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Toegankelijk Reizen

Vlaanderen, vakantieland voor 
iedereen!
Kriebelt de reismicrobe? Wil je er even tussenuit aan zee, 
op citytrip of ergens in het landelijke groen? 
Je wil zeker zijn dat die bestemming ook toegankelijk is? 
Dan is de brochure ‘Toegankelijke vakantieverblijven in 
Vlaanderen en Brussel’ ideaal voor jou!
 
Blader door de kleurige pagina’s en kom helemaal 
in vakantiestemming. Deze brochure vertelt ook 
heel nauwkeurig wat je mag verwachten op vlak van 
toegankelijkheid. Van de voordeur tot het kleinste 
kamertje: alles is ter plaatse onderzocht en beoordeeld. 
Alleen de beste en meest toegankelijke logies van 
Vlaanderen krijgen een plaatsje in deze publicatie.
 
Jaar na jaar wordt de keuze aan toegankelijke logies 
ruimer en gevarieerder, een positieve evolutie die 
we natuurlijk ten zeerste toejuichen. We hebben 
de brochure dan ook opgedeeld in 2 delen. Je hebt 
momenteel de brochure met een overzicht van alle 
toegankelijke hostels en jeugd- en groepsverblijven in 
je handen. Een overzicht van alle toegankelijke hotels, 
gastenkamers, vakantiewoningen, kampeerverblijven 
en vakantiecentra vind je in het andere deel. Natuurlijk 
kan je steeds beide brochures aanvragen. Onze 
contactgegevens vind je onderaan deze pagina.
 
We wensen je veel ontdekkingsplezier en uiteraard een 
zalige vakantie!
 

Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61
1000 Brussel

 +32 2 504 03 40 
 toegankelijk@toerismevlaanderen.be
 www.visitflanders.com/toegankelijkheid
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KUST
HOSTELS
WVL Knokke-Heist - Lakeside Paradise A+ 26
WVL Oostende - Jeugdherberg De Ploate A+ 27

JEUGD- EN GROEPSVERBLIJVEN
WVL Blankenberge - Wandelaar 28
WVL Oostende - De Oesterput A+ 29
WVL Oostende - Jeugdverblijfcentrum Duin en Zee 30
WVL De Haan - De Repoo 31
WVL Middelkerke - Vakantieverblijf De Zeekameel 32
WVL Bredene - Horizon 33
WVL Nieuwpoort - De Barkentijn 34
WVL Nieuwpoort - De Slikke en De Schorre A+ 35
WVL Nieuwpoort -’t Kraaienest 36
WVL De Panne - Jeugdverblijfcentrum Flipper 37
WVL De Panne - J-Club 38
WVL Oostduinkerke - Bivakhuis Hoge Duin A+ 39
WVL Oostduinkerke - Vakantiedomein Hoge Duin 40
WVL Oostduinkerke - Zandboot (Vakantiedomein Ter Helme) 41
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VLAAMSE REGIO’S

HOSTELS
ANT Lier - Cultuurhostel Bed Muzet A+ 54
LIM Genk - Jeugdherberg De Roerdomp 55
LIM Voeren - Jeugdherberg De Veurs 56
WVL Kortrijk - Hostel Focus A+ 57
WVL Kortrijk - Jeugdherberg Groeninghe A+ 58
WVL Mesen - Peace Village 59
OVL Geraardsbergen - Jeugdherberg ’t Schipken 60

JEUGD- EN GROEPSVERBLIJVEN
VLB Halle - Zennedal 61
VLB Affligem - Jeugdheem Sint-Benedictus 62
VLB Londerzeel - De Gheyselberg 63
VLB Kapelle-op-den-Bos - Chiromeisjes Kapelle-op-den-Bos A+ 64
VLB Overijse - De Hagaard A+ 65
VLB Tremelo - Tschaluin (Chirojongens Baal) 66
VLB Haacht - Het Heike NIEUW 67
VLB Boortmeerbeek - Jeugdverblijf Kalleberg 68
VLB Aarschot - Langebos Heem A+ 69
ANT Herentals - De Brink - Hopper Jeugdverblijf 70
ANT Herentals - De Brink - Shelter en kampeersanitair A+ NIEUW 71
ANT Heist-op-den-berg - Chiro Booischot - Ter Laeken A+ NIEUW 72
ANT Westerlo - Sporta Centrum Tongerlo A+ 73
ANT Vorselaar - Berkelhoeve 74
ANT Hoogstraten - De Bonte Beestenboel 75
ANT Ravels - KLJ-lokalen Ravels-Eel 76
ANT Malle - Heibrand 77
ANT Malle - Provinciaal Vormingscentrum A+ 78
ANT Mol - Chiro Sprankel 79
ANT Mol - Jeugdkamp De Maat 80
ANT Geel - Jeugdheem Zonnedauw A+ 81
ANT Kasterlee - De Hoge Rielen 82
ANT Retie - Domein Beverdonk 83
ANT Nijlen - Chirolokalen Bevel A+ NIEUW 84
ANT Nijlen - Sonneheem (Chiro Jong Leven) A+ NIEUW 85
ANT Sint-Katelijne-Waver - Domein Roosendael 86
ANT Schoten - JVC Orangerie Horst 87
ANT Brasschaat - Jeugdverblijfcentrum Bielebale A+ 88
ANT Stabroek - Chirolokaal Kristal 89
ANT Wuustwezel - Chirolokalen Chiro Wuustwezel 90
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*  Dit verblijf biedt een extra zorgomkadering aan. Meer 
uitleg vind je op pagina 10.

JEUGD- EN GROEPSVERBLIJVEN
LIM Heusden-Zolder - Groot Reitveld 91
LIM Beringen - Het Mezennestje 92
LIM Lanaken - Vakantiehuis Pietersheim 93
LIM Maasmechelen - Vakantiehuis Fabiola * 94
LIM Dilsen-Stokkem - Vakantiecentrum Schootshei 95
LIM Meeuwen-Gruitrode - De Royer Brem A+ 96
LIM Maaseik - Sporta Beachclub 97
LIM Bilzen - Chirodroom 98
LIM Borgloon - Het Klokhuis 99
LIM Neerpelt - De Bosuil 100
LIM Lommel - Chikabo 101
LIM Lommel - Scoutsheem Lommel 102
LIM Hechtel-Eksel - Chiroheem Sint-Lambertus 103
LIM Tessenderlo - Chiro KSA heem Tessenderlo A+ NIEUW 104
LIM Tessenderlo - Scoutslokalen Haeidonck A+ 105
LIM Tessenderlo - ’t Heuvelken A+ 106
LIM Peer - Breugelhoeve 107
LIM Peer - Heideven A+ 108
WVL Zedelgem - Hoogveld 109
WVL Zedelgem - Merkenveld - Hopper Jeugdverblijf 110
WVL Avelgem - Chiroheem Kantekleer 111
WVL Alveringem - De Pannenhoeve 112
WVL Wielsbeke - Hernieuwenburg - Vogelsang 113
WVL Ruiselede - ’t Haantje 114
WVL Meulebeke - De Miere 115
WVL Roeselare - Het Rokken 116
WVL Lichtervelde - Radar vzw - Afrit 9 117
WVL Izegem - ’t Huzeke A+ 118
WVL Moorslede - De Touwladder 119
WVL Ieper - De Iep 120
WVL Ieper - Ravenhof A+ 121
WVL Langemark-Poelkapelle - Munchenhof 122
WVL Heuvelland - De Bosgeus 123
WVL Heuvelland - Vakantiehuis De Lork 124
WVL Heuvelland - Monsalvaet 125
WVL Heuvelland - Ruiterschool Rodeberg A+ NIEUW 126
WVL Poperinge - Het Dorpshuis Haringe 127
WVL Poperinge - Plokkersheem 128
OVL Sint-Niklaas - Den Bosduiker 129
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STAD
HOSTELS
VLB Leuven - Jeugdherberg De Blauwput 156
VLB Leuven - Leuven City Hostel A+ 157
ANT Antwerpen - Jeugdherberg Pulcinella 158
ANT Mechelen - Jeugdherberg De Zandpoort 159
LIM Hasselt - Hostel H A+ 160
WVL Brugge - Domein Aan de Plas 161
WVL Brugge - Bauhaus 162
WVL Brugge - Snuffel Hostel A+ 163
WVL Brugge - Jeugdherberg Europa 164
WVL Brugge - Jeugdherberg Herdersbrug 165

JEUGD- EN GROEPSVERBLIJVEN
ANT Antwerpen - De Karakol A+ 166
ANT Antwerpen - Hopper Jeugdverblijf Het Scoutshuis 167
LIM Hasselt - Scouts Akabe 168
WVL Brugge - De Karmel 169

De toegankelijke hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, 
kampeerverblijven en vakantielogies vind je in de andere All In 
brochure. Vraag ze gerust bij ons op als je ze nog niet in je bezit hebt, 
of raadpleeg ze op www.visitflanders.com/toegankelijkheid.  

JEUGD- EN GROEPSVERBLIJVEN
OVL Sint-Niklaas - Puytvoet - De Blokhut A+ 130
OVL Sint-Niklaas - Tarsicius-lokaal (Puytvoet) A+ 131
OVL Sint-Niklaas - Lokalen Jongenschiro Belsele A+ 132
OVL Sint-Niklaas - Axlandhoeve A+ 133
OVL Sint-Niklaas - Chirolokalen WIJ Sinaai 134
OVL Sint-Niklaas - Scouts en Gidsen Sint-Franciscus 135
OVL Lokeren - Hoogland (De Raap) 136
OVL Sint-Gillis-Waas - De Nieuwe Statie A+ 137
OVL Waasmunster - Heidepark 138
OVL Aalst - KLJ Moorsel 139
OVL Zwalm - Oud Klooster Dikkele 140
OVL Oudenaarde - Het Moerashuis 141
OVL Deinze - ’t Brielhof 142
OVL Merelbeke - Ten Berg 143
OVL Aalter - Kattenberg 144
OVL Zomergem - Jeugdlokaal Oepites 145
OVL Evergem - Lovendonk (Chirolokaal Sleidinge) A+ 146
OVL Sint-Laureins - Provinciaal Sportcentrum De Boerekreek 147
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Toegankelijke  
vakantieverblijven  
in kaart

In de plaatsen met een 
gekleurd bolletje vind  
je vakantieverblijven met 
een A of A+ label.

RANDSTEDELIJK GEBIED 
ANTWERPEN - MECHELEN

ANTWERPSE
KEMPEN

WESTHOEK
GROENE
GORDEL

HAGELAND

LEIESTREEK

SCHELDELAND

WAASLAND LIMBURGSE
KEMPEN

HASPENGOUW

MEETJESLAND

BRUGSE
OMMELAND

VLAAMSE
ARDENNEN

MAASLAND

DE HAAN
BREDENE

DE PANNE

OOSTENDE

NIEUWPOORT

MIDDELKERKE

KNOKKE-HEIST

MOL

GENK

PEER

IEPER
ZWALM

HALLE

RETIE

MESEN

MALLE

DEINZE

RAVELS

AALTER

BILZEN

LOMMEL

VOEREN

MAASEIK

AVELGEM

LOKEREN

LANAKEN

STABROEK

KORTRIJK

ZOMERGEM
WESTERLO

BORGLOON

BERINGEN

OVERIJSE

ZEDELGEM

NEERPELT

AFFLIGEM

KASTERLEE

RUISELEDE

HERENTALS
GEEL

MERELBEKE
MEULEBEKE

WIELSBEKE

MOORSLEDE

ROESELARE

OUDENAARDE

ALVERINGEM

WUUSTWEZEL

HEUVELLAND

BRASSCHAAT

HOOGSTRATEN

WAASMUNSTER

SINT-NIKLAAS

LICHTERVELDE

BOORTMEERBEEK

HECHTEL-EKSEL

SINT-LAUREINS

GERAARDSBERGEN

DILSEN-STOKKEM
HEUSDEN-ZOLDER

SINT-KATELIJNE-WAVER

LANGEMARK-POELKAPELLE

BLANKENBERGE

OOSTDUINKERKE

VORSELAAR

MAASMECHELEN

BRUSSEL

SINT-GILLIS-WAAS

GENT

BRUGGE

HASSELT

ANTWERPEN

LEUVEN

MECHELEN

LIER

LONDERZEEL
KAPELLE-OP-DEN-BOS TREMELO AARSCHOT

HEIST-OP-DEN-BERG

NIJLEN

HAACHT

MEEUWEN-GRUITRODE

SCHOTEN

TESSENDERLO

POPERINGE

EVERGEM

AALSTIZEGEM
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?In de brochure staat dat dit verblijf een 
douchezitje of -stoel heeft, maar op de foto 
wordt dit niet  afgebeeld. Klopt dit wel?
Dat kan! Een wordt vaak door de uitbater geplaatst wanneer het 
nodig is. Tref je toch geen zitje aan bij je aankomst, spreek dan 
gerust iemand van het personeel aan. Waarschijnlijk is men het 
gewoon vergeten te  plaatsen. Ook sommige steunbeugels zijn 
afneembaar en worden tijdens je verblijf geplaatst.

Veel gestelde vragen

Ik heb nog extra gegevens nodig. Bijvoorbeeld: 
is er onder het bed voldoende ruimte voor 
een tillift, en welke andere hulpmiddelen 
zijn er voorzien? Waar vind ik dit?
Tijdens het onderzoek ter plaatse wordt heel veel informatie ingezameld. 
Er zijn dus meer gegevens beschikbaar dan wat je in de brochure leest. 
De medewerkers van Toerisme Vlaanderen hebben deze uitgebreide 
beschrijvingen bij de hand en bezorgen je graag de nodige informatie. 
Ga je liever zelf op zoek, dan kun je alle onderzoeksgegevens vinden op: 
www.toevla.be

Een toegankelijk gebouw is één ding, 
maar ik heb ook zorg nodig op vakantie.
Waar kan ik hiervoor terecht?
In Vlaanderen bieden momenteel 24 vakantie verblijven met een 
toegankelijkheids label een zorg omkadering aan. Dat kan betekenen 
dat je er hulpmiddelen vindt, zoals tilliften of hooglaagbedden, 
én dat je er een beroep kunt doen op verzorgend personeel 
(verpleging, assistentie). Sommige huizen hebben hiervoor eigen 
personeel beschikbaar, bij andere wordt de nodige omkadering 
extern ingehuurd. Alle informatie over de toegankelijkheid en 
zorgomkadering bij Ter Duinen, Zorgverblijf Hooidonk, De Ceder, 
Vakantiehuis Fabiola, ’t Mechels Bos, Thomasbos, vakantieverblijf 
De Dielis, L’O de Vie, Vakantieverblijf Middelpunt, Zorghotel 
Gezondheidscentrum Koninklijke Villa, Villa Rozerood, B&B Altijd 
Genieten, Vakantiecentrum Cosmopolite, Hoeve Megusta, Casa Ametza, 
’t Lappersfort, Hoeve Genemeer, Hotel Drie Eiken,  
De Kleppe, Hoeve Oswald, De Pepel, De Lage Kempen, De Pupiter 
en Zorghotel Domein Polderwind vind je in een van beide All In 
brochures. Staat het verblijf dat je zoekt niet in de brochure die je nu 
leest? Vraag gerust de andere brochure bij ons aan! Achteraan in de 
brochure staan nog meer nuttige tips onder de titel “Zeker weten”.
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Waar ben ik met mijn geleidehond of 
hulphond welkom?
In Vlaanderen en Brussel zijn hulp- en geleide honden in principe 
op alle publieke plaatsen toegelaten, zelfs als een gewone hond 
niet aanvaard zou worden. Sommige adressen in deze brochure 
beklemtonen graag dat honden welkom zijn, ook gewone honden. 
Dit staat aangeduid met het icoon .
Maar ook als dit niet uitdrukkelijk vermeld wordt, staat minstens 
een gedeelte van het gebouw open voor personen met een 
handicap en hun assistentie hond. Als baasje geef je best vooraf 
een seintje, opdat je metgezel een hondvriendelijk onthaal krijgt.

Welke adressen hebben voldoende 
toegankelijke kamers voor onze groep?
Achteraan in deze brochure staat een tabel met per 
verblijf een aanduiding van het aantal toegankelijke 
bedden. Dit helpt zeker om een geschikt adres te vinden.
Goed om te weten: ook volwassenen kunnen 
soms terecht in een jeugdverblijf. Algemeen zijn 
jeugdverblijven vooral op kinderen en jongeren 
gericht, maar vaak kun je er in bepaalde periodes ook 
terecht met je socio-culturele vereniging of andere 
groep met volwassenen. Je vindt er vaker een grotere 
logeercapaciteit die ook voor personen met een 
handicap toegankelijk is. 

Waarom staat de prijs van 
een overnachting niet in de 
brochure vermeld?
Sommige vakantieverblijven hanteren een 
tarief per kamer, andere per persoon of 
per groep. Tel daar nog allerlei kortingen 
en speciale tarieven bij, plus een andere 
prijs naargelang in hoog- of laagseizoen 
geboekt wordt, en je begrijpt waarom  
dit al vlug tot verwarring zou leiden. 
Daarom hebben we deze gegevens  
liever achterwege gelaten. Op de  
website www.jeugdverblijven.be vind  
je wel richtprijzen. 
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Op zoek naar toegankelijke hotels, gasten kamers, 

vakantiewoningen, kampeerverblijven en 

vakantielogies? Raadpleeg onze andere  

All In brochure! Heb je die nog niet in je bezit?  

