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TECHNIEK
Auto-aanpassingen voor mindervaliden

U zult zich wel meteen afvragen,
waarom in dit speciale geval nu
juist voor zo’n onhandig grote auto
is gekozen. Toch blijkt hier wel de-
gelijk sprake te zijn van een logi-
sche keuze. Ten eerste maakte de
geringe spierkracht van de heer
Bonte een zogenoemde joystickbe-
sturing noodzakelijk, waarmee nog
maar enkele typen bestelauto’s
(naast Transit onder andere ook
Vito en Voyager) uitgerust kunnen
worden. Ten tweede is de bestuur-
der genoodzaakt zich per elektri-
sche rolstoel te verplaatsen, die
óók mee moet. Bovendien moet hij
in de laadruimte kunnen draaien,
om met de minste moeite vanuit de
rolstoel op de bestuurdersstoel
plaats te kunnen nemen.

Rigoureuze aanpassing
Handen en voeten van een bestuur-
der die nauwelijks verder reiken
dan de stoelzitting lang is en een
extreem hoge zitpositie die nodig
is om een goed zicht op de weg te
kunnen krijgen. Dat alles vraagt

om een ingrijpende aanpassing van
de bedieningsorganen, plus een
sterk opgevoerde bekrachtiging ter
compensatie van de geringe spier-
kracht van de bestuurder.

Voor het stuurwiel van de auto
was vanwege de aanpassingen
geen ruimte en dat is daarom ver-
vangen door een kleiner sportstuur
(zonder airbag). Feitelijk is er voor
de besturing van de auto geen
stuurwiel meer nodig, maar het
kan altijd nodig zijn dat een per-
soon met een normaal postuur met
de auto moet rijden. Bovendien is
de aanwezigheid van een stuurwiel
een eis van de RDW.

Sturen met joystick
Voor het sturen is in dit geval ge-
kozen voor een aangepaste joy-
stickbesturing van het Britse merk

Steering Developments, maar hier
uitgevoerd en te bedienen als een
fietsstuur! Daar bleek Pedro Bonte
het best mee overweg te kunnen.
Er zijn schakelaars op aangebracht
voor de richtingaanwijzers, ver-
lichting, ruitenwissers/sproeiers en
claxon. De bewegingen van het
stuur worden door een stangenstel-
sel en via een potentiometer elek-
trisch op een elektronisch geregel-

de hydraulische eenheid overge-
bracht, die om veiligheidsredenen
dubbel uitgevoerd is. Er is dus een
primair en een secundair bestu-
ringssysteem, waarbij het secun-
daire als back-up optreedt voor het
primaire. Ter verdere verhoging
van de veiligheid werken de hy-
draulische werkcilinders van beide
besturingssystemen op een door de
motor aangedreven pomp (afgeno-
men van de originele stuurbe-
krachtiging) respectievelijk een
elektrische pomp.

Uiteraard is zo’n uitermate di-
recte besturing zoals hier beschre-
ven alleen geschikt en verant-
woord voor bestuurders, die over
heel weinig kracht beschikken.

Elektrisch remmen
Onder het ‘fietsstuur’ zijn op een
stang de twee pedalen voor rem-
men (links) en gas geven (rechts)
gemonteerd. Deze zijn eveneens
met een stangenstelsel en elk af-
zonderlijk aan een lineaire poten-
tiometer gekoppeld. En ook deze
geven de bewegingen elektrisch
vertaald door aan een elektroni-
sche regeleenheid.

