waarden van 

de hellingsverhoudingen in relatie tot het hoogteverschil. Hieruit blijkt dat voor het over

winnen van kleinere hoogteverschillen relatief steilere hellingen gebruikt kunnen worden. 

u l ;"::::2~0 _____ , > 1 m. 

> 0.5 m . 

> 0.25 m 

> 0.1 m 

Hellingverhoudingen in relatie tot het hoogteverschil 
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Alternatieven voor de stofdorpels in bestaande woningen 

In de meeste woningen treft men stofdorpels bij de binnendeuren en de buitendeuren aan. 

De stofdorpels kunnen aangepast worden, zodat de kans om erover te struikelen of de 

tenen eraan te stoten wordt verminderd. Bij een renovatie van een woning waarbij nieuwe 

kozijnen geplaatst worden, kan men de keuze van de alternatieven op dezelfde wijze maken 

als bij nieuwbouwwoningen. 

Veranderingen bij de binnendeuren van bestaande woningen (zie p.32) 

Veranderingen bij de buitendeuren van bestaande woningen (zie p.33) 

31 



Veranderingen bij de binnendeuren van bestaande woningen 

De meeste stofdorpels zijn tussen de stijlen van een kozijn geklemd en kunnen verwijderd 

worden. De ruimte die dan ontstaat tussen deur en vloer kan bijvoorbeeld door middel van 

tochtstripjes opgevuld worden. De vloerbedekking kan men onder de deur door laten lopen, 

of men kan een strip plaatsen waarmee men twee typen vloerbedekking kan verbinden. 

Wanneer men een stofdorpel echter onvermijdelijk acht zou men deze kunnen vervangen 

door een lagere stofdorpel van niet meer dan 2 cm en met afgeronde hoeken. Bij bestaande 

stofdorpels kan men ook wigvormige stukken plaatsen zoals in de figuur te zien Is. Men 

dient ervoor te zorgen dat de gladheid van de drempel niet te veel afwijkt van de gladheid 

van het vloeroppervlak. 
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Veranderingen bij de buitendeuren van bestaande woningen 

Het niveauverschil bij buitendeuren is vaak zeer groot ( tussen 10 en 20 cm). Dit wordt 

mede veroorzaakt doordat de bodem na voltooiing van de bouw kan inklinken, waardoor 

het oppervlak daalt. Bij een bestaande situatie kan men dit verzakken verminderen door een 

betonplaat eenzijdig op de funderingsmuur te leggen. Na vertoop van tijd kan de plaat 

enigszins zakken aan de vrije kant en ontstaat een hellingbaan. 
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Doorsneden van buitendeuren links oude situatie, rechts nieuwe situatie 
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De deurmat 

Wanneer een deurmat op de vloer gelegd wordt achter de deur kan men ook daarover strui

kelen. Om dit te voorkomen zou er een uitsparing in de vloer gemaakt kunnen worden 

waarin de deurmat gelegd kan worden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat men uitglijdt 

over een wegschuivende mat. Een mogelijk nadeel van deze oplossing is dat men slechts 

één maat vloermat kan gebruiken. 
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De rand van de douchebak 

De rand van de douchebak kan een mogelijk struikelblok zijn in de badruimte. Men kan de 

douchebak af laten lopen in de richting van de afvoer. Doordat de bak een beetje schuin 

loopt wo.rdt de kans groter dat men uitglijdt. Men zou kunnen overwegen om een handrail 

te installeren. Dit geleidelijk ver1oop heeft bovendien voordelen bij het reinigen van het vloer

oppervlak. 
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Oe watergoot op een galerij 

Op een galerij wordt de afvoergoot van regenwater vaak aan de kant van het huis gemaakt. 

Hierdoor ontstaat er een niveauverschil tussen de galerij en het huis, een drempelis dan 

bijna niet te vermijden. Wanneer men de goot aan de kant van de balustrade maakt, heft 

men dit probleem op. Een mogelijk nadeel van deze oplossing is dat nu meer water over 

de vloer van de galerij loopt, met kans op extra gladheidsproblemen. 
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De stoeprand 

Niet alleen voor mensen in een rolstoel wordt een huis beter bereikbaar door een verlaagd 

trottoir, maar ook voor mensen die slecht ter been zijn en schuifelen wordt een huis makke

lijker te bereiken. Een mogelijk nadeel van deze oplossing is dat een afgeschuind profiel per 

strekkende meter duurder is. 
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