Vraag ze gerust gratis bij ons aan.
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Iedereen verdient vakantie, ook 
wie het financieel moeilijker heeft. 
Toerisme Vlaanderen maakt met 
heel wat verblijven en toeristische 
attracties prijsafspraken. 
In de vakantiegids van het 
Steunpunt Vakantieparticipatie 
herken je de toegankelijke 
verblijven aan het label-icoon. 
Wil je weten of je in aanmerking 
komt voor het sociaal tarief? Wil je 
weten welke verblijven een aanbod 
doen aan dat tarief?  
Neem een kijkje op 
www.iedereenverdientvakantie.be  
of vraag meer info bij:

Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61 - 1000 Brussel

 1700 (gratis)
 +32 2 588 04 49 (betalend) 

  www.iedereenverdientvakantie.be

Iedereen verdient vakantie
Voor deze verblijven uit onze brochure zijn er sociale tarieven: 

Hostels
Lakeside Paradise
Jeugdherberg De Ploate
Cultuurhostel Bed Muzet
Jeugdherberg De Roerdomp
Jeugdherberg De Veurs
Hostel Focus
Jeugdherberg Groeninghe
Jeugdherberg ‘t Schipken
Jeugdherberg De Blauwput
Leuven City Hostel
Jeugdherberg Pulcinella
Jeugdherberg De Zandpoort
Hostel H
Domein Aan de Plas
Snuffel Hostel
Jeugdherberg Europa
Jeugdherberg Herdersbrug

Jeugd- en groepsverblijven
Jeugdverblijfcentrum  
Duin en Zee
De Repoo
Vakantieverblijf  
De Zeekameel
De Slikke en De Schorre
’t Kraaienest
J-Club
Bivakhuis Hoge Duin
Vakantiedomein Hoge Duin
Zandboot (Vakantiedomein Ter 
Helme)
Zennedal
De Brink - Hopper Jeugdverblijf
Sporta Centrum Tongerlo
Berkelhoeve
De Bonte Beestenboel

Heibrand
De Hoge Rielen
Domein Beverdonk
Domein Roosendael
Jeugdverblijfcentrum Bielebale
Het Mezennestje
Vakantiehuis Pietersheim
Het Klokhuis
De Bosuil (Neerpelt)
Scoutslokalen Haeidonck
Breugelhoeve
Heideven
Merkenveld - Hopper Jeugdverblijf
De Pannenhoeve
’t Haantje
De Miere
Het Rokken
De Touwladder
De Iep
Ravenhof
De Bosgeus
Vakantiehuis De Lork
Monsalvaet
Het Dorpshuis Haringe
Plokkersheem
Axlandhoeve
Oud Klooster Dikkele
Het Moerashuis
Ten Berg
Provinciaal Sportcentrum  
De Boerekreek
Hopper Jeugdverblijf Het 
Scoutshuis
De Karmel
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Vlaams label voor toegankelijk toerisme

Sinds begin 2008 bestaat er in Vlaanderen 
een  toegankelijkheidslabel voor hotels, 
vakantie centra, jeugdverblijven, vakantie-
woningen, kampeerverblijven, gastenkamers, 
toeristische infokantoren en bezoekerscentra. 
Dit label is niet vrijblijvend. 

De uitreiking gebeurt door Toerisme 
Vlaanderen na een grondige controle ter 
plaatse volgens de Toegankelijk Vlaanderen 
methode (afgekort Toevla).

Speciaal opgeleide toegankelijkheidsmeters brengen voor diverse vormen van handicap de toegankelijkheid van een 
gebouw of buitenomgeving in kaart. Deze gegevens worden ingevoerd in de Toevla-databank, die op basis van de 
opmetings resultaten, een score (+, ±, -) toekent aan de parking, de ingang, het onthaal, het sanitair,…

Enkel elementen die objectief meetbaar zijn en van doorslaggevende 
aard voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van een gebouw 
krijgen een score. Vaak gaat het hier over punten die belangrijk zijn 
voor rolstoelgebruikers. Als bijvoorbeeld een badkamerdeur te nauw 
is, dan wordt zelfs de best ingerichte badkamer voor sommigen 
onbereikbaar. Toevla zal dus niet alleen die smalle deur een min score 
geven: door dit minpunt scoort de hele bad kamer negatief.

Ook als je een andere handicap of beperking hebt, zal je het zeker op 
prijs stellen als je op je vakantieadres je vlot kan behelpen. Tijdens de 
doorlichtingen is ook op die aandachtspunten gelet. Zij worden ter 
informatie in het verslag vermeld. 

Voor het toe gankelijkheids label letten we bij een hotel, 
gastenkamer, vakantiewoning, jeugdverblijf of vakantiecentrum 
op het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het 
onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de 
eetzaal en de slaapkamer met bijbehorende badkamer. Bij een 
groepsaccommodatie nemen we ook de toegankelijkheid van de 
multifunctionele ruimte onder de loep. Voor een kampeerverblijf 
kijken we naar de parking met toegangspad, ingang en onthaal en 
het sanitair blok. Bij infokantoren en bezoekerscentra worden naast 
het toegangspad en de ingang ook de balie, informatiedragers 
en belevingstoestellen bekeken. Het toilet van een infokantoor 
nemen we niet mee in de beoordeling voor het label omdat hier de 
basisfunctie het verschaffen van toeristische informatie is. Uiteraard 
bekijken we voor alle gebouwen ook de looproutes tussen deze 
onderdelen.
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Voor de toekenning van het label bestaat de mogelijkheid 
om van de Toevla-scores af te wijken. In geval van twijfel 
bekijken we de reële situatie opnieuw ter plaatse en proberen 
we knelpunten uit met een standaardrolstoel. Vervolgens 
worden de evaluatieresultaten voorgelegd aan een speciaal 
hiervoor opgerichte commissie. De labelcommissie bestaat 
uit vertegenwoordigers van de handicap beweging en van de 
toeristische sector. Het is uiteindelijk deze commissie die beslist 
welk label aan een gebouw wordt toegekend of welke voorwaarden 
eerst nog vervuld moeten worden.

Ten slotte, een label geeft een belangrijke eerste indruk, maar 
vertelt nooit alles. Voor elk van deze adressen staat er daarom 
een volledige beschrijving op www.toevla.be. Meer details kan je 
ook bij Toerisme Vlaanderen opvragen. Twijfel je of de geboden 
toegankelijkheid aan je persoonlijke vereisten voldoet, lees dan 
vooraf aandachtig deze gegevens. Je kunt ook rechtstreeks met het 
vakantieverblijf van je keuze contact opnemen om op voorhand 
onduidelijkheden te bespreken.

Aan de hand van de Toevla 
meetresultaten maakt het 
label onderscheid tussen 
twee niveaus.

Het label A+ betekent dat het 
gebouw positief (+) scoort op de op 
pagina 14 opgesomde onderdelen. Het 
voldoet aan strenge toegankelijkheids-
normen en is op comfortabele en 
zelfstandige wijze toegankelijk.

Het label A betekent dat we het 
gebouw als basistoegankelijk 
beschouwen. Voor de meeste mensen 
met een beperkte mobiliteit is dit 
bruikbaar, maar mogelijk is extra 
inspanning of een helper nodig. Het 
is zeker aan te raden om na te lezen 
waarom er geen + gehaald is.

Daarnaast werden nog veel gebouwen 
objectief onderzocht. Werd er 
echter een kenmerk vastgesteld 
waardoor het gebouw voor sommige 
personen, ook met hulp, moeilijk of 
onmogelijk te gebruiken is, dan krijgt 
het gebouw voor dit onderdeel een 
negatieve score (–). In de praktijk 
geldt dit probleem vooral voor 
rolstoelgebruikers. Voor bezoekers 
met een andere vorm van handicap 
of een lichtere motorische beperking 
kan de geboden toegankelijkheid toch 
volstaan. Wil je meer weten over dit 
gebouw, vraag dan inlichtingen bij 
Toerisme Vlaanderen of raadpleeg het 
volledige verslag op www.toevla.be.
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iWelke informatie vind je in het infokader?

algemene 
informatie over 
het verblijf

faciliteiten  
van het verblijf 
- alleen de 
vetgedrukte 
iconen 
zijn van 
toepassing

situering

adres

telefoon
e-mail
website

informatie over de belangrijkste 
toegankelijkheidskenmerken  
(zie ook p.17)

toegankelijk-
heidslabel

voorzieningen
voor andere
doelgroepen
(zie ook p.17)
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De toegankelijkheidsinfo over de verblijven is gebaseerd op de meetresultaten van de Toegankelijk Vlaanderen databank.  
Je vindt deze op www.toevla.be. Hier enkele vaak voorkomende aftoetsingsmaten en begrippen:

• Deuren en doorgangen: overal 
minstens 85 cm breed

• Deuren: 50 cm opstelruimte aan 
de zijde van de klink

• Helling: 5 tot maximum 10%, 
afhankelijk van de lengte  
van het hellend vlak

• Circulatieruimte: vrije draaicirkel 
van 150 cm diameter

• Lift: minstens 110 cm breed,  
140 cm diep

• Inrijdbare douche: drempel 
maximum 2 cm, douche zitje met 
steunbeugel of douche(rol)stoel 
met armleuningen

• Opstelruimte naast een toilet of 
douchezit: 90 cm

• Opstelruimte voor een toilet of 
douchezit: 120 cm

• Onderrijdbare wastafel: vrije 
hoogte 70 cm, diepte 40 cm  
en breedte 90 cm

• Onderrijdbare tafel: idem, maar 
diepte minstens 60 cm

• Bed: de bovenkant bevindt zich 
op een hoogte van 46 cm tot  
54 cm.

Wanneer op essentiële onderdelen 
van een gebouw hiervan wordt 
afgeweken, vermelden we dit in  
de tekst.

Toegankelijkheidsinfo

LEGENDE

toegankelijkheidslabel

60
totaal aantal bedden  
of slaapplaatsen

betaalkaarten aanvaard

lift aanwezig

honden welkom

maaltijden mogelijk

bar of cafetaria

privé-parking

mensen met een 
voedselallergie *

zwemgelegenheid

mensen met andere 
allergieën en astma *

sauna

doven en / of 
slechthorenden *

jacuzzi

blinden en / of 
slechtzienden *

fitness

mensen met een 
verstandelijke beperking *

internetverbinding

(*) met deze iconen geven we enkel aan dat er bepaalde voorzieningen zijn voor deze doelgroepen. Meer uitleg 
vind je in de rubriek Extra van die pagina. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat het verblijf in zijn geheel geschikt 
is voor jou. Leg gerust je specifieke noden en vragen voor aan het verblijf van je keuze.

Voorzieningen voor:

 telefoon

 fax

 e-mail

 website
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KUST

HOSTELS
WVL Knokke-Heist - Lakeside Paradise A+ 26
WVL Oostende - Jeugdherberg De Ploate A+ 27

JEUGD- EN GROEPSVERBLIJVEN
WVL Blankenberge - Wandelaar 28
WVL Oostende - De Oesterput A+ 29
WVL Oostende - Jeugdverblijfcentrum Duin en Zee 30
WVL De Haan - De Repoo 31
WVL Middelkerke - Vakantieverblijf De Zeekameel 32
WVL Bredene - Horizon 33
WVL Nieuwpoort - De Barkentijn 34
WVL Nieuwpoort - De Slikke en De Schorre A+ 35
WVL Nieuwpoort -’t Kraaienest 36
WVL De Panne - Jeugdverblijfcentrum Flipper 37
WVL De Panne - J-Club 38
WVL Oostduinkerke - Bivakhuis Hoge Duin A+ 39
WVL Oostduinkerke - Vakantiedomein Hoge Duin 40
WVL Oostduinkerke - Zandboot (Vakantiedomein Ter Helme) 41
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NAVIGO
De mens en de zee hebben samen een lange geschiedenis, ook in ons land. In het 
NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum maak je kennis met het leven van een Vlaamse 
vissersfamilie, de heroïsche IJslandvaarders en de garnaalvissers te paard, een 
unieke levende traditie in Oostduinkerke. Ook de visserij vandaag en de toekomst 
van de visserij in de Noordzee komt aan bod. Probeer allerlei doe-elementen uit en 
wandel langs een levensecht vissershuisje, een visserscafé, het kustvissersvaartuig 
OD.1 “Martha” en daaronder de onderwaterwereld met de Noordzeeaquarium. 
Het museum heeft een lift, een aangepast toilet en is volledig toegankelijk. 
Enkel in het oude vissershuisje bevinden zich een paar drempels. De volledige 
aquariumverdieping is eveneens toegankelijk. 2 Er is een audiogids beschikbaar.

NAVIGO
Pastoor Schmitzstraat 5
8670 Oostduinkerke

 + 32 58 51 24 68
 info@navigomuseum.be
 www.navigomuseum.be

Zeker doen!

Provinciedomein 
Raversyde
Atlantikwall 
/ ANNO 1465 
/ natuurpark

Nieuwpoortsesteenweg 636
8400 Oostende

 +32 59 70 22 85
 info@raversyde.be
 www.raversyde.be

AFSPRAAK MET DE GESCHIEDENIS
De Atlantikwall op het provinciedomein Raversyde is één van de topattracties 
aan de kust. Het is een unieke afspraak met de geschiedenis. Je wandelt er via 
loopgraven en bunkers door twee wereldoorlogen. Het is de ideale plek om de 
sfeer van de ‘Langste Dag’ te beleven. Je kan er ook het huis van prins Karel 
(1903-1983) bezoeken. ANNO 1465 met de vier gereconstrueerde vissershuizen 
en museum brengt je verder terug in de tijd. Je komt er meer te weten over 
het leven in het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde en het archeologisch 
onderzoek. Raversyde Natuurpark werd opnieuw aangelegd. Het is een enig 
stukje natuurgebied gelegen vlakbij de zee, de ideale plek om uit te waaien, 
volledig tot rust te komen en alle indrukken van Raversyde te laten bezinken.
De Atlantikwall is helaas niet rolstoeltoegankelijk, maar in het gebouw aan 
het begin van de wandeling is er wel een toegankelijke expositie waar je ook 
een film over deze historische verdedigingsmuur kan bekijken. Het museum en 
de filmzaal bij ANNO 1465 zijn vlot toegankelijk. Je vindt er ook een aangepast 
toilet met beugels. De opstelruimte voor het toilet is er wel beperkt tot 103 
cm. De gereconstrueerde huisjes zijn moeilijker toegankelijk omwille van de 
soms smalle en lage doorgangen en de beperkte circulatieruimte hier. Ook 
de verdiepingen van de woningen zijn niet rolstoeltoegankelijk. Het huis van 
prins Karel is toegankelijk, maar de smalle gangen kunnen hinderlijk zijn. Het 
Natuurpark is eveneens vlot toegankelijk. De Cafetaria ‘Walrave’ werd nog niet 
doorgelicht volgens de TOEVLA-methode. Bezoekers krijgen een audiogids 
mee tijdens hun bezoek aan de Atlantikwall en ANNO 1465.
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DE VLAAMSE KUST, 
TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
Voor heel wat binnen- en buitenlandse vakantiegangers is de 
Vlaamse kust de vakantiebestemming bij uitstek. De brochure 
“De Vlaamse kust – toegankelijk voor iedereen” bevat een 
overzicht van alles wat onze kust extra aantrekkelijk maakt 
voor iets oudere toeristen, vakantiegangers met een tijdelijke of 
permanente beperking of mensen die nood hebben aan extra 
comfort of zorg op vakantie.Download ze gratis op
www.visitflanders.com/toegankelijkheid.

FORT NAPOLEON
Meer dan tweehonderd jaar geleden werd het Fort Napoleon opgetrokken. 
Sindsdien werd het zowel door Franse als Duitse soldaten gebruikt en 
drukte het zijn stempel op de omgeving. Vandaag hoeft het ons niet meer 
te beschermen tegen buitenlandse invallen en kun je het fort gewoon 
bezoeken. Op het steile lange toegangspad kan je als rolstoelgebruiker een 
duwtje gebruiken. De tentoonstellingsruimte op de benedenverdieping van 
het fort is toegankelijk. Daar kan je via een onderrijdbaar scherm bovendien 
meegenieten van het panoramische uitzicht op het dakterras, dat niet 
toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Een kleine lift (100 x 115 cm), brengt 
je naar de tentoonstellingsruimte in de kelder. Omwille van de oneffen 
ondergrond in de kelder (kasseien en bakstenen), kan wat hulp best handig 
zijn. De zijkamers die uitkomen op de centrale gang zijn dan weer enkel 
bereikbaar via treden. Er is een toegankelijk toilet aanwezig bij het restaurant. 
Wil je het toilet bereiken vanuit de tentoonstellingsruimte, dan kan je de 
sleutel vragen aan de balie. Bezoekers krijgen een audiogids mee. Het 
dak(terras) en de capponnières zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

NAVIGEER EN PARKEER
Kijk je ook uit naar een zonnig dagje kust? Maar misschien net iets minder 
naar de files en het bemachtigen van een parkeerplekje? De files kunnen we 
helaas nog niet oplossen, maar een parkeerplek vinden zou alvast een pak 
vlotter moeten gaan via de website www.navigeerenparkeer.be. Die geeft je 
een handig overzicht van de voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen 
met een handicap in West-Vlaanderen. Per gemeente kan je op een kaart of 
luchtfoto inzoomen tot vlak boven de parkeerplek. Je kunt zelfs de afmetingen 
en een foto bekijken van elk plekje, zo weet je dat het volledig aan jouw 
behoeften voldoet. Bovendien vind je op de website een handleiding om de 
voorbehouden parkeerplaatsen op je gps-toestel te plaatsen.