Kijken we eerst eens naar het
remsysteem van de Transit. Dit is
tot en met hoofdremcilinder en
rempedaal gehandhaafd, alleen de
vacuümbekrachtiger is verwijderd
omdat de remkracht nu geheel
elektrisch wordt opgebracht. Uiter-
aard elektronisch geregeld. Het
rembedieningsmechanisme werkt
met een elektromotor, die met een
bowdenkabel rechtstreeks aan het
rempedaal is gekoppeld. Ook het
gas geven gaat met een elektromo-
tor en beide motoren zijn onder de
bestuurdersstoel geplaatst. Tevens
vindt bij het starten een zelftest
plaats, als het rempedaal even
wordt ingetrapt. Het systeem in-
clusief de elektronische besturing
is ontwikkeld door collegabedrijf
Bever en is inmiddels door de
RDW goedgekeurd (zie hiervoor

Ondanks handicap toch verantwoord autorijden

Mobiel zonder beperkingen
De extreem klein gebleven

Alkmaarder Pedro Bonte

werkt bij de Sociaal Peda-

gogische Dienst in Amster-

dam. Hij gaat nu zelf rijden

in een Ford Transit diesel,

die ingrijpend op maat is

gemaakt door B&S Auto-

Aanpassing in Hoorn. Een

technisch meesterwerk

waarin de allernieuwste

vindingen zijn verwerkt.

De extreem kleine Pedro Bonte
verplaatst zich nu geheel zelfstan-
dig in zijn ingrijpend aangepaste
Ford Transit diesel automaat.

Om niet ‘te koop’te zitten is de zij-
ruit van onderen geblindeerd.Op
een dergelijke manier wordt aan
elk detail aandacht besteed.

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



FOTO’S:GER THYSSEN

Nadat de achterdeuren met de
radiografische afstandsbedie-
ning zijn geopend en de stoel-
lift in positie is gebracht,kan
de rolstoel naar binnen wor-
den gereden. Inklappen van de
lift en sluiten van de deuren
geschiedt eveneens met de af-
standsbediening.Bij donker is
daarmee ook de verlichting in-
en uit te schakelen.

Vanuit de rolstoel klautert de heer Bonte
op de aangepaste bestuurdersstoel.De
rugleuning was op het moment dat de
foto gemaakt werd nog niet bekleed.

Na het keren wordt de rolstoel vergren-
deld met een schakelaar in het plafond.

De commandopost zoals die
er in de auto uiteindelijk uit-
ziet.Er is vrijwel geen onder-
deel meer origineel.

1=keuzehendel automaat
2=’fietsstuur’
3=controlelampjes rem- 

en gassysteem
4=voltmeter
5=contactslot
6=sluiting veiligheidsgordel
7=rempedaal
8=gaspedaal
9=sportstuur

10=gemodelleerde rugleuning

Na het vastklikken van de veiligheids-
gordels is de bestuurder klaar om weg
te rijden.
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ook AMT ‘98/3). De elektronica
beschikt over een storingsgeheu-
gen, dat met behulp van de laptop
kan worden uitgelezen.

De bestuurders-werkplek
De console rechts van de bestuur-
dersplaats herbergt het verlengde
bedieningsmechanisme van de au-
tomatische bak (keuzehandel naast
het ‘fietsstuur’) en verder de elek-
trische parkeerrem, het stangen-
stelsel van de besturing, het con-
tactslot met enkele schakelaars,
controlelampjes en een voltmeter.
De sluiting van de driepunts veilig-
heidsgordel is verplaatst om te
voorkomen dat hij in de nek snijdt.

Om een goede controle over de
wagen te kunnen hebben is het een
absolute voorwaarde, dat de heer
Bonte stevig in zijn stoel op zijn
plaats wordt gehouden. Dit wordt
enerzijds gerealiseerd door een
vaste rallygordel, anderzijds door
de geheel naar de lichaamsvorm
gemodelleerde polstering van de
bestuurdersstoel. Voor de vereiste
botsveiligheid wordt daar overheen
nog de normale driepunts rolgordel
van de Transit gedragen.