Inter
Baron Ruzettelaan 7/0
8310 Brugge 

 + 32 50 60 20 75
 brugge@inter.vlaanderen
 www.inter.vlaanderen

Fort Napoleon
Vuurtorenweg 13
8400 Oostende

 +32 59 32 00 48
 info-fort@fort-napoleon.be
 www.fort-napoleon.be/nl
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LAAT JE RIJDEN
De 67 kilometer lange tramlijn die onze Vlaamse 
kustgemeenten verbindt, is meteen ook de langste 
tramlijn ter wereld. De Kusttram is een goedkope, 
gemakkelijke en aangename manier om de Vlaamse 
kust te verkennen. Tijdens de zomermaanden rijdt er 
elke 10 minuten een tram, in de wintermaanden elke 20 
minuten. Je kan een ticket kopen op de tram zelf, maar 
wie ze op voorhand koopt in een supermarkt, treinstation 
of Lijnwinkel betaalt minder. Steeds meer haltes van 
de kusttram worden bovendien toegankelijk gemaakt 
voor iedereen. Deze haltes staan op www.dekusttram.be 
aangeduid op een plan bij ‘Over de Kusttram’. De trams 
zelf hebben een verlaagd middengedeelte, zodat je als 
rolstoelgebruiker gemakkelijker op en af kan stappen. 
Elke halte wordt ook visueel en auditief aangekondigd 
en enkele haltes werden al voorzien van geleidetegels 
en -lijnen en braillepalen. Vooraf reserveren is niet 
nodig. Met ‘Ticket naar Zee’ bracht Inter bovendien voor 
6 kustgemeenten de meest toegankelijke route van de 
tramhalte naar het strand in kaart (in Oostende zijn er 
twee routes). De kaartbrochures zijn beschikbaar in de 
Lijnwinkels waar de routes starten en bij de toeristische 
infokantoren aan de Kust. Download de kaarten op 
www.inter.vlaanderen/beleid/projecten/ticket-naar-de-zee.

Kusttram
Nieuwpoortsesteenweg 110
8400 Oostende 

 +32 59 56 52 11
 wvl@delijn.be
 www.dekusttram.be

Provincie West-Vlaanderen
 +32 (0)800 20 021 (gratis)
 www.inter.events 

 > Projecten > Zon, Zee...Zorgeloos

ZORGELOOS ZONNEN
‘Zon, Zee ... Zorgeloos’ maakt op heel wat plaatsen aan 
onze Vlaamse kust het strand en de directe omgeving 
toegankelijk voor personen met een handicap. In juli en 
augustus kan je van 10u30 tot 18u30 een beroep doen 
op de assistenten en hulpmiddelen van dit project. De 
assistenten helpen bijvoorbeeld om de transfer te maken 
van rolstoel naar strandrolstoel of om van de tramhalte of 
voorbehouden parkeerplaats naar het strand te gaan. Ook 
voor een strandwandeling kun je hen aanspreken, of om 
je te helpen bij de persoonlijke verzorging (toiletbezoek, 
omkleden). Een toegankelijk toilet, een aangepaste 
verzorgingsruimte met tillift, hoog-laagbed en douche 
met tillift, strandmatten en strandrolstoelen voor op het 
zand of in het water maken dat iedereen van zon, zee en 
zand kan genieten. In de buurt vind je parkeerplaatsen 
voor mensen met een handicap. ‘Zon, Zee ... Zorgeloos’ is 
gratis dienst van de provincie West-Vlaanderen, Inter en de 
betrokken kustgemeenten. Op sommige plaatsen wordt 
wel een kleine bijdrage gevraagd voor toiletgebruik of 
strandrolstoelen. Reserveren kan, maar is niet verplicht.
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MUSEUM PAUL DELVAUX
Een bezoek aan het museum Paul Delvaux is een unieke ervaring op zich: 
ze dompelt de bezoeker onder in de eigen leefwereld van deze boeiende 
kunstenaar. Nergens ter wereld bracht men immers zoveel werken van ‘s 
werelds bekendste twintigste-eeuwse, surrealistische schilder samen. Aan de 
hand van een unieke verzameling schilderijen, objecten, e.a. worden het leven 
en de evolutie van het werk van Paul Delvaux in een intiem kader geïllustreerd. 
Persoonlijke bezittingen en dierbare souvenirs wisselen hier af met de grootste 
meesterwerken. Je hebt wat hulp nodig om de toegangsdeur te openen. Alle 
werken en info zijn goed zichtbaar vanuit een rolstoel. Op de lange steile helling 
tussen de verdiepingen heb je zeker assistentie nodig. Het aangepaste toilet 
bevindt zich in de herentoiletten. Er zijn geen beugels. Een zijdelingse transfer 
en een schuine voorwaartse transfer naar het toilet zijn mogelijk, maar de 
wastafel is moeilijk bruikbaar. Het hellend vlak voor de deur van de cafetaria 
kan voor wat hinder zorgen. De tafels zijn ook niet helemaal onderrijdbaar.

Museum Paul Delvaux
Paul Delvauxlaan 42
8670 Koksijde 

 +32 58 52 12 29
 info@delvauxmuseum.com
 www.delvauxmuseum.com
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Toegankelijke infokantoren 
en bezoekerscentra

Toerisme Oostende 
Monacoplein 2
8400 Oostende 

+32 59 70 11 99
+32 59 70 34 77
info@visitoostende.be
www.visitoostende.be

Toerisme Knokke-Heist
Zeedijk-Knokke 660
8300 Knokke-Heist

+32 50 63 03 80
+32 50 63 03 90
toerisme@knokke-heist.be
www.knokke-heist.info

Westfront Nieuwpoort
Kustweg 2
8620 Nieuwpoort

+32 58 23 07 33
info@westfrontnieuwpoort.be
www.westfrontnieuwpoort.be

Toerisme De Panne
Zeelaan 21
8660 De Panne

+32 58 42 18 18
toerisme@depanne.be
www.toerisme.depanne.be/

Infokantoor Zeebrugge
Zeedijk
8380 Zeebrugge 

+32 50 44 46 46
+32 50 44 46 45
toerisme@brugge.be
www.visitbruges.be

Toerisme Blankenberge
Hoogstraat 2 8370 
Blankenberge

+32 50 63 66 20 
toerisme@blankenberge.be 
www.visit-blankenberge.be

Het Zwin
Graaf Léon Lippensdreef 8
8300 Knokke-Heist 

+32 50 60 70 86
info@zwin.be
www.zwin.be

Toerisme Middelkerke 
Joseph Casselaan 1
8430 Middelkerke

+32 59 30 03 68
toerisme@middelkerke.be
www.middelkerke.be/
nl/toerisme

Dienst Toerisme Koksijde 
Zeelaan 303
8670 Koksijde

+32 58 51 29 10
toerisme@koksijde.be
www.koksijde.be/dienst/
toerisme

Toerisme De Haan-
Infokantoor Vosseslag
Vosseslag 131
8420 De Haan (Vosseslag)

+ 32 59 23 44 38
toerisme@dehaan.be
www.visitdehaan.be

Toerisme De Haan - 
Centrum
Tramlijn-Oost z/n
8420 De Haan

+32 59 24 21 35
toerisme@dehaan.be
www.visitdehaan.be
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Toegankelijkheidsinfo

Lakeside Paradise “Sleep Inn” is een jeugdherberg aan de oevers van het 
Duinenwatermeer, nabij Knokke-centrum op 1 km van het strand en op 500 m 
van een trein- en tramhalte. De watersportliefhebber kan er terecht aan de 
kabelbaan om te wakeboarden of waterskiën. Ook SUP, kayak & windsurf is 
er mogelijk. Je vindt er ook een Thaise massageruimte, zonneterras, strand, 
een zonnedek, Hotspring jacuzzi en een beachvolleybal terrein. Ook scholen, 
groepen, verenigingen, bedrijven en sportclubs kunnen er terecht. Er is een 
uitgebreide keuken met heerlijk verse en gezonde maaltijden aan democra-
tische prijzen. Geniet ook van een drankje in de gezellige bar en lounge met 
open haard.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of 
zijn bereikbaar met de lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
in de eetzaal beneden en de 
multifunctionele ruimte op 
de eerste verdieping. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig. Het 
terras is drempelloos bereikbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet van de 
gemeenschappelijke badkamer 
op de gang heeft voldoende 
opstelruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
2 toegankelijke kamers met elk 
2 toegankelijke bedden en een 
gemeenschappelijke badkamer op 
de gang. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met zitje  
en voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het zitje. 
Beugels zijn voorzien. Het toilet 
heeft beugels en voldoende 
opstelruimte, de wastafel  
is onderrijdbaar.

Extra
De liftknoppen hebben 
brailleaanduidingen en de lift heeft 
een auditief signaal. Er werden ook 
contrastmarkeringen voorzien.

Lakeside Paradise  
Knokke-Heist

Duinenwater 41
8300 Knokke-Heist
(Knokke) 

 +32 50 60 60 35 
 info@lakesideparadise.be 
 www.lakesideparadise.be    
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Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte en de balie heeft een 
verlaagd en onderrijdbaar deel.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereik-
baar met de lift. De doorgangen zijn 
voldoende breed. 
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig in 
zowel de eetzaal als de dagzalen. 
Gemeenschappelijk toilet
Het aangepast toilet op verdieping -1 
heeft voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor de toiletpot. 
Beugels zijn voorzien.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
32 toegankelijke kamers van ver-
schillende types met in totaal 70 

toegankelijke bedden (foto 2). Daarvan 
zijn er 7 met een eigen toegankelijke 
badkamer. Daarnaast zijn er nog 5 
toegankelijke gemeenschappelijke 
badkamers op de gang. De deur 
van die laatste is vrij zwaar om zelf 
te kunnen openen. Alle badkamers 
hebben een inrijdbare douche met 
zitje en voldoende opstelruimte naast, 
voor (licht beperkt tot 116 cm voor de 
douchezit in de gemeenschappelijke 
badkamers) en schuin voor het zitje. 
Beugels zijn telkens voorzien (foto 3). 
Ook het toilet heeft steeds beugels en 
voldoende opstelruimte. De wastafels 
zijn onderrijdbaar.
Extra
De kamers zijn ingericht met anti 
allergene materialen. Er zijn contrast-
markeringen, tactiele markeringen en 
brailleaanduidingen voorzien. Het brand-
alarm geeft ook een visueel signaal.

Deze moderne jeugdherberg voldoet aan alle eisen van de hedendaagse 
backpacker: comfortabele kamers van 2 tot 6 personen met privé 
badkamer, een leuke lounge en bar om te ontspannen en andere 
reizigers te ontmoeten, polyvalente zalen - waaronder een strandlabo 
- die gratis ter beschikking staan van groepen die in de jeugdherberg 
verblijven,... De jeugdherberg is ideaal voor een unieke combinatie 
van stad en zee. En dat geldt zowel voor gezinnen en backpackers als 
groepen en scholen. De Ploate heeft oog voor ecologisch, economisch 
en sociaal toerisme.

Jeugdherberg De Ploate  
Oostende

Langestraat 72
8400 Oostende  

 +32 59 80 52 97 
 +32 59 80 92 74 
 oostende@vjh.be
 www.jeugdherbergen.be      
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Toegankelijkheidsinfo

De lokalen van Sea Scouts Wandelaar liggen vlakbij de haven, de duinen 
en het strand van Blankenberge. Ze bieden plaats aan max.45 personen 
en omvatten een ingerichte keuken met aangrenzende eetzaal, 3 
slaapruimtes zonder bedden en een sanitaire voorziening met douches. 
Er is een speelterrein aanwezig in gras. De lokalen worden momenteel 
enkel in juli en augustus verhuurd.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Hier en daar is de opstelruimte 
naast deurklinken nipt, maar wel 
bruikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
In de aangepaste 
gemeenschappelijke badkamer 

vind je een toilet met voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor de toiletpot. Beugels zijn 
voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
1 toegankelijke slaapruimte zonder 
bedden op de benedenverdieping 
(foto 2). De deur naar die ruimte 
is 82 cm breed. In de badkamer 
is er een inrijdbare douche met 
douchezitje (37 x 43 cm) met 
opklapbare armleuningen en 
voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het zitje. Het zitje 
hangt iets te ver van de kraan (foto 
3). De wastafel is onderrijdbaar, de 
kraan heeft een duwknop.

Wandelaar
Blankenberge

Bevrijdingsplein 23
8370 Blankenberge

 + 32 485 75 52 79
 verhuur@9fos-wandelaar.be
 www.9fos-wandelaar.be   
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Toegangspad, ingang en onthaal
De fijne steenslag op het toegangs-
pad is goed berijdbaar. Misschien 
heb je een duwtje nodig op de 
helling naar de ingang. Er is vol-
doende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de beneden-
verdieping. De doorgangen zijn 
voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je hebt voldoende circulatieruimte 
en de tafels zijn onderrijdbaar. In 
de keuken zijn de spoelbak en
het fornuis onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Je hebt voldoende draai- en opstel-
ruimte en er zijn beugels voorzien.
 
Slaapkamer en sanitair  
blok / badkamer
Er zijn 2 toegankelijke slaapka-
mers met samen 6 toegankelijke 
eenpersoonsbedden. De badkamer 
op de gang heeft een inrijdbare 
douche met douchezit, beugels en 
voldoende opstelruimte. Er is ook 
een doucherolstoel beschikbaar. 
Ook aan het toilet is er voldoende 
opstelruimte en zijn beugels voor-
zien. De wastafel is onderrijdbaar.

Extra
De keuken houdt op aanvraag graag 
rekening met je voedselallergie.

De Oesterput
Oostende
Ben je op zoek naar een verblijf aan de kust voor een weekend, midweek 
of week? De Oesterput biedt accommodatie aan kleine en middelgrote 
groepen, met zelfkook-, half- of volpensionformule. Het domein is 
rustig gelegen aan de rand van Oostende, dicht bij zee en strand. Het 
is een ideaal vertrekpunt voor tal van activiteiten. Het verblijf ligt 
naast een speelbos en vlak bij een meer voor watersportactiviteiten. 
Het jeugdverblijfcentrum is nauw verbonden aan de oesterboerderij. 
Kinderen en jongeren zijn steeds welkom om een kijkje te nemen tussen 
de oesters, levende kreeften, krabben en paling. 

Schietbaanstraat 86 
8400 Oostende 

 +32 59 33 08 73 
 jacky@jvcoesterput.be
 www.jvcoesterput.be
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Toegankelijkheidsinfo

Dit mooie jeugdverblijf ligt vlakbij het strand. Er zijn 18 kamers voor 2 
tot 6 personen met eigen badkamer met douche, wastafel en toilet. 
In 2 ruime polyvalente zalen kan je eten en spelen. Je potje kan je 
koken in een goed uitgeruste keuken. Op het toegankelijke speelplein 
kan je onbeperkt ravotten. Een ideale bestemming voor scholen, 
familiegroepen, sportverenigingen en jeugd groepen tot 84 personen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
Alles op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De deurdelen van de dubbele deur 
zijn elk 82 cm breed. Er zijn beperkt 
onderrijdbare tafels aanwezig, de vrije 
hoogte onder tafel is 65 cm (foto 2).

Gemeenschappelijk toilet
De draairuimte in het toilet 
is beperkt tot 115 cm. Je hebt 
opstelruimte naast het toilet, maar 
ervoor opstellen lukt niet door de 
plaatsing van de wastafel. Beugels 
zijn voorzien. Het toilet in de 
aangepaste badkamers is een goed 
alternatief. 

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
5 toegankelijke kamers (nummers 1, 
5, 6, 7 en 12, samen 10 toegankelijke 
bedden). De opstel- en draairuimte aan 
de deuren is beperkt. Inrijdbare douche 
met doucherolstoel en plastic stoel 
met vaste leuningen. De douchekuip 
ligt 3 cm dieper, maar loopt schuin af 
(foto 3). Bij gebruik van de plastic stoel 
wordt de opstelruimte naast de stoel 
wat gehinderd door de schuin lopende 
muur. Voor en schuin voor opstellen 
vormt geen enkel probleem. Het toilet 
heeft beugels en de wastafel is beperkt 
onderrijdbaar. De circulatieruimte aan 
de wastafel is nipt bruikbaar met een 
manuele rolstoel.

Extra
De keuken houdt op aanvraag 
graag rekening met je 
voedselallergie.

Jeugdverblijfcentrum Duin 
en Zee - Oostende

Fortstraat 128
8400 Oostende

 +32 59 26 75 30
 +32 59 26 75 32
 vzwgroepsverblijven@me.com
 www.jeugdverblijfcentrum

 duinenzee.be   
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Toegankelijkheidsinfo

De Repoo ligt in de kustpolder op een boogscheut van zee, strand, 
het centrum en de duinbossen in De Haan, en wil zijn naam alle eer 
aandoen. Repoo nemen betekent in het West-Vlaams even tot rust 
komen, om nadien met opgeladen batterijen weer verder te gaan. De 
Repoo wil dan ook alle dagen van het jaar open staan voor sociaal 
toerisme, aan zeer democratische prijzen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je kan wat hulp goed gebruiken op 
een korte maar steile afgeschuinde 
drempel. Er is voldoende circulatie-
ruimte. Langs binnen kan je 
moeilijk aan de klink van de deur 
door de diepe nis.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
In de aangepaste 

gemeenschappelijke badkamer 
vind je een toilet met voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor de toiletpot. Beugels zijn 
voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
1 toegankelijke slaapkamer met 
3 toegankelijke bedden (foto 2). 
De circulatieruimte voor de kast 
is beperkt. In de badkamer is er 
geen opstelruimte naast de klink 
aan de binnenzijde van de deur. 
Er is een inrijdbare douche met 
douchezitje, beugels en voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje (foto 3). De wastafel 
is onderrijdbaar.

De Repoo
De Haan

Grotestraat 144
8420 De Haan

 + 32 59 25 53 00
 info@derepoo.be
 www.derepoo.be   
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Toegankelijkheidsinfo

Vakantieverblijf De Zeekameel is een uitnodigend en eigentijds verblijf 
op de rand van duin en polder en op een boogscheut van de zee en de 
jachthaven. Het gebouw is voorzien van comfortabele kamers om er een 
leuke, gezellige, culturele, passieve of actieve vakantie door te brengen, 
zowel voor groepen als gezinnen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Parking in kiezel, maar je kunt ook 
een plek reserveren op het beton. 
De ingangen vooraan en via de 
parking zijn goed toegankelijk, al 
is de ruimte naast de klink achter 
de deur beperkt. Er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich beneden. De doorgangen zijn 
voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig (foto 
2). Een tweede multifunctionele 
ruimte is bereikbaar via hellingen, 
al heb je misschien wat hulp nodig.

Gemeenschappelijk toilet
De opstelruimte voor het toilet 
is goed en er is een beugel 
voorzien, maar naast de toiletpot 
is er onvoldoende ruimte voor een 
zijdelingse transfer. De toiletten in 
de toegankelijke badkamers zijn een 
goed alternatief. De kamers liggen 
vlak om de hoek van de eetzaal.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Er zijn 6 toegankelijke slaap- en 
badkamers, waarvan kamer 2 het 
best toegankelijk is. Samen hebben 
ze 12 toegankelijke bedden. Er is een 
inrijdbare douche met douchestoel 
met afneembare armleuningen. Het 
toilet heeft beugels en de wastafel 
is beperkt onderrijdbaar. Er is overal 
voldoende opstelruimte.

Vakantieverblijf De Zeekameel
Middelkerke

Lombardsijdelaan 235
8434 Middelkerke (Westende)

 +32 58 24 13 19
 +32 58 24 08 05
 info@dezeekameel.be
 www.dezeekameel.be  
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Toegankelijkheidsinfo

Horizon beschikt over 4 ha speelruimte en ligt op 150 m van de duinen en 
op 300 m van het strand. Het verblijf is vlot bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Alle jeugdwerk-, sport- en schoolgroepen kunnen hier terecht vanaf 
20 personen per groep. Er is mogelijkheid tot volpension, half pension en kamer 
met ontbijt. De koks toveren lekkere en kindvriendelijke maaltijden op je bord. 
Je kunt ook zelf je potje koken. De Strandloper en De Kokmeeuw zijn gelabeld. 
In 2019 opent het gloednieuwe gebouw De Stern.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je kan alle gebouwen vlot binnen via 
hellingen of drempelloze toe gangen. 
Misschien heb je hulp nodig bij het 
openen van een dubbele deur.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
De refter met keuken bevindt zich in het 
hoofdgebouw. Er zijn onder rijd bare tafels 
aanwezig. De multi func tionele ruimtes in 
De Strandloper en De Kokmeeuw bieden 
goede circulatieruimte. Ook hier vind 
je onderrijdbare tafels.
Gemeenschappelijk toilet
Het beste toilet bevindt zich in de 
gemeen schappelijke badkamers. Op stel-
ruimte naast, voor en schuin voor het 
toilet is goed. Er zijn beugels voorzien.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
De Strandloper: verschillende toe gan-
ke lijke slaapzalen (totaal van 51 bed den 
waarvan 20 toegankelijke). De bed-
den zijn 39 cm hoog. 3 toe gan ke lijke 

badkamers met in rijd bare douche, plastic 
stoel met vaste leuningen in plaats van 
een douche stoel- of zitje, en een beugel. 
Het toilet heeft en de wastafel is onder-
rijd baar. Er is overal genoeg opstelruimte 
(105 cm voor de douchestoel). De 
Kokmeeuw: 8 toe gan ke lijke kamers (met 
samen 26 toe ganke lijke bedden) en een 
ge meen schap pe lijke badkamer op de 
gang. Die heeft een in rijd bare douche 
met zitje met opklapbare armleuningen 
en voldoende opstelruimte. Ook het 
toilet heeft voldoende opstelruimte en 
beugels. De wastafel is onderrijdbaar. 
De Duinpieper: dit gebouw werd nog 
niet gelabeld, maar heeft toegankelijke 
slaapkamers en 2 aangepaste badkamers 
met inrijdbare douche en zitje met 
opklapbare armleuningen (foto 3). In 
de gemeenschappelijke badkamer is de 
ruimte naast het zitje beperkt tot 75 cm, 
in de badkamer bij de kamer beperkt de 
wastafel de ruimte voor het toilet tot 68 
cm. De lift is 120 x 130 cm groot.
Extra
Het verblijf beschikt over een 
strandjutter (strandrolstoel).

Horizon
Bredene

Kapellestraat 88
8450 Bredene

 +32 59 32 36 28 -  
 +32 477 27 57 85

 +32 59 32 16 62
 info@zeeklassen.be
 www.zeeklassen.be   
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Toegankelijkheidsinfo

De topligging direct op de zeedijk en aan het strand van Nieuwpoort-
Bad maakt van De Barkentijn een unieke verblijfplaats aan de kust. Het 
centrum zet zijn deuren wagenwijd open voor scholen, verenigingen 
en groeperingen. Geriefelijke kamers, een verzorgde lekkere keuken en 
democratische prijzen zijn drie troeven die je een onvergetelijk verblijf 
zullen bezorgen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Een plateaulift rechts van de trappenpar-
tij aan de ingang brengt je naar de recep-
tie. De circulatieruimte aan de lift is wat 
nipt, maar bruikbaar. Aan het onthaal 
kan je vlot circuleren.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar met 
een lift. De doorgangsbreedtes zijn hier 
en daar wat nipt.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
In de eetzaal is er voldoende cir cu l-
tie ruimte. Er zijn onder rijd bare tafels 
aan wezig (hoogte: 65 cm). Er zijn ver schil-
len de goed bruik bare mul ti func tio ne le 
ruim tes. Om ze te be reiken kan je even-
tueel wat hulp nodig hebben aan deuren 
op de route of aan de plateau lift.
Gemeenschappelijk toilet
Er zijn aangepaste toiletten bij de multi-
func tio nele ruim tes Orka en Walvis. 
Enkel aan deuren op de route naar de 
toiletten kan je eventueel wat hulp nodig 
hebben. Beide toiletten hebben beugels 
en voldoende opstelruimte voor, naast en 
schuin voor het toilet (foto 2).

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
3 toegankelijke kamers met bad kamer 
(nummers 101, 217 en 219 met min stens 1 
toe gan ke lijk bed per kamer). Het bed in 
kamer 101 is 42 cm hoog. De ruimte voor 
de lift naar de kamers is nipt, maar vol-
staat. De lift knop pen lig gen in een hoek 
en zijn iets moei lij ker be reik baar. Nipte 
opstel- en cir cu la tie ruimte aan de deuren, 
maar vol doende voor gebruik. Er is een 
in rijd bare douche met douche zit en beu-
gels. In de kamers 217 en 219 is er voor het 
zitje maar 68 of 80 cm opstelruimte. In 
kamer 101 heb je 90 cm. Naast en schuin 
voor het zitje overal voldoende (foto 3). 
Rond de douchezone van kamer 101 is 
er een drempeltje van 2 cm. Het toilet is 
41 cm hoog en heeft voldoende opstel-
ruimte (kamer 219: 100 cm voor het toilet) 
en een beugel. De wastafel is onderrijd-
baar, zij het beperkt in kamer 101.
Extra
Er zijn rolstoelen en een strand jutter 
beschikbaar. De liftknoppen hebben 
brailleaanduidingen en er werden ook 
contrastmarkeringen voorzien.

De Barkentijn
Nieuwpoort

Albert I-laan 126
8620 Nieuwpoort

 +32 58 24 37 60 
 +32 493 23 69 15

 +32 58 23 96 62
 info@debarkentijn.be
 www.debarkentijn.be   
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Toegankelijkheidsinfo

De gebouwen De Slikke en De Schorre zijn je ideale uitvalsbasis voor 
zeeklassen. De gebouwen kunnen apart of samen worden gehuurd. In De 
Slikke kan je terecht met 45 personen, in De Schorre met 26 personen. Je 
huurt deze verblijven in zelfkookformule, maar vanaf 40 personen is ook 
volpension mogelijk.De Slikke haalt het A label, De Schorre het A+ label

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping 
en zijn goed bereikbaar. Aan 
verschillende deuren in De Slikke 
is de opstelruimte naast de klink 
beperkt.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
In beide gebouwen voldoende 
cir cu la tie ruim te en on der rijd bare 
ta fels aan wezig.

Gemeenschappelijk toilet
In De Slikke is er voldoende 
opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het toilet. Beugels zijn 
voorzien. De Schorre heeft geen 

apart gemeenschappelijk toilet, 
maar je kunt gebruik maken van 
het toilet in de gemeenschappelijke
badkamer bij de kamers.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
2 toegankelijke kamers (1 per 
gebouw met per kamer 2 
toegankelijke bedden) (foto 2, 
De Schorre) en per gebouw een 
gemeenschappelijke badkamer 
op de gang (foto 3, De Slikke). 
Die beschikt over een inrijdbare 
douche met douchezitje 
en beugels. Er is voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje. Het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte, 
de wastafel is onderrijdbaar. Er is 
voldoende circulatieruimte.

De Slikke en De Schorre
Nieuwpoort

Brugsesteenweg 19
8620 Nieuwpoort

 +32 58 24 12 40 
 +32 58 22 23 60

 +32 58 23 95 23
 info@sandeshoved.be
 www.sandeshoved.be 

 Slikke_Schorre.html   
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Toegankelijkheidsinfo

’t Kraaienest ligt in Nieuwpoort aan de sluis die het kanaal Plassendale-
Nieuwpoort met de IJzer verbindt. Dit verblijf beschikt over 20 bedden in 3 
slaapzalen. Daarenboven is er een keuken en een gezellige leefruimte, waar 
je met de hele groep kan eten. Een terras en recreatieterreintjes rondom 
het gebouw maken het geheel compleet. Naast ’t Kraaienest vind je op 
de site nog 2 logeerboten, Jeanne Panne en Karel Cogge, die ook gehuurd 
kunnen worden. De 3 accommodaties kunnen ofwel samen of apart gehuurd 
worden. Naast de accommodaties organiseren ze ook tal van activiteiten die 
je met je groep kan doen zoals vlottenbouw, reuzekano voor mensen met 
een beperking, ... Kortom, ze kijken altijd samen voor de leukste uitdagingen 
voor jullie groep op vlak van logement en/of activiteiten!

Toegangspad, ingang en onthaal
Het pad is goed toegankelijk. De ruimte 
voor de deur is nipt, maar bruikbaar.

Looproutes en niveauverschillen
De balie en de eetruimte zijn bereik-
baar via een plateaulift. De liftdeur is 
vrij zwaar. Verder ligt alles beneden 
met voldoende doorgangsbreedte en 
circulatieruimte.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet in 
de aangepaste badkamer. Er zijn 
beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Goed toegankelijke studio’s en 
slaapkamers met ruime badkamer 
op de gang (op benedenverdieping, 
6 toegankelijke bedden) (foto 3). 
De opstelruimte naast de klink van 
de kamerdeur ontbreekt. Er is een 
inrijdbare douche met klein zitje, 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De kraan hangt op dezelfde muur 
als het zitje. De wastafel is beperkt 
onderrijdbaar. 

Extra
Als je het op voorhand vraagt worden 
maaltijden aangepast aan je allergie.

‘t Kraaienest 
Nieuwpoort

Brugsevaart 50
8620 Nieuwpoort

 +32 58 23 14 04
 info@theoutsidercoast.be
 www.theoutsidercoast.be 

 /nl/groepsaccomodatie/ 
 t-kraaienest
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Toegankelijkheidsinfo

Flipper ligt verscholen tussen de Oosthoekduinen en het Calmeynbos. 
Het domein is volledig afgesloten en ligt ver van de grote wegen. Je 
vindt er een speelplein, een multisport-terrein en een groot grasplein. 
Er zijn kamers voor 2, 4, 6 of 8 personen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je neemt best de alternatieve 
ingang aan de zijkant. Die is goed 
toegankelijk en er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
beneden. De doorgangen zijn 
voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De deurdelen van de dubbele 
deur zijn elk 79 cm breed. 
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig  
(foto 2).

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen gemeenschappelijk 
aangepast toilet, maar het toilet in 
de aangepaste badkamer is voor 
iedereen toegankelijk.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
1 goed toegankelijke kamer (op 
benedenverdieping, vlakbij zij-
ingang, 3 toegankelijke bedden) 
met voldoende circulatieruimte. 
De bedhoogte is 37 cm. Inrijdbare 
douche met douchezitje (35 x 35 
cm) en beugels (foto 3). Het toilet 
heeft beugels en de wastafel is 
beperkt onderrijdbaar. Er is overal 
voldoende opstelruimte.

Extra
De keuken houdt graag 
rekening met je voedselallergie 
of geloofsovertuiging en biedt 
ook vegetarische maaltijden 
aan. De matrassen en kussens 
zijn overtrokken met een anti-
huisstofmijt hoes.

Jeugdverblijfcentrum Flipper 
De Panne

Sint-Elisabethlaan 16
8660 De Panne

 +32 58 41 44 40
 +32 58 41 31 11
 info@flipper.be
 www.flipper.be   
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Toegankelijkheidsinfo

J-Club ligt vlakbij het strand, de duinen en het Calmeynbos. Rond 
het verblijfs centrum liggen er verschillende sport terreinen en een 
speelterrein. Er zijn enkele polyvalente ruimten en vergader- en les-
lokalen aanwezig. Alle groepen en scholen, ongeacht de leef tijd, kunnen 
hier terecht. Het va kan tie cen trum telt 65 kamers voor 2 tot 4 personen. 
Alle kamers zijn uit ge rust met een bad kamer.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het pad loopt hellend, maar 
is samen met de ingang goed 
toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of zijn 
te bereiken via een grote lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Elk deurdeel van de dubbele deur is  
75 cm breed. Voldoende circulatie-
ruimte. Er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig, de hoogte is 65 cm (foto 2).
Gemeenschappelijk toilet
In beide aangepaste toiletten is er 
voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor het toilet, maar niet 
voor het toilet. Er zijn beugels, 
maar 1 beugel is telkens moeilijker 
bruikbaar. Bij de dames is de 
draairuimte voor de deur nipt. 

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Kamers 104 en 105 zijn toegankelijk 
en hebben elk 2 toegankelijke 
bedden. De deur is 77 cm breed, 
de opstelruimte aan de klink en 
draairuimte achter de deur en voor 
de badkamerdeur zijn beperkt. 
De bedden zijn maar 35 cm hoog. 
Er is een inrijdbare douche met 
eerder klein zitje en een beugel. 
De opstelruimte naast en voor het 
zitje is beperkt door de plaatsing 
van wastafel en toilet. Het toilet 
heeft een beugel en voldoende 
opstelruimte (99 cm voor het toilet). 
De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Er is een ruime badkamer met 
speciaal bad met uitschuifbaar  
zitje op de tweede verdieping  
(foto 3).

J-Club
De Panne

Blauwe Distelweg 2
8660 De Panne

 +32 58 41 23 41
 +32 58 42 12 68
 info.depanne@j-club.be
 www.j-club.be   
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Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal
Op de helling naar de ingang kan je 
een duwtje nodig hebben (foto 1). Er 
is voldoende circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
be ne den ver die ping of zijn be reik baar 
via de lift. De door gang en zijn vol-
doen de breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er 
zijn on der rijd bare ta fels aanwezig 
(hoogte 67 cm). Daarnaast zijn er ook 
tafelverhogers beschikbaar.
Gemeenschappelijk toilet
De Ark: beugels en vol doende op stel-
ruim te naast en schuin voor het toilet, 
er voor be perkt tot 81 cm. Het toilet in 
de ge meen  schap pe lijke bad kamer is een 
goed a lter na tief. In De Sloep is er geen 
ge meen schap pelijk aan ge past toilet aan-
we zig, maar het toilet van de toe ganke-
lijke bad ka mers kan ge bruikt wor den. In 
het toilet van De Kajuit is er vol doen de 
op stel ruim te en zijn er beugels.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
De Ark: 11 toegankelijke kamers (met 
29 toegankelijke bedden) en 4 goed 
toegankelijke badkamers op de gang.
De Sloep: 7 toegankelijke kamers 
(met 21 toegankelijke bedden) en 3 
toegankelijke badkamers.
De Kajuit: 8 toegankelijke kamers 
(met 20 toegankelijke bedden) en 
2 toegankelijke badkamers. Alle 
vermelde badkamers beschikken 
over een inrijdbare douche met 
douchezitje (38 x 36 cm), een beugel 
en voldoende opstelruimte (foto 3). 
Er zijn ook doucherolstoelen met 
opklapbare armleuningen aanwezig.
Extra
Het verblijf houdt op aanvraag 
rekening met specifieke vragen en 
wensen in verband met allergieën. 
Je kan gratis een fiets met 
aanhangwagentje gebruiken. Je 
kan ook activiteiten doen aan 
voordeeltarieven.