Investeren in besparing
En dan nu het waarom van deze
complexe auto-aanpassing, die een
slordige twee ton heeft gekost in-
clusief BTW en aanschaf van de
auto, maar exclusief onderhoud,
verzekering, belasting en brand-
stof. Geen kleinigheid natuurlijk,
maar op termijn levert deze oplos-
sing toch een aanzienlijke bespa-
ring op vergeleken met het dage-
lijkse woon/werkvervoer door een
taxi-ondernemer, waar de heer
Bonte als gehandicapte werknemer
recht op heeft en dat in zijn geval
jaarlijks toch ongeveer ƒ 90.000,-
kostte (Alkmaar-Amsterdam v.v.).
De verbouwde Transit wordt in ne-
gen jaar afgeschreven, tel uit je
winst! Daarnaast ervaren gehandi-
capte mensen, met al hun beper-
kingen, de mogelijkheid om toch
zelf in een auto te kunnen rijden,
als een zeer waardevolle verrijking
van het bestaan. Ook dat is uiter-
aard een groot winstpunt.

Dik Boosman

Aangepaste
lesauto
Niet nieuw maar toch het vermelden
waard is een door B&S aangepaste
VW Golf leswagen voor autorijschool
Wil van Amerongen in Heerhugo-
waard.De aanpassing is er in dit ge-
val op ingericht, om de wagen snel
met behulp van een arsenaal aan at-
tributen aan de meest voorkomende
handicaps aan te kunnen passen.Te-
vens is een Recaro bestuurdersstoel
aangebracht, die in grote mate hori-
zontaal en verticaal verstelbaar is en
ook een kwartslag kan draaien om
het in- en uitstappen te vergemakke-
lijken.Het stuurwiel is eveneens in
veel grotere mate verstelbaar ge-
maakt.Vanwege de ingrijpende
werkzaamheden die aan de stuurko-
lom nodig waren, is de airbag voor-
goed verwijderd om ongelukken te
voorkomen.Bovendien zou een air-
bag levensgevaarlijk zijn als er met
kleine personen, die vanzelfspre-
kend dicht bij het stuur zitten, les
wordt gegeven.
In de auto zijn twee extra rembe-
krachtigingssystemen ingebouwd,
waarvan één voor het originele ge-
scheiden remsysteem.De twee ser-
vo’s zijn samen goed voor een be-
krachtiging van 70%.De remkracht
voor de bestuurder bedraagt daar-
mee nog maar circa 150 N, tegen
400 à 450 N voor het standaard ge-
middelde.Als ook dat nog niet ge-
noeg is kan op het tweede bekrachti-
gingssysteem worden over-
geschakeld, elektronisch geregeld
en 100% elektrisch.Uit veiligheids-
overwegingen is een kleine accu toe-
gevoegd, waarvan de ladingstoe-
stand door een elektronische
regeling op peil wordt gehouden.
Handig is verder ook de mogelijk-
heid, om met de hand de hydrauli-
sche bekrachtigingsdruk op elke ge-
wenste waarde in te kunnen stellen.
Dit geschiedt onder de motorkap met
een hendel en een smoorventiel (in
de retourstroom).De drukken zijn op
een manometer af te lezen.
Het E-gas tenslotte werkt met een
lineaire potentiometer en is ook in dit
geval gecombineerd met de elektri-
sche rembekrachtiging.

Mevrouw van Amerongen demonstreert een aanpassing voor sturen met
de linker arm en gasgeven en remmen met de rechter arm.Vooruit schui-
ven is gasgeven en achteruit schuiven remmen.Rechts is het controle-
en bedieningspaneel voor de rij-instructrice te zien.

Dankzij de draaibare bestuurders-
stoel kan de leskandidaat gemak-
kelijk in- en uitstappen.

Dit zijn de aanpassingen voor de
leswagen.
1=handbedrijfsrem
2=handsegmentgas
3=kantelpedaal
4=stuurspalk
5=armsteun
6=kniegas/knierem
7=pedaalverhogers