Bivakhuis Hoge Duin is de ver zamel naam voor drie hippe ver blijf centra 
op wan del   af stand van het strand van Oost duin kerke. De Sloep, De Ark 
en De Kajuit kunnen samen of afzonderlijk ge huurd worden door grote 
of kleine groepen. Bij vrijwel alle aspecten van de bouw van het bivak-
huis Hoge Duin werd rekening gehouden met het leefmilieu. Boven-
dien stimuleren ze het gebruik van producten uit eerlijke handel en 
producten met een aan vaard bare eco lo gische voet af druk.

Bivakhuis Hoge Duin
Oostduinkerke

Kinderlaan 45
8670 Oostduinkerke

 +32 58 23 40 52
 info@bivakhuishogeduin.be
 http://bivak.hogeduin.be
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Toegankelijkheidsinfo

Kinderen beleven, ouders herleven! In Hoge Duin kunnen je oogappels
zich naar hartelust uitleven op het sportveld of ravotten in de
duinen en speeltuin. Laat je ouders maar achter in de gezellige bar
met zonneterras of in het restaurant met heerlijke maaltijden en
panoramisch zicht. Op amper 500 meter van het strand. Ontdek ook de
wandel- en fietsroutes met Hoge Duin als vertrekpunt.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, voldoende 
circulatieruimte. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn goed bereik-
baar met de lift. De doorgangen zijn 
voldoende breed. Je kan wel hulp nodig 
hebben bij enkele zware binnendeuren.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je kan hulp gebruiken voor de lange en 
vrij steile helling naar de eetzaal (foto 
2). Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Er is een aangepast toilet bij de bar. De 
circulatieruimte is beperkt, je moet wat 
manoeuvreren. De opstelruimte voor 
het toilet bedraagt slechts 71 cm. Wel 
voldoende ruimte naast en schuin voor 
het toilet. Er is een beugel. Het toilet in 
de aangepaste badkamer op de eerste 
verdieping dient als mogelijk alternatief. 
Die is voor iedereen toegankelijk.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
2 toegankelijke slaapkamers met eigen 
badkamer (nummers 105 en 107). 6 bed-
den per kamer, waarvan 1 hoog-laag 

bed en 2 stapelbedden met voldoende 
circulatieruimte. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met zitje, beugels en 
voldoende ruimte. Ook het toilet biedt 
genoeg ruimte en beugels. De wastafel 
is onderrijdbaar. Daarnaast zijn er nog 
30 slaapkamers (met 2 of meer bedden) 
met voldoende circulatieruimte. Er is 
een toegankelijke badkamer op de gang 
van de eerste verdieping. Die heeft een 
inrijdbare douche met zitje, een beugel 
en voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor het zitje. Voor het zitje heb 
je 107 cm. Het douchezitje bevindt zich 
op dezelfde wand als de kraan. Het toi-
let heeft beugels en voldoende ruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Het tapijt is antiallergisch en er zijn 
synthetische dekbedden. Het verblijf 
houdt op aanvraag ook rekening met 
specifieke vragen daarover, net als 
voor voedselallergieën. De lift heeft 
brailleknoppen en contrasten zijn 
grotendeels aanwezig. Je kan activi-
teiten doen aan voordeeltarieven. Een 
scootmobiel (gratis voor leden van het 
Neutraal Ziekenfonds) en een water- en 
strandrolstoel (gratis) zijn beschikbaar.

Vakantiedomein Hoge Duin
Oostduinkerke

Kinderlaan 47
8670 Oostduinkerke

 +32 58 23 40 52
 info@hogeduin.be
 www.hogeduin.be

254

2

3

40 Kust

JE
U

GD
- E

N 
GR

O
EP

SV
ER

BL
IJV

EN



Toegankelijkheidsinfo

Jeugdverblijf Zandboot van Vakantiedomein Ter Helme ligt in de duinen 
op amper 700 meter van de zee. Het is een uitstekende plek om met je 
vrienden of vereniging te genieten van een heerlijke vakantie aan zee 
of op zeeklas te komen. In Zandboot zelf is het aangenaam vertoeven. 
De maaltijden zijn kindvriendelijk, de accommodatie is ruim en beschikt 
over een leuke speeltuin en de duinen als natuurlijke speelruimte.

Zandboot (Vakantie domein 
Ter Helme) - Oostduinkerke

Kinderlaan 49-51
8670 Oostduinkerke

 +32 58 23 45 02
 +32 58 23 26 54
 terhelme@terhelme.be
 www.terhelme.be   
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Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk, voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
Ter Helme beschikt over een nieuwe 
multifunctionele ruimte op het 
gelijkvloers, vlot toegankelijk en 
dicht bij de restaurants en de 
ingang. De multifunctionele ruimte 
met bijhorend toilet is te bereiken 
via een lift van 98 x 128 cm, de 
liftdeur is 78 cm breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
In de eetzaal in Vakantiedomein 
Ter Helme (foto 2) is er voldoende 
circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
De toiletten bij de restaurants en 
ingang zijn volledig gerenoveerd. 
Daarvan zijn er 3 toiletten vlot 
rolstoeltoegankelijk. In het toilet 
op de eerste verdieping is er 

1 opklapbare beugel en is er 
voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor het toilet. De ruimte 
voor het toilet wordt licht beperkt 
door de wastafel.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
2 kamers met vernieuwde badkamer 
(nummers 065 en 066 met minstens 
1 toegankelijk bed per kamer) (foto 
3). Minder circulatieruimte aan de 
deuren, maar voldoende breed 
voor gebruik. Wat manoeuvreren 
kan nodig zijn. Het toilet heeft 
voldoende opstelruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar. Er 
is een inrijdbare douche met nipt 
voldoende opstelruimte, douchezitje 
en beugel.

Extra
De kamers zijn allergie vriendelijk: ze 
hebben een stenen vloer. De keuken 
houdt rekening met allergenen.
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VLAAMSE REGIO’S
HOSTELS
ANT Lier - Cultuurhostel Bed Muzet A+ 54
LIM Genk - Jeugdherberg De Roerdomp 55
LIM Voeren - Jeugdherberg De Veurs 56
WVL Kortrijk - Hostel Focus A+ 57
WVL Kortrijk - Jeugdherberg Groeninghe A+ 58
WVL Mesen - Peace Village 59
OVL Geraardsbergen - Jeugdherberg ’t Schipken 60

JEUGD- EN GROEPSVERBLIJVEN
VLB Halle - Zennedal 61
VLB Affligem - Jeugdheem Sint-Benedictus 62
VLB Londerzeel - De Gheyselberg 63
VLB Kapelle-op-den-Bos - Chiromeisjes Kapelle-op-den-Bos A+ 64
VLB Overijse - De Hagaard A+ 65
VLB Tremelo - Tschaluin (Chirojongens Baal) 66
VLB Haacht - Het Heike NIEUW 67
VLB Boortmeerbeek - Jeugdverblijf Kalleberg 68
VLB Aarschot - Langebos Heem A+ 69
ANT Herentals - De Brink - Hopper Jeugdverblijf 70
ANT Herentals - De Brink - Shelter en kampeersanitair A+ NIEUW 71
ANT Heist-op-den-berg - Chiro Booischot - Ter Laeken A+ NIEUW 72
ANT Westerlo - Sporta Centrum Tongerlo A+ 73
ANT Vorselaar - Berkelhoeve 74
ANT Hoogstraten - De Bonte Beestenboel 75
ANT Ravels - KLJ-lokalen Ravels-Eel 76
ANT Malle - Heibrand 77
ANT Malle - Provinciaal Vormingscentrum A+ 78
ANT Mol - Chiro Sprankel 79
ANT Mol - Jeugdkamp De Maat 80
ANT Geel - Jeugdheem Zonnedauw A+ 81
ANT Kasterlee - De Hoge Rielen 82
ANT Retie - Domein Beverdonk 83
ANT Nijlen - Chirolokalen Bevel A+ NIEUW 84
ANT Nijlen - Sonneheem (Chiro Jong Leven) A+ NIEUW 85
ANT Sint-Katelijne-Waver - Domein Roosendael 86
ANT Schoten - JVC Orangerie Horst 87
ANT Brasschaat - Jeugdverblijfcentrum Bielebale A+ 88
ANT Stabroek - Chirolokaal Kristal 89
ANT Wuustwezel - Chirolokalen Chiro Wuustwezel 90
LIM Heusden-Zolder - Groot Reitveld 91
LIM Beringen - Het Mezennestje 92
LIM Lanaken - Vakantiehuis Pietersheim 93
LIM Maasmechelen - Vakantiehuis Fabiola * 94
LIM Dilsen-Stokkem - Vakantiecentrum Schootshei 95
LIM Meeuwen-Gruitrode - De Royer Brem A+ 96
LIM Maaseik - Sporta Beachclub 97

LIM Bilzen - Chirodroom 9842
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*  Dit verblijf biedt een extra zorgomkadering aan. 
Meer uitleg vind je op pagina 10.

JEUGD- EN GROEPSVERBLIJVEN
LIM Borgloon - Het Klokhuis 99

LIM Neerpelt - De Bosuil 100

LIM Lommel - Chikabo 101

LIM Lommel - Scoutsheem Lommel 102

LIM Hechtel-Eksel - Chiroheem Sint-Lambertus 103

LIM Tessenderlo - Chiro KSA heem Tessenderlo A+ NIEUW 104

LIM Tessenderlo - Scoutslokalen Haeidonck A+ 105

LIM Tessenderlo - ’t Heuvelken A+ 106

LIM Peer - Breugelhoeve 107

LIM Peer - Heideven A+ 108

WVL Zedelgem - Hoogveld 109

WVL Zedelgem - Merkenveld - Hopper Jeugdverblijf 110

WVL Avelgem - Chiroheem Kantekleer 111

WVL Alveringem - De Pannenhoeve 112

WVL Wielsbeke - Hernieuwenburg - Vogelsang 113

WVL Ruiselede - ’t Haantje 114

WVL Meulebeke - De Miere 115

WVL Roeselare - Het Rokken 116

WVL Lichtervelde - Radar vzw - Afrit 9 117

WVL Izegem - ’t Huzeke A+ 118

WVL Moorslede - De Touwladder 119

WVL Ieper - De Iep 120

WVL Ieper - Ravenhof A+ 121

WVL Langemark-Poelkapelle - Munchenhof 122

WVL Heuvelland - De Bosgeus 123

WVL Heuvelland - Vakantiehuis De Lork 124

WVL Heuvelland - Monsalvaet 125

WVL Heuvelland - Ruiterschool Rodeberg A+ NIEUW 126

WVL Poperinge - Het Dorpshuis Haringe 127

WVL Poperinge - Plokkersheem 128

OVL Sint-Niklaas - Den Bosduiker 129

OVL Sint-Niklaas - Puytvoet - De Blokhut A+ 130

OVL Sint-Niklaas - Tarsicius-lokaal (Puytvoet) A+ 131

OVL Sint-Niklaas - Lokalen Jongenschiro Belsele A+ 132

OVL Sint-Niklaas - Axlandhoeve A+ 133

OVL Sint-Niklaas - Chirolokalen WIJ Sinaai 134

OVL Sint-Niklaas - Scouts en Gidsen Sint-Franciscus 135

OVL Lokeren - Hoogland (De Raap) 136

OVL Sint-Gillis-Waas - De Nieuwe Statie A+ 137

OVL Waasmunster - Heidepark 138

OVL Aalst - KLJ Moorsel 139

OVL Zwalm - Oud Klooster Dikkele 140

OVL Oudenaarde - Het Moerashuis 141

OVL Deinze - ’t Brielhof 142

OVL Merelbeke - Ten Berg 143

OVL Aalter - Kattenberg 144

OVL Zomergem - Jeugdlokaal Oepites 145

OVL Evergem - Lovendonk (Chirolokaal Sleidinge) A+ 146

OVL Sint-Laureins - Provinciaal Sportcentrum De Boerekreek 147
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Zeker doen!
MUSEUM LANGE MAX
Het verhaal van de Eerste Wereldoorlog hoor je zelden 
vertellen vanuit de Duitse kant. Het vernieuwde museum 
Lange Max speelt hierop in. Alles wordt verteld op maat 
van ieders interesses en leeftijd. De informatie door-
heen het museum wordt via audiofoon, teksten, digitale 
schermen en draagbare touchscreens meegegeven. Alle 
informatie is beschikbaar op draagbare schermen. Het 
museum heeft hiervoor een eigen applicatie ontwikkeld. 
De dichtstbijzijnde bushalte is op 350 m afstand. Op 
aanvraag kunnen gidsbeurten voor personen met een 
beperking georganiseerd worden. Van aan de aange-
paste parkeerplaatsen ligt er een effen pad in klinkers 

naar de toegang tot het museum. Buiten zijn verschil-
lende gebouwen waar de tentoonstelling is onderge-
bracht. Het bakkershuisje is moeilijk toegankelijk omwille 
van de smalle deuren. De tentoonstellingsruimte bij de 
inkom en het museum zelf zijn wel goed toegankelijk. 
Buiten verschillen de paden van ondergrond. Het pad 
naar de bedding van het kanon ‘Lange Max’ is bijvoor-
beeld in gras. Er is wel een goed overzicht van het ter-
rein. De cafetaria is goed bereikbaar en toegankelijk. Het 
terras is eveneens goed bereikbaar. Het toilet (ruimste bij 
de dames) is echter heel krap voor een rolstoelgebruiker 
en er hangen geen steunbeugels.

Museum Lange Max
Clevenstraat 2
8680 Koekelare

 +32 475 58 50 51
 info@langemaxmuseum.be
 www.langemaxmuseum.be
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DE WONDERE WERELD VAN WATER
Ontdek de wondere wereld van water, lanceer je eigen “waterstofraket”, 
maak een gigantische draaikolk of tover mega zeepbellen. Meer dan 
100 experimenten maken van je uitstap naar Hidrodoe een unieke 
ervaring!

Je kan misschien wat hulp gebruiken op het pad van de parking 
naar de ingang, maar verder is de ingang vlot toegankelijk. 
Hidrodoe is ook verder vrij goed toegankelijk, al kan je vooral 
aan hellingen en deuren wat hulp gebruiken. Alles werd op 
kindermaat ingericht. De draai- en opstelruimte aan de deur van 
het aangepast toilet is nipt, maar bruikbaar. In het toilet zelf heb je 
voldoende ruimte en beugels zijn voorzien. De wastafel is beperkt 
onderrijdbaar. Het Watercafé is toegankelijk en beschikt over 
onderrijdbare tafels. Hidrodoe maakte ook visuele stappenplannen 
voor mensen met autisme.

Hidrodoe
Haanheuvel 7
2200 Herentals

 +32 14 44 26 44
 info@hidrodoe.be
 www.hidrodoe.be

IN DE VOETSPOREN VAN PATER DAMIAAN
Het vernieuwde Damiaanmuseum, een eigentijds en interactief belevingscentrum, neemt je mee in de voetsporen van 
Jef De Veuster (1840-1889), beter bekend als pater Damiaan. Bezoek de woonkamer van Damiaans familie en volg van 
daar zijn weg als missionaris naar de Hawaï-eilanden. De tentoonstelling geeft je een idee van de gemeenschap die hij 
opbouwde met uitgesloten zieken op het eiland Molokaï, waar hij tot zijn dood zou blijven. Je leert ook Damiaanactie 
kennen, die vandaag het levenswerk van Damiaan verder zet en hoop geeft aan miljoenen mensen met lepra en tbc. 
De expo bestaat uit het woonhuis met woonruimtes kapel en de ruimtes in de uitbreiding. In het woonhuis is er één 
historische deur van slechts 74 cm breed. Op vraag kan je via de omgekeerde richting (kapel) het woonhuis bereiken. 
Verder zijn alle ruimtes en tentoongestelde objecten goed toegankelijk. 
Slechtziende bezoekers hebben mogelijk hulp nodig in een donker gedeelte met weinig contrasten. 

Damiaanmuseum
Pater Damiaanstraat 37
3120 Tremelo

 +32 16 53 05 19
 info@damiaanmuseum.be   
 www.damiaanmuseum.be  
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TELETIJDMACHINE
Waar komen onze gebruiken en tradities vandaan? Het Openluchtmuseum Bokrijk is een levensgrote 
teletijdmachine. Steek je graag zelf de handen uit de mouwen? In de nieuwe atelierschuren ga je aan de slag met 
brooddeeg, klei, leder of hout. Je leert er de kneepjes van het vak en keert met een handgemaakt souvenir terug 
naar huis. Het Openluchtmuseum ligt bovendien in een 550 hectare groot park, een paradijs voor wandelaars 
en fietsers. Bezoek het arboretum of verken het vijvergebied De Wijers al fietsend door het water. De kleinsten 
kunnen zich naar hartenlust uitleven in grote gratis openluchtspeeltuin. 
Het park Bokrijk is elke dag van het jaar gratis toegankelijk. Het Openluchtmuseum is geopend van april tot 
oktober. Verharde wegen zijn voorzien zowel in het museum als in de rest van het park. Sommige huisjes zijn wel 
ontoegankelijk voor rolstoelen. Er zijn aangepaste toiletten aanwezig. In de speeltuin zijn er speciale speeltuigen 
voor kinderen met een beperking. Er is de mogelijkheid om rolstoelen gratis te lenen aan het infocentrum 
(hoofdingang van het Openluchtmuseum). Om de beschikbaarheid hiervan te verzekeren neem je best op 
voorhand contact op met het infocenter van Bokrijk op +32 11 265 315.

Openluchtmuseum Bokrijk
Bokrijklaan 1
3600 Genk

 +32 11 26 53 00
 infobokrijk@limburg.be
 www.bokrijk.be

TOEGANKELIJK FIETSEN EN WANDELEN IN ONZE GROENE REGIO’S
De Provincie Antwerpen tekende samen met tientallen vrijwilligers vier goed toegankelijke fietslussen uit, in de 
omgeving van Brasschaat, Mol, Rijkevorsel en Bornem. De pas vernieuwde beschrijvingen vind je op  
www.provincieantwerpen.be > Fietsen en wandelen langs knooppunten > Fietsen > Toegankelijke fietsroutes. Bij elke 
route hoort ook een fiche met toegankelijke plaatsen onderweg. En waarom zou je er niet meteen een weekendje 
van maken? De lussen vertrekken immers alle vier vanuit een vakantieverblijf met een toegankelijkheidslabel.

In Oost-Vlaanderen kreeg het gratis fiets- en wandelmagazine StapAf een speciale en eenmalige editie voor 
mensen met een beperking. Ook in deze uitgave gidsen ze je langs de mooiste plekjes van de provincie, maar 
dan wel met bijzondere aandacht voor toegankelijkheid. Ook de eet-, drink- en slaaptips zijn geselecteerd op een 
vlotte doorgang, waar mogelijk, en een helpende hand, waar nodig. StapAf+ kan je bestellen via de webshop van 
Toerisme Oost-Vlaanderen. Je vindt de routes ook op www.tov.be/toegankelijkheid. 

Ontdek onze andere fiets- en wandeltips in de brochure ‘Toegankelijke daguitstappen in Vlaanderen en Brussel’ 
op www.visitflanders.com/toegankelijkheid. 
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ABDIJENROUTE 
EEN AUTOROUTE VOOR IEDEREEN
Duizend jaar oud en nog altijd even fascinerend: de abdijen 
van Tongerlo, Postel en Averbode drukten hun stempel op 
het leven en het landschap in de Kempen. Na een tumultu-
euze geschiedenis - met zelfs een sluiting tijdens de Franse 
Revolutie - vormen ze vandaag een oase van rust en reflectie. 
Volg de blauw-witte borden van deze autoroute en ontdek 
inspirerende verhalen en opmerkelijk erfgoed. Kijk binnen in 
de musea of bezoekerscentra, pik een rondleiding met gids 
mee, wandel langs de knooppunten rond het domein en proef 
op een terrasje van het abdijlekkers. Ontdek de brochure met 
bijhorend kaartje op www.kempen.be of in een van de lokale 
infokantoren of bezienswaardigheden.

Op stap met rolstoel, kinderwagen of andere wieltjes? Ook 
geen probleem! Een twintigtal bezienswaardigheden en 
bistro’s langs de route werden gescreend op toegankelijkheid. 
Actuele detailinfo per gebouw en extra tips voor toegankelijke 
uitstappen vind je op www.kempen.be. Op het kaartje zie je 
de logies met toegankelijkheidslabel in de omgeving. Zo stel je 
zelf een uitstap op maat samen.

Koningin Elisabethlei 16
2018 Antwerpen

 +32 3 240 63 90
 liesbeth.dewit@provincieantwerpen.be
 www.kempen.be

AVONTUUR ZONDER GRENZEN
Ben je een durfal en kick je op sensatie en avontuur? Bij The Outsider verleg je spectaculair je grenzen, ook als je 
een beperking hebt. Het eerste platform van de klimtoren is rolstoeltoegankelijk. Medewerkers van The Outsider tillen 
je omhoog en leggen dan samen de obstakels af. Echte avonturiers laten zich van een 9 meter hoge toren via een 
kabelbaan naar beneden glijden op de deathride. Ook hier kan veel, dankzij de ervaren medewerkers. Ook ’s zomers 
zijn er heel wat activiteiten toegankelijk, … voor wie durft. Charlotte ging op verkenning. Lees haar belevenissen op 
www.visitflanders.com > Toegankelijkheid > Reisverhalen en Tips > Op 4 wielen de klimtoren in.

The Outsider 
Vlaamse Ardennen
Donkstraat 50
9700 Oudenaarde

 +32 55 20 70 30
 info@outsider.be   
 www.theoutsidervlaamseardennen.be
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Meer tips vind je in de infobundel ‘Toegankelijke 
daguitstappen’ van Toerisme Vlaanderen. Je ziet 
meteen waar je onder andere rolstoelfietsen 
kan huren. Deze informatie is steeds gebaseerd 
op objectief deskundig onderzoek of  ervaringen 
van mensen met een  handicap. Raadpleeg 
de infobundel op www.visitflanders.com/
toegankelijkheid.

Zeker doen!
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Toegankelijke infokantoren  
en bezoekerscentra

Alle infokantoren  
en bezoekerscentra   
hebben een A label,  
tenzij anders vermeld

ANTWERPEN
Toerisme Herentals
Grote Markt 35
2200 Herentals

 +32 14 21 90 88
 toerisme@herentals.be
 www.toerismeherentals.be

Dienst Toerisme  
Heist-op-den-Berg
Postweg 6 
2220 Heist-op-den-Berg

 + 32 15 25 15 82
 + 32 15 24 31 98
 toerisme@heist-op-den-berg.be
 www.heist-op-den-berg.be

Toerisme Turnhout
Grote Markt 44
2300 Turnhout

 +32 14 44 33 55
 toerisme@turnhout.be
 www.toerismeturnhout.turnhout.be

Bezoekerscentrum Kolonie 5-7
Kapelstraat 10
2330 Merksplas

 info@wortelmerksplaskolonie.be 
 www.kolonie57.be

Landschap  
De Liereman 
Schuurhovenberg 43  
2360 Oud-Turnhout

 +32 14 42 99 66
 bc.deliereman@natuurpunt.be 
 www.deliereman.be  

Toerisme Malle
Antwerpsesteenweg 246   
2390 Westmalle 

 + 32 33 10 05 14 
 + 32 33 11 71 70
 toerisme@malle.be 
 www.toerisme-malle.be

Toerisme Kasterlee
Markt 42
2460 Kasterlee

 + 32 14 84 85 19
 toerisme@kasterlee.be
 www.visitkasterlee.be

Toerisme Balen
Bevrijdingsstraat 1
2490 Balen

 +32 14 74 40 50
 dekruierie@balen.be
 www.balen.be

Fort van Duffel  
Mechelsebaan 249  
2570 Duffel

 +32 15 22 82 33
 info@kempenslandschap.be 
 www.fortduffel.be 

Stokerij De Molenberg 
Klaterstraat 1
2830 Blaasveld

 + 32 3 501 82 12
 stokerij@hetanker.be
 www.stokerijdemolenberg.be

Dienst Toerisme  
Sint-Katelijne Waver 
Waterstraat 32 
2860 Sint-Katelijne-Waver 

 +32 15 24 88 62
 info@toerismeskw.be
 www.toerismeskw.be

Toerisme Klein-Brabant -  
Scheldeland 
Het Landhuis - Boomstraat 1
2880 Bornem

 + 32 3 899 28 68
 info@tkbs.be
 www.toerismekleinbrabant.be

VVV Essen-De Tasberg
Moerkantsebaan 50
2910 Essen 

 + 32 3 677 19 91 
 info@vvvessen.be 
 www.vvvessen.be

Toerisme Brasschaat
Bredabaan 407
2930 Brasschaat 

 + 32 3 650 03 01
 toerisme@brasschaat.be 
 www.brasschaat.be

Toerisme Wuustwezel
Dorpsstraat 36
2990 Wuustwezel

 + 32 3 690 46 43
 toerisme@wuustwezel.be
 www.wuustwezel.be

VVV Baarle-Nassau-Hertog
Nieuwstraat 16  
5111 CW Baarle-Nassau 

 + 31 13 507 99 21 
 info@toerismebaarle.com
 www.toerismebaarle.com

VLAAMS-BRABANT
Bezoekerscentrum
De Lambiek
Gemeenveldstraat 1
1652 Alsemberg

 + 32 2 359 16 36/37
 toerisme@beersel.be
 www.delambiek.be

Toerisme Vilvoorde
Infopunt AC Mattenkot 
Lange Molensstraat 44
1800 Vilvoorde

 +32 2 255 79 79
 +32 2 255 47 84
 tom.andries@vilvoorde.be
 www.vilvoorde.be/toerisme

Toeristisch bezoekers- 
centrum De Warandepoort 
Markt 7b
3080 Tervuren

 + 32 2 766 53 40 
 toerisme@tervuren.be 
 www.visittervuren.be 

Dienst Toerisme Overijse 
De Vuurmolen
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3090 Overijse
 + 32 2 785 33 73
 info@overijse.be
 www.overijse.be/toerisme

Bezoekerscentrum van  
de Hagelandse Wijn
Kerkstraat 16
 3111 Rotselaar

 + 32 16 61 64 40
 toerisme@rotselaar.be 
 www.rotselaar.be

Sven Nys Cycling Center 
Balenbergstraatje 11
3128 Baal (Tremelo)

 +32 16 41 72 68
 info@svennyscyclingcenter.be
 www.sport.be/

svennyscyclingcenter

Belevingscentrum ‘14-’18
Kruineikestraat 5a
3150 Tildonk

 + 32 471 97 36 42
 grooteoorlog 

 @vlaamsbrabant.be
 www.vlaamsbrabant14-18.be

Toeristisch regionaal  
infokantoor Tienen
Grote Markt 6
3300 Tienen

 +32 16 80 56 86
 + 32 16 82 27 04
 toerisme@tienen.be
 https://toerisme.tienen.be

LIMBURG
Toerisme Heusden-Zolder
Vrunstraat 6
3550 Heusden-Zolder

 + 32 11 80 80 88
 toerisme@heusden-zolder.be
 www.toerisme.heusden-zolder.be

C-mine Bezoekersonthaal 
C-mine 10 bus 2
3600 Genk

 + 32 89 65 44 90
 + 32 89 65 44 89
 visit@genk.be
 www.c-mine.be

Bezoekersonthaal Kattevennen
Planetariumweg 18
3600 Genk

 +32 89 65 44 80
 kattevennen@genk.be
 www.toegangspoort 

 kattevennen.be

Toerisme Maasmechelen
Zetellaan 35
3630 Maasmechelen

 + 32 89 76 98 88
 toerisme@maasmechelen.be 
 www.toerismemaasmechelen.be

Connecterra (Terhills)
Zetellaan 54
3630 Maasmechelen

 +32 89 44 04 44
 info@connecterra.be
 www.connecterra.be 

Bezoekerscentrum  
De Lieteberg
Zuurbroekstraat 16
3690 Zutendaal 

 + 32 89 25 50 60 
 info@lieteberg.be
 www.lieteberg.be

Bezoekerscentrum 
Tongeren
Via Julianus 2
3700 Tongeren

 +32 12 80 00 70
 info@toerismetongeren.be
 www.tongeren.be/toerisme

Toerisme Riemst
Tongersesteenweg 8 
3770 Riemst

 + 32 12 44 03 75 
 + 32 12 44 03 79
 toerisme@riemst.be
 www.riemst.be/toerisme

Toerisme Sint-Truiden
Stadhuis - Grote Markt
3800 Sint-Truiden

 +32 11 70 18 18
 info.toerisme@sint-truiden.be
 www.toerisme-sint-truiden.be

Toerisme Peer
Markt 3 (2)
3990 Peer

 + 32 11 61 16 02
 + 32 11 61 16 05
 toerisme@peer.be 
 www.toerismepeer.be

OOST-VLAANDEREN
Dienst Toerisme 
Sint-Niklaas
Grote Markt 45
9100 Sint-Niklaas

 +32 3 778 35 00
 toerisme@sint-niklaas.be
 www.sint-niklaas.be/

 vrije-tijd/toerisme

Toerisme Temse
Markt 1 
9140 Temse 

 + 32 3 771 51 31 
 + 32 3 771 94 34 
 toerisme@temse.be 
 www.temse.be

Vlaamse regio’s 51

IN
FO



Bezoekerscentrum 
Puyenbroeck
Puyenbrug 1
9185 Wachtebeke

 +32 9 342 42 41
 puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
 www.puyenbroeck.be

Toerisme Dendermonde
Stadhuis - Grote Markt
9200 Dendermonde

 +32 52 21 39 56
 toerisme@dendermonde.be
 www.toerismedendermonde.be

Dienst voor Toerisme 
Aalst
Hopmarkt 51
9300 Aalst

 +32 53 72 38 80
 info@visit-aalst.be
 www.visit-aalst.be

Toerisme Maldegem
Marktstraat 7
9990 Maldegem

 +32 50 72 86 22
 uit@maldegem.be
 www.maldegem.be/toerisme

WEST-VLAANDEREN
Toerisme Diksmuide  
Grote Markt 6
8600 Diksmuide

 +32 51 79 30 50
 www.bezoekdiksmuide.be
 http://toerisme.diksmuide.be

Bezoekerscentrum en 
dienst toerisme Veurne 
Grote Markt 29
8630 Veurne 

 + 32 58 33 55 31
 infotoerisme@veurne.be 
 www.toerisme-veurne.be

Toeristische Dienst 
Koekelare
CC De Brouwerij
Sint-Maartensplein 15b
8680 Koekelare

 +32 51 61 04 94
 +32 51 58 32 64
 cultuurentoerisme@koeke-

lare.be
 www.toerismekoekelare.be

Bezoekerscentrum 
Ferdinand Verbiest 
Markt 1
8740 Pittem 

 + 32 51 46 03 51 
 + 32 51 46 03 58
 toerisme@pittem.be 
 www.pittem.be

Dienst Toerisme Waregem 
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

 +32 56 62 12 37
 + 32 56 62 12 90
 toerisme@waregem.be
 www.waregem.be/toerisme

Bezoekerscentrum voor  
Ieper en de Westhoek
Lakenhalle - Grote Markt 34
8900 Ieper

 + 32 57 23 92 20 
 toerisme@ieper.be 
 www.toerisme-ieper.be

Toerisme Poperinge
Grote Markt 1
8970 Poperinge

 + 32 57 34 66 76 
 + 32 57 33 57 03
 toerisme@poperinge.be 
 www.toerismepoperinge.be

Lijssenthoek Military  
Cemetery 
Boescheepseweg 35A  
8970 Poperinge

 lijssenthoek@poperinge.be
 www.lijssenthoek.be

Toerisme Zonnebeke
Berten Pilstraat 5A
8980 Zonnebeke

 +32 51 77 04 41
 toerisme@zonnebeke.be
 www.zonnebeke.be
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Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk via een helling. 
Na aanbellen wordt de inkomdeur 
automatisch geopend en gesloten. Er is 
voldoende circulatieruimte. De balie is 
onderrijdbaar.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de beneden-
verdieping of zijn bereikbaar met 
de ruime lift. De doorgangen zijn 
voldoende breed. 
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en de 
tafels zijn onderrijdbaar. Er is ook een 
zelfkookkeuken met onderrijdbaar 
kookvuur en gootsteen (foto 2). 
Gemeenschappelijk toilet
Het aangepast toilet bij het onthaal heeft 
voldoende opstelruimte en beugels.
Slaapkamer en badkamer
Er zijn 11 toegankelijke kamers, waarvan 
8 met eigen toegankelijke badkamer. 
Samen hebben ze 18 toegankelijke 
bedden (waarvan er 14 de onderste 
bedden van stapelbedden zijn). De gasten 

in de andere kamers kunnen gebruik 
maken van een gemeenschappelijke 
aangepaste badkamer op de gang. Alle 
aangepaste badkamers hebben een 
inrijdbare douche met zitje en beugels. 
Bij enkele badkamers is de transferruimte 
nipt, maar de meeste hebben voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin voor 
het zitje. Ook het toilet heeft meestal 
voldoende opstelruimte en beugels (foto 
3). De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er zijn geen 
stoffen bekledingen, met uitzondering 
van de gordijnen. Er kunnen gluten-
vrije en vegetarische maaltijden 
voorzien worden. Er werden visuele 
contrasten en geleidelijnen naar de 
ingang en balie voorzien. Aan de balie, 
drempels, helling en trap zijn er ook 
tactiele markeringen. De liftknoppen 
hebben brailleaanduidingen en de lift 
heeft een auditief signaal.

BED MUZET is het eerste culturele hostel in België. Gesitueerd in een groene oase 
ligt dit hostel pal in de historische binnenstad, vlakbij de Sint-Gummaruskerk, de 
Zimmertoren en de Grote Markt. Verblijfsaccommodatie wordt gekoppeld aan 
infrastructuur voor het beoefenen van diverse culturele disciplines. Zo beschikt 
de academie over leslokalen, oefen- en uitvoeringsruimten met standaard 
aanwezigheid van pupiters, piano’s, danslokalen, akoestisch geïsoleerde 
slagwerkruimten en een opnamestudio. Het hostel richt zich in eerste instantie 
tot al wie cultureel actief is, maar ook individuele backpackers, families, sport-, 
natuur- en andere verenigingen zijn natuurlijk meer dan welkom.