De mate van bekrachtiging van de
besturing kan bij de aangepaste
leswagen indien dat nodig is trap-
loos worden ingesteld.
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Belangrijke taak voor CBR
Het kan iedereen overkomen, de blij-
vende invaliditeit als gevolg van een
ziekte of ongeval.Bewegen en mobi-
liteit zijn dan ineens heel moeizaam
geworden, zelf de auto besturen gaat
niet meer.Wat een geluk dat een
aangepaste auto in veel gevallen uit-
komst kan brengen.Hoe krijgt men
dat voor elkaar?
We vroegen dat aan mevrouw Wil
van Amerongen van de gelijknamige
autorijschool uit Heerhugowaard, die
inmiddels de leswagen met zijn va-
riabele aanpassingsmogelijkheden
in gebruik heeft genomen.
”Men dient voor een aangepaste
auto zelf contact op te nemen met het
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbe-
wijzen.Er volgt dan een oproep voor
een gesprek, waarbij een aanpas-
singsdeskundige van het CBR de
aard van de vereiste aanpassing
vaststelt.Vervolgens zorg ik voor de
juiste aanpassing in mijn leswagen,
zonodig met hulp van B&S, waarna ik
kan beginnen de betrokken invalide

vertrouwd te maken met het aange-
past autorijden en uiteindelijk te be-
oordelen, of hij/zij wel of niet veilig
aan het verkeer kan deelnemen.De
feitelijke goedkeuring daarvoor moet
echter door een aanpassingsdes-
kundige van het CBR worden gege-
ven, aan de hand van een rijproef”.
Wie al een rijbewijs bezit hoeft niet
opnieuw een rijexamen af te leggen.
Wel moet de aard van de aanpassing
op het rijbewijs worden vermeld.Dit
geschiedt in de vorm van een code,
vastgelegd en verklaard in de ‘Rege-
ling Coderingen Beperkingen Rijbe-
voegdheid’.
In principe hebben aanpassingen die
ingrijpen in het remsysteem, de
stuurinrichting of de structuur van de
zelfdragende carrosserie, maar ook
het aanbrengen van bevestigings-
punten voor veiligheidsgordels en
rolstoelen tot gevolg dat de op de
auto verleende typegoedkeuring
komt te vervallen.Er is dan een her-
keuring door de RDW noodzakelijk.

Veelzijdige aanpas-activiteiten
van B&S
B&S Auto-Aanpassing bv met circa
50 medewerkers en vestigingen in
Hoorn en Uitgeest dateert van 1980.
Initiatiefnemers waren de heren Ben
Gazan en Siem Dam, maar de eerste
heeft zich inmiddels uit het bedrijf te-
ruggetrokken.Naast de import van
artikelen voor de revalidatievakhan-
del beslaan de werkzaamheden de
productie/inbouw van eenvoudige
pedalensets en aanpassingen van
rol- en autostoelen, tot de meest
complexe aanpassingen van auto’s.
Veel van de daarvoor benodigde pro-
ducten worden uit binnen- en buiten-
land betrokken, maar op dit speciale
gebied is ook altijd veel zelf ontwik-
keld dat in binnen- en buitenland
wordt verkocht.Het klapstuk is een
vernuftige elektrische kofferbaklift
voor rolstoelen, in vier uitvoeringen.
Een succes is ook de kogelgelager-
de draaiplaat, met een hoogte van
slechts 2 cm.Een zelf ontwikkelde

kinderzwenkstoel op basis van een
Recaro aanpasbaar kinderstoeltje is
zojuist door de RDW goedgekeurd
en getest op 36 kg.
Nieuwe activiteiten zijn onder andere
onderhoud van vrachtautostoelen
met in probleemgevallen ook indivi-
duele aanpassingen aan de stoel (de
ARBO-diensten stellen nu zeer te-
recht eisen aan de stoelen van
vrachtautochauffeurs!), de verkoop
van matrassen van hoge kwaliteit
voor de slaapcabines, Ligier brom-
mobielen (45 km) en autofauteuils
voor personenauto’s (achterin!) en
de import van rolstoelliften (voor
stoel plus inzittende), vastzetsyste-
men voor rolstoelen, oprijgoten,
strandwielen (alleen voor handrol-
stoelen) en, last but not least, de
Noorse Balder elektrische rolstoel.
Deze is bij uitstek geschikt om ermee
achter het stuur plaats te nemen en
zo de auto te besturen.
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