Cultuurhostel Bed Muzet
Lier

Volmolenstraat 65 
2500 Lier 

 +32 3 488 60 36  
 lier@vjh.be 
 www.jeugdherbergen.be  
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Jeugdherberg De Roerdomp ligt midden in de bossen van het Park 
Midden-Limburg, op enkele kilometers van de hoofdingang van het 
Provinciaal Domein Bokrijk. Je vindt er onder andere 2 vergaderzalen 
tot 40 personen, een gezellige bar met mini-bibliotheek, een groot 
grasveld, sportterreinen en een speeltuintje. Iedereen is er welkom: 
individuele trekkers, gezinnen, groepen en scholen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Misschien heb je wat hulp nodig 
bij het openen van de deuren, 
onder andere door de lichte helling 
die tot tegen de deur loopt (foto 
2). Verder goed toegankelijk met 
voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes zijn op 
de benedenverdieping gelegen. De 
doorgangen zijn breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De deurdelen van de dubbele 
deur zijn elk 79 cm breed. Voor 
de toog is de draairuimte nipt, 
maar bruikbaar. De tafels zijn 
onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Aangepast toilet in de 

gemeenschappelijke badkamer op 
de gang, met opstelruimte naast, 
voor en schuin voor de toiletpot.  
Er zijn beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
De opstel- en draairuimte aan de 
deur naar de slaapkamers is nipt, 
maar bruikbaar. De kamerdeur is 
81 cm breed. In de 5 kamers van 
4 tot 5 personen is er voldoende 
circulatieruimte. In de 14 kamers 
voor 6 personen bedraagt de 
doorgangsbreedte tussen de 
bedden 118 cm. In de 2 badkamers 
op de gang vind je een inrijdbare 
douche met doucherolstoel (foto 
3). Er is voldoende circulatieruimte 
in de badkamers. Het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Jeugdherberg De Roerdomp 
Genk

Boekrakelaan 30
3600 Genk

 +32 89 35 62 20 
 +32 89 30 39 80
 bokrijk@vjh.be
 www.jeugdherbergen.be 
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Wie graag het typische Voerlandschap met zijn heuvels, holle wegen, 
vele bossen en rustige dorpjes wil verkennen, kan moeilijk een betere 
verblijfplaats vinden dan jeugdherberg De Veurs. Deze jeugdherberg 
is ondergebracht in een modern en comfortabel gebouw. Van op een 
groot terras kan je genieten van een heerlijk uitzicht. Ideaal voor 
bosklassen, families en wandelgroepen.

Toegangspad, ingang en onthaal
De jeugdherberg ligt op een 
helling, je kunt bij een wandeling 
dan ook een duwer nodig hebben 
op de straat naar de ingang. De 
ingang bereik je via een plateau-
lift. Met een wat moeilijk bereik-
bare parlofoon kan je iemand 
oproepen die je helpt bij de 
bediening. Binnen ruim voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping en zijn goed 
bereikbaar.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
er zijn onderrijdbare tafels aanwezig. 
Voor de toog is de draairuimte nipt.
Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor (91 cm) en schuin voor het 
toilet. Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
2 toegankelijke kamers met bad-
kamer (nummers 1 en 2 met elk 2 
toegankelijke eenpersoonsbedden) 
(foto 2). De opstel- en circulatie-
ruimte aan de deuren en in de 
badkamer is wat nipt, maar vol-
doet voor gebruik. De badkamers 
hebben een inrijdbare douche met 
doucherolstoel met opklapbare 
armleuningen (foto 3). Er is vol-
doende ruimte om een transfer te 
maken. Het toilet heeft een beugel 
en voldoende opstelruimte, de 
wastafel is onderrijdbaar.
Extra 
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: de 
matrassen en kussens hebben 
kunststof hoezen.

Jeugdherberg De Veurs 
Voeren

Komberg 40
3790 Voeren 
(Sint-Martens-Voeren)

 +32 4 381 11 10
 +32 4 381 13 13
 voeren@vjh.be
 www.jeugdherbergen.be 
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Hostel Focus ligt vlakbij het station en het centrum van Kortrijk en is 
een goede keuze voor een budgetvriendelijke uitstap naar deze mooie 
stad. De hostel biedt een combinatie aan van individuele kamers en 
groepsaccommodatie. Dat maakt een verblijf zowel interessant voor 
individuen als families, kleine en grote groepen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte en de balie heeft 
een verlaagd en onderrijdbaar deel 
(foto 1).
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of 
zijn bereikbaar met de lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Enkel in de gang naar de kamers is 
er een versmalling van 118 cm breed, 
maar voor en na de versmalling kan 
je goed draaien.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
er zijn onderrijdbare tafels aanwezig. 
Ook het buffet en de zelfkookkeuken 
hebben een onderrijdbaar deel. Het 
terras is drempelloos bereikbaar (al 
is de deur wat zwaar).
Gemeenschappelijk toilet
Het aangepast toilet op de eerste 
verdieping heeft voldoende opstel-
ruimte naast, voor en schuin voor de 
toiletpot. Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Er zijn 4 aangepaste kamers (nummers 
15, 16, 25 en 26), met 1 toegankelijk 
eenpersoonsbed per kamer (foto 
2). De opstel- en circulatieruimte 
achter de deur van kamers 16 en 26 is 
licht beperkt, maar zeker bruikbaar. 
De badkamers van kamer 15 en 25 
voldoen aan de A+ normen. Ze hebben 
een inrijdbare douche met zitje en 
voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het zitje. Beugels 
zijn voorzien. Ook het toilet heeft 
wegneembare beugels en voldoende 
opstelruimte (foto 3). De wastafel is 
onderrijdbaar. Dit alles geldt ook voor 
de badkamers van kamer 16 en 26,  
maar daar is de opstelruimte voor de 
douchezit beperkt tot 88 cm.
Extra
De kamers zijn ingericht met anti 
allergene materialen. Er ging veel 
aandacht naar contrasten in het 
kleurgebruik. Het brandalarm geeft 
ook een visueel signaal.

Hostel Focus
Kortrijk

76

Hoveniersstraat 34 bus A
8500 Kortrijk

 +32 56 21 29 08
 info@focushotel.be
 www.hostelkortrijk.be 
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JH Groeninghe ligt op wandelafstand van het station en het stadscentrum 
van Kortrijk. De stad heeft veel historische gebouwen en het Begijnhof en het 
Belfort zijn zelfs uitgeroepen tot Unesco werelderfgoed. Daarnaast is deze 
stad de ideale uitvalsbasis om de Westhoek en Flanders Fields te verkennen. 
De jeugdherberg heeft een capaciteit van 123 bedden, verdeeld over kamers 
van 1 tot 6 personen, allemaal met eigen badkamer. Daarnaast vind je er ook 
een restaurant, bar en 2 polyvalente zalen. Het hostel richt zich op jonge 
rugzaktoeristen, grote gezinnen, schoolklassen en internationale studenten 
die op zoek zijn naar een betaalbare prijs én een comfortabele kamer.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte en er is een 
onderrijdbare balie.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met een goede lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je hebt voldoende circulatieruimte 
en de tafels zijn onderrijdbaar. In 
de zelfkookkeuken zijn de spoelbak, 
het werkblad en het kookvlak 
onderrijdbaar (de legplanken  
zijn wegneembaar).

Gemeenschappelijk toilet
Je hebt voldoende draai- en 
opstelruimte en er zijn beugels 
voorzien. 

Slaapkamer en sanitair  
blok / badkamer
Er zijn 4 toegankelijke slaapkamers 
met eigen badkamer (kamers 
107 tot 110). Samen hebben ze 10 
toegankelijke eenpersoonsbedden. 
Alle badkamers hebben een 
inrijdbare douche met douchezit, 
beugels en voldoende opstelruimte. 
Ook aan de toiletten is er telkens 
voldoende opstelruimte en zijn 
beugels voorzien. De wastafels zijn 
onderrijdbaar.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er ligt 
nergens tapijt. De keuken houdt 
rekening met mensen met een 
voedselallergie. De liftknoppen zijn 
voorzien in braille en er zijn gesproken 
aanwijzingen. Er is een geleidelijn van 
de stoep naar de receptie.

Jeugdherberg Groeninghe
Kortrijk

123

Passionistenlaan 1A  
8500 Kortrijk 

 +32 56 98 06 92 
 +32 56 44 67 55 
 kortrijk@vjh.be
 www.jeugdherbergen.be 
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In dit eigentijdse landelijke jeugdverblijfscentrum kunnen 
schoolgroepen, jeugd- en sportverenigingen, firma’s, gezinnen of 
individuen onder de formule kamer met ontbijt overnachten. In 
groepsverband is zowel half- als volpension mogelijk mits reservering. 
Talrijke ontspanningsmogelijkheden en ook vergaderlokalen zijn 
voorhanden. ‘s Avonds kan je iets drinken in de bar. Er zijn twee 
voetbalvelden, een volleybalveld en een kampvuurkring aanwezig. Het 
verblijf voorziet ook een reeks educatieve (avond)activiteiten.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, goede 
circulatieruimte. Er is een 
onderrijdbare balie aanwezig.

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes bevinden zich op de 
benedenverdieping. Overal heb je 
brede doorgangen.

Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
Goede circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor het toilet. Opstellen 
recht voor het toilet niet mogelijk 
door de plaatsing van de wastafel. 
Er zijn beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Goed toegankelijke, ruime slaap- 
en badkamers (8 kamers over 4 
paviljoenen, samen 16 toegankelijke 
bedden) (foto 2). De deur van de 
slaapkamer is moeilijk zelfstandig 
te openen omdat je weinig 
opstelruimte naast de klink hebt. Je 
moet ook over een klein drempeltje. 
In de badkamer vind je een 
inrijdbare douche met verplaatsbaar 
douchezitje zonder beugels. Een 
muurtje verhindert de opstelruimte 
naast het zitje (foto 3), maar er is 
een doucherolstoel beschikbaar als 
alternatief. Het toilet heeft beugels 
en de wastafel is onderrijdbaar.

Extra
De keuken houdt op aanvraag graag 
rekening met voedselallergieën. 

Peace Village 
Mesen

136

Nieuwkerkestraat 9a
8957 Mesen

 +32 57 22 60 40 
 +32 57 22 60 45
 info@peacevillage.be
 www.peacevillage.be
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Toegankelijkheidsinfo

Aan de oever van de Dender, in een rustige hoek van het provinciaal 
domein  De Gavers, staan een 100-tal bedden in  een verbouwde 
17de-eeuwse hoeve op  jou te wachten. Fietsen kan je kwijt in de 
fietsenstalling. Kwam je zonder fiets, dan kan je die huren bij De Gavers. Van 
mei tot september kan je er sporten en ontspannen op en rond het water. 
Het speeldorp en strand zijn paradijzen voor de kinderen. Krijg je honger 
of  dorst, dan kan je terecht in de cafetaria of het restaurant. En rond de 
jeugdherberg? Wel, met de fiets, mountainbike of stapschoenen loont de 
Oudenbergstreek beslist de moeite om verkend te worden.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je moet even over bolle kasseien 
en langs een dwarshelling. De 
bel hangt hoog. Verder goed 
toegankelijk met voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. Op de 
route naar de slaapkamers is de 
circulatieruimte hier en daar nipt, 
maar je kunt je vrij vlot door het 
gebouw bewegen.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
er zijn onderrijdbare tafels aanwezig. 
Enkel voor de toog is de ruimte wat 
nipt, maar wel bruikbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Er is geen gemeenschappelijk 
aangepast toilet, maar er is een goed 
aangepast toilet in de badkamers 
van de toegankelijke kamers.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
ZO-vleugel: 2 toegankelijke 
slaapkamers met badkamer 
(nummers 1 en 2). Aan de deuren 
en in de kamer is de opstel- en 
circulatieruimte nipt, maar bruikbaar. 
De badkamer heeft een inrijdbare 
douche met douchezit en beugels 
(foto 3). Er is voldoende opstelruimte 
naast en schuin voor het zitje. Voor 
het zitje heb je maar 68 cm. Het toilet 
heeft voldoende opstelruimte en 
beugels. De wastafel is onderrijdbaar. 
NW-vleugel: 1 toegankelijke kamer met 
2 toegankelijke eenpersoonsbedden. 
De badkamer heeft een inrijdbare 
douche en een toilet met telkens 
voldoende opstelruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Jeugdherberg ‘t Schipken
Geraardsbergen

104

Kampstraat 59
9500 Geraardsbergen 

 +32 54 41 61 89 
 geraardsbergen@vjh.be
 www.jeugdherbergen.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Zennedal is het gebouwencomplex van de Don Boscoparochie, dat 
open staat voor jeugdgroepen. Het ligt in het Vlaams-Brabantse 
Buizingen, bij Halle, slechts 10 treinminuten van Brussel verwijderd. Er 
zijn afzonderlijke slaapkamers en sanitair op de zolderverdieping voor 
kookouders tijdens de zomerperiode. Je kunt beschikken over een zeer 
goed ingerichte keuken. Alle slaapzalen zijn verwarmd.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. Aan 
verschillende deuren en hellingen is 
de opstel- en circulatieruimte nipt, 
maar wel bruikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
de tafels zijn onderrijdbaar. 

Gemeenschappelijk toilet
De circulatieruimte is nipt, maar 
bruikbaar mits manoeuvreren. 
Verder wel voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het 
toilet. Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
De 2 slaapzalen zijn bereikbaar met 
hulp. De ruimte tussen de bedden 
is nipt, maar bruikbaar (foto 2). 
Er zijn 18 toegankelijke bedden, 
afhankelijk van de plaatsing. In 
de badkamer (foto 3) vind je een 
inrijdbare douche met douchestoel 
met afneembare armleuningen 
(niet op de foto) en voldoende 
opstelruimte. Het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Zennedal
Halle96

Alsembergsesteenweg 130
1501 Halle (Buizingen) 

 + 32 2 356 77 71
 + 32 2 360 23 10

 freddy.steens@telenet.be
 cjt@cjt.be

 www.cjt.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Overnachten in de abdij van Affligem? Dat kan! De abdij is rustig gelegen 
aan de rand van Affligem en omgeven door (hop)velden. Het jeugdverblijf 
biedt accommodatie aan voor jeugdgroepen en volwassenen voor 
overnachtingen en eendaagse of meerdaagse activiteiten. Het biedt 
plaats aan 74 personen en beschikt over 4 daglokalen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je kunt hulp nodig hebben 
op de hobbelige kasseien van 
het toegangspad. Je kunt ook 
voorrijden en parkeren op de 
ruime binnenkoer om de kasseien 
te vermijden. De opstel- en 
circulatieruimte aan de deur en in 
de ruimte is nipt, maar bruikbaar.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. Aan alle deuren 
is de opstel- en circulatieruimte 
nipt, maar bruikbaar.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je kunt wat hulp gebruiken op 
de helling naar de eetzaal. Er is 
voldoende circulatieruimte in de 
zaal en er zijn beperkt onderrijdbare 
tafels aanwezig (foto 2). 
Gemeenschappelijk toilet
In de aangepaste 
gemeenschappelijke badkamer 

vind je een toilet met voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor de toiletpot. Beugels zijn 
voorzien. Het vuilbakje kan wat in 
de weg hangen bij een transfer en 
de spiegel hangt hoog.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Er is 1 toegankelijke slaapkamer 
met 2 toegankelijke bedden. 
De meeste bedden zijn te laag, 
maar er is een hoog-laag bed 
met papegaai (handgreep 
boven het bed) en nog een 
hoger bed aanwezig. In de 
gemeenschappelijke badkamer 
is er een inrijdbare douche 
met doucherolstoel met grote 
achterwielen en afneembare 
armleuningen. Het vaste zitje is 
moeilijker bruikbaar. De wastafel  
is onderrijdbaar. 

Jeugdheem Sint-Benedictus
Affligem

74

Abdijstraat 6
1790 Affligem

 +32 53 66 70 25
 +32 477 78 89 80 

 +32 53 68 11 90
 info@abdijaffligem.be
 www.abdijaffligem.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Op amper 20 km van Brussel, verborgen tussen akkers, weiden en 
boomgaarden vind je de Gheyselberg. Het gebouw is omgeven door een 
ruim terrein. De speelvelden bieden ruimte voor sport en spel. Hellingen, 
grasvelden en verharde terreinen zorgen voor afwisseling en nodigen 
uit tot originele activiteiten. Uniek zijn de twee atria: ‘trap-zitbanken’ 
rond het gebouw, die de mogelijkheid bieden tot groepsbijeenkomsten, 
voorstellingen… en de twee deels overdekte zonneterrassen vanwaar je 
een mooi uitzicht op de omgeving hebt. Er is parking voor 18 auto’s en 
100 fietsen. 

Toegangspad, ingang en onthaal
Het hellende toegangspad is 
vrij steil, misschien heb je wat 
hulp nodig. Er is voldoende 
circulatieruimte. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping. De gang 
tussen de beide groepsruimten is 
vrij smal, maar door de plaatsing 
van paniekbaren op de duwzijde 
van de deuren is deze gang wel 
bruikbaar.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
de tafels zijn onderrijdbaar. 
Gemeenschappelijk toilet
De deur is wat moeilijker te openen 
omdat de deurknop zich in een hoek 
bevindt. Het toilet heeft voldoende 
opstelruimte en een beugel. 

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
Op de benedenverdieping zijn er 
3 grote en 2 kleinere toegankelijke 
lokalen zonder bedden die als 
slaapzaal gebruikt kunnen worden 
(foto 2). In elk lokaal zijn er min-
stens 2 toegankelijke slaapplaatsen. 
In beide aangepaste badkamers is 
de deur wat moeilijker te openen 
omdat de deurknop zich in een 
hoek bevindt. De douche is inrijd-
baar en heeft een douchezit met 
opklapbare armleuningen (foto 3). 
Er is voldoende opstelruimte. De 
wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er zijn geen 
tapijten of stoffen bekledingen.

75

De Gheyselberg
Londerzeel

Smisstraat 149 
1840 Londerzeel (Steenhuffel)

 Degheyselberg@gmail.com 
 http://degheyselberg.

 weebly.com/ 
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Deze chirolokalen liggen vlakbij het centrum van Kapelle-op-den-Bos, 
centraal gelegen tussen Brussel, Antwerpen en Mechelen. Op minder dan 
2 kilometer vind je een bushalte en treinstation. Buiten is er voldoende 
speelruimte op een grasplein en verhard terrein.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte.  

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed.  

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
de tafels zijn onderrijdbaar.  

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet heeft voldoende 
opstelruimte en beugels. De 
wastafel is onderrijdbaar. 

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
2 toegankelijke lokalen zonder 
bedden die als slaapzaal gebruikt 

kunnen worden (foto 2). In 
elk lokaal zijn er minstens 2 
toegankelijke slaapplaatsen. In de 
gemeenschappelijke douches werd 
1 douchekop afneembaar en in 
hoogte verstelbaar gemaakt (foto 
3). De douche is inrijdbaar en je 
beschikt over een verplaatsbare 
douchestoel met afneembare 
armleuningen. Er is voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor de stoel.  

Extra
Er zijn voorzieningen voor 
mensen met astma en allergieën: 
er zijn geen tapijten of stoffen 
bekledingen.

Chiromeisjes
Kapelle-op-den-Bos60

Pastoriestraat 23
1880 Kapelle-op-den-Bos

 +32 478 48 88 73
 verhuurkodb@gmail.com 
 www.chiromeisjeskodb.be 
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Toegankelijkheidsinfo

De Hagaard is de jongste telg van de Chirohuizen, gelegen in Overijse. 
Het is een duurzaam jeugdverblijfscentrum, middenin het groen. Er 
zijn twee niveaus, goed voor een capaciteit van 96 bedden, in de 
midweek uitbreidbaar tot 108. Daarnaast zijn er 6 ruime werklokalen 
voor 20 tot 25 personen, één grote zaal en één combinatie 
zelfkookkeuken / werklokaal naast de refter en de volpensionkeuken. 
Zelfkook is mogelijk tot 50 personen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. De balie heeft een 
verlaagd en onderrijdbaar deel.

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met de lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte in de 
grote eetzaal en de andere zalen. Er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig. 

Gemeenschappelijk toilet
In de aangepaste toiletten op de 
benedenverdieping en de kelderver-
dieping is er voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor de toilet-
pot. Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
11 toegankelijke kamers met 
in totaal 48 toegankelijke 
bedden (foto 2). De 2 
aangepaste badkamers op 
de benedenverdieping en de 
kelderverdieping hebben een 
inrijdbare douche met zitje en 
voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het zitje (foto 3). 
Beugels zijn voorzien. Het toilet 
werd hierboven besproken. De 
wastafel is onderrijdbaar.

Extra
De kamers zijn ingericht met anti 
allergene materialen.

De Hagaard 
Overijse

108

Hagaard 45
3090 Overijse

 +32 2 310 40 48 
 dehagaard@chiro.be
 www.dehagaard.be 
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Tschaluin is een rustig gelegen nieuwbouw met eigen speelveld, 
tentengrond, parking en bos. Voor weekends is er plaats voor maximaal 
30 personen. Voor kampen kunnen groepen van 60 tot 80 personen er 
terecht. In de lokalen is plaats voor 60 personen, buiten kunnen er nog 
eens 20 in tenten slapen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte (foto 2). 
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed. 
Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
in alle ruimtes. De tafels zijn 
onderrijdbaar. 
Gemeenschappelijk toilet
Het toilet heeft voldoende 
opstelruimte en beugels.
Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
5 toegankelijke lokalen zonder 
bedden die als slaapzaal gebruikt 
kunnen worden. In elk lokaal 

zijn er minstens 2 toegankelijke 
slaapplaatsen. De badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
zitje en voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het 
zitje. Beugels zijn voorzien. De 
douchekraan is niet voor iedereen 
makkelijk bereikbaar omdat ze zich 
aan je rugzijde op dezelfde wand 
van het zitje bevindt (foto 3). De 
wastafel in het aangepast toilet is 
onderrijdbaar.
Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: men 
gebruikt antiallergische stoffen 
en er zijn verder geen tapijten of 
stoffen bekledingen. Er werden 
visuele contrasten voorzien.

Tschaluin (Chirojongens 
Baal) - Tremelo60

Schaluinstraat 71 bus A 
3128 Tremelo (Baal)

 +32 472 63 24 21
 verhuur@chirojongensbaal.be
 www.chirojongensbaal.be  
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In Wespelaar, een rustige deelgemeente van Haacht, vind je Het Heike. 
Chiro Wespelaar verhuurt deze lokalen en het terrein aan andere 
verenigingen voor een dag, weekend, midweek of bivak.

Toegangspad, ingang en onthaal
De gebouwen zijn goed bereikbaar 
en toegankelijk.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping en zijn goed 
bereikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De multifunctionele ruimte kan ook 
als eetzaal dienen en is voldoende 
ruim. De tafels zijn onderrijdbaar. 

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de aangepaste 
gemeenschappelijke badkamer 
heeft voldoende ruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
3 lokalen op de benedenverdieping 
kunnen als slaapruimte gebruikt 
worden en zijn toegankelijk, 
met minstens 2 toegankelijke 
slaapplaatsen per lokaal. Er zijn 
geen bedden. 1 lokaal is verbonden 
met de toegankelijke badkamer. 
Die heeft een inrijdbare douche 
met douchezitje (37 x 38 cm) met 
voldoende ruimte en een beugel. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Extra
Er zijn geen tapijten of stoffen 
bekledingen.

Het Heike / Chiro Wespelaar
Wespelaar110

Heike 12
3150 Wespelaar

 +32 2 525 41 44
 verhuurwespelaar@gmail.com
 www.chirowespelaar.com

3
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Toegankelijkheidsinfo

Je vindt dit jeugdverblijf in Boortmeerbeek, een gemeente die in de 
driehoek Mechelen - Brussel - Leuven ligt. Zowel de dorpskern als 
een speelbos liggen op wandelafstand. Het verblijf heeft een eigen 
speelterrein, een uitgeruste keuken en enkele multifunctionele ruimtes 
die ook als slaapkamer dienen. Er zijn geen bedden.

Toegangspad, ingang en onthaal
De dwarshelling maakt het pad 
wat moeilijker berijdbaar. Er is 
voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping en zijn goed 
bereikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De tafels zijn onderrijdbaar en er is 
voldoende circulatieruimte.

Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet  
(foto 3). Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
De multifunctionele ruimte op de 
benedenverdieping dient ook als 
slaapzaal. Bedden zijn er niet, wel 
voldoende circulatieruimte. Er zijn 
geen douches, enkel een wastafel 
bij het toilet. Die is onderrijdbaar 
(foto 3).

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er worden 
nergens stoffen bekledingen 
gebruikt.

Jeugdverblijf Kalleberg
Boortmeerbeek50

Schoubroekstraat 21b
3190 Boortmeerbeek

 +32 473 24 35 76 
 reservatie@kalleberg.be
 www.kalleberg.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Het Langebosheem is een modern jeugdheem dat dienst doet als lokaal 
voor Chiro Gijmel, maar ook als kamp- of weekendlocatie. Achter en 
naast het gebouw ligt een grasplein met daarachter een bos(je) waarin 
de kinderen zich kunnen uitleven. De capaciteit is afhankelijk van de 
indeling: de refter kan door een verplaatsbare wand groter gemaakt 
worden (op aanvraag).

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
de tafels zijn onderrijdbaar (foto 2).

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet heeft voldoende 
opstelruimte en beugels. De 
wastafel is onderrijdbaar.

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
De ruimte is zelf in te delen. Tot 
4 toegankelijke lokalen zonder 
bedden die als slaapzaal gebruikt 
kunnen worden. In elk lokaal 
zijn er minstens 2 toegankelijke 
slaapplaatsen. De aangepaste 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met zitje en voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje. Beugels zijn voorzien 
(foto 3). 

Extra
Er zijn voorzieningen voor 
mensen met astma en allergieën: 
er zijn geen tapijten of stoffen 
bekledingen.

Langebos Heem
Aarschot60

Bossestraat 5
3201 Aarschot (Langdorp)

 langebosheem@gmail.com
 www.langebosheem.be 
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De Brink is een 16 ha groot en modern uitgerust jeugdverblijfcentrum, gelegen in de 
Antwerpse Kempen op 3 km van het centrum van de stad Herentals. Het ligt te midden 
van een bebost Kempens landschap. De Brink is het hele jaar open voor allerlei verblij-
ven in groepsverband, zoals jeugdkampen, cursussen, bos- en natuurklassen, vormings- 
en bezinningsdagen, studiedagen, enz. Er is een A label voor het hoofdgebouw en 
paviljoen Zonnedauw en een A+ label voor openluchtaccommodatie de Shelter en het 
kampeersanitair.

De Brink - Hopper 
Jeugdverblijf - Herentals

221

Bosbergen 1
2200 Herentals

 +32 14 21 15 33
 +32 14 23 18 68

 brink@hopper.be
 www.de-brink.be

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang van alle gebouwen is goed 
toegankelijk. Een nieuw aangelegd pad 
van 1,50 m breed verbindt alle gebouwen 
met elkaar. Er zijn twee voorbehouden 
parkeerplaatsen.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
met een plateaulift (85 x 110 cm) in het 
hoofdgebouw. Wat hulp bij de bediening 
kan nodig zijn. Op de routes hier en daar 
wat nipte opstel- en circulatieruimte, maar 
voldoende voor gebruik.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Zowel in het hoofdgebouw als Zonnedauw 
is er hier en daar wat minder circulatie-
ruimte, maar kan je goed gebruik maken 
van de eetzaal en multifunctionele ruimte. 
Er zijn onderrijdbare tafels aanwezig 
(hoogte licht beperkt tot 67 of 68 cm).
Gemeenschappelijk toilet
Hoofdgebouw: de toiletdeur is 77 cm 
breed. De licht beperkte opstel- en circu-
latieruimte achter de deur is bruikbaar. 
Er is voldoende opstelruimte naast 
en schuin voor het toilet. De ruimte 
voor het toilet wordt door de wastafel 
beperkt tot 53 cm. Beugels zijn voorzien. 
Zonnedauw: Het toilet heeft voldoende 
ruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Hoofdgebouw: 24 toegankelijke bedden 
in gangen C en D (foto 2). De deuren zijn 
minstens 80 cm breed. Op de routes en 
in kamer en badkamer hier en daar wat 
minder opstel- en circulatieruimte, maar 
minstens bruikbaar met hulp. Er is een 
inrijdbare douche met verplaatsbare dou-
che(rol)stoel met kleine wielen en wegneem-
bare armleuningen (let op: 1 doucherolstoel 
voor hoofdgebouw en Zonnedauw). Er is 
voldoende opstelruimte. Bij het toilet in 
blok C is de ruimte voor de deur beperkt. Bij 
blok D is de draairuimte in het toilet nipt. 
Beiden hebben voldoende opstelruimte 
naast het toilet en nipte ruimte voor het 
toilet. Beugels zijn voorzien. De wastafel is 
onderrijdbaar. Zonnedauw: 11 kamers met 
in totaal 44 toegankelijke bedden. Er is een 
inrijdbare douche met verplaatsbare dou-
che(rol)stoel met kleine wielen en wegneem-
bare armleuningen (let op: 1 doucherolstoel 
voor hoofdgebouw en Zonnedauw). Er is 
voldoende opstelruimte. Het toilet werd 
besproken bij de rubriek Gemeenschappelijk 
toilet. De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Er is geen tapijt in de meeste ruimten en de 
bedden hebben een antiallergische matras- 
en kussenovertrek. De keuken speelt graag 
in op voedselallergieën na aanvraag. 
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Toegankelijkheidsinfo

De Brink is een 16 ha groot en modern uitgerust jeugdverblijfcentrum, gelegen in de 
Antwerpse Kempen op 3 km van het centrum van de stad Herentals. Het ligt te midden 
van een bebost Kempens landschap. De Brink is het hele jaar open voor allerlei verblij-
ven in groepsverband, zoals jeugdkampen, cursussen, bos- en natuurklassen, vormings- 
en bezinningsdagen, studiedagen, enz. Er is een A label voor het hoofdgebouw en 
paviljoen Zonnedauw en een A+ label voor openluchtaccommodatie de Shelter en het 
kampeersanitair.

De Brink - Shelter & 
kampeersanitair - Herentals

36

Bosbergen 1
2200 Herentals

 +32 14 21 15 33
 +32 14 23 18 68

 brink@hopper.be
 www.de-brink.be JE
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Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang van alle gebouwen is goed 
toegankelijk. Een nieuw aangelegd pad 
van 1,50 m breed verbindt alle gebouwen 
met elkaar. Er zijn twee voorbehouden 
parkeerplaatsen.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden zich 
op de benedenverdieping en zijn goed 
bereikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De benedenverdieping van Shelter is een 
open ruimte die multifunctioneel gebruikt 
kan worden.

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in het kampeersanitair heeft 
voldoende ruimte en beugels. De wastafel 
is onderrijdbaar.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Shelter beschikt over 6 toegankelijke 
uitklapbare bedden waar je zelf nog een 
matje of matras op legt. De Brink stelt 
zelf ook 6 matrassen ter beschikking. In 
het kampeersanitair vind je een inrijd-
bare douche met voldoende ruimte en 
een doucherolstoel met kleine wielen en 
wegneembare armleuningen.

Extra
Er is geen tapijt en er worden nergens 
stoffen bekledingen gebruikt.
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Toegankelijkheidsinfo

Ben je op zoek naar een kampplaats midden in het dorp, maar toch héél 
rustig gelegen, dan ben je bij chirolokalen Ter Laeken aan het goede adres. 
De lokalen zijn ruim en comfortabel ingericht, met 4 slaapzalen, een dagzaal, 
refter, voldoende sanitair en een uitgeruste keuken. Er is ook een tentenweide. 
Ravotten kan op het groot aanliggend grasveld met speelberg.

Toegangspad, ingang en onthaal 
Vlot toegankelijk met voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en de 
tafels zijn onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de aangepaste gemeen-
schappelijke badkamer heeft vol-
doende ruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer 
Lokaal 2 is toegankelijk en kan als 
slaapkamer gebruikt worden, met 
minstens 2 toegankelijke slaapplaatsen. 
Er zijn geen bedden. In de gemeen-
schappelijke badkamer vind je een 
inrijdbare douche met zitje, beugels 
en voldoende ruimte. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Extra 
Er is geen tapijt en er worden geen stof-
fen bekledingen gebruikt in lokaal 2.

Chiro Booischot - Ter Laeken
Heist-op-den-berg

70

Ter Laken 2A
2221 Booischot

 +32 476 95 12 82
 zomerverhuur.chiro 

 booischot@gmail.com
 www.chirobooischot.be
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Toegankelijkheidsinfo

In het hart van de groene Kempen speelt het Sporta-centrum Tongerlo al 
haar troeven uit. Maak verspreid over 13 ha kennis met de unieke mix van 
uitgebreide verblijfsaccommodatie en optimale sportaccommodatie. De ruime 
waaier aan ontspanningsmogelijkheden en activiteiten maken van het Sporta-
centrum een dorp waar sporters, scholen, bedrijven, verenigingen en gezinnen 
zich thuis voelen. Sportarena en Sporthotel zijn de toegankelijke verblijven. 
De Sportarena met label A+ biedt plaats aan 65 personen, het Sporthotel met 
label A heeft 104 bedden. Je kan ook sportieve handbikes huren in het verblijf.

Toegangspad, ingang en onthaal
Aan het onthaal in het hoofdgebouw en 
in de verblijfcentra Sportarena (foto 1) en 
Sporthotel is de ingang goed toegankelijk 
en is er voldoende circulatieruimte. De 
deuren zijn wat zwaar, dus misschien heb 
je bij het openen hulp nodig.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De licht beperkte 
circulatieruimte hier en daar vormt geen 
probleem voor een vlot gebruik van de 
Sportarena en het Sporthotel.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Misschien heb je bij het openen van de 
dubbele deuren in de Sportarena en het 
Sporthotel wat hulp nodig. De wat nipte 
circulatieruimte hier en daar vormt geen 
probleem voor een vlot gebruik van de ref-
ters van beide gebouwen. Er zijn onderrijd-
bare tafels aanwezig (hoogte 68  cm).
Gemeenschappelijk toilet
In het gemeenschappelijk aangepast toilet 
van het hoofdgebouw is de deur slechts 76 
cm breed en is er onvoldoende opstel-
ruimte naast het toilet (65 cm). Voor het 
toilet is er 95 cm opstelruimte. Eenzelfde 

situatie vind je in de Sportarena, maar 
daar is er nog een toilet in de spelersgang 
dat wel voldoende opstelruimte en beugels 
heeft. In het Sporthotel is er geen gemeen-
schappelijk aangepast toilet, maar vormt 
het toilet in de aangepaste badkamers een 
goed alternatief.
Slaapkamer en sanitair blok / badkamer 
Sportarena: 13 toegankelijke kamers (samen 
minstens 26 toegankelijke bedden) (foto 2) 
met badkamer. Er is een inrijdbare douche 
met doucherolstoel. Het toilet heeft beugels 
en voldoende opstelruimte, de wastafel is 
onderrijdbaar. Er is voldoende circulatie-
ruimte. Sporthotel: 8 toegankelijke kamers 
(samen min. 16 toegankelijke bedden) met 
badkamer. Er is een inrijdbare douche met 
doucherolstoel. Er hangt ook een zitje, maar 
met onvoldoende opstelruimte naast het 
zitje (foto 3). Het toilet heeft beugels en vol-
doende opstelruimte, de wastafel is onder-
rijdbaar. Er is voldoende circulatieruimte.
Extra 
Op aanvraag kan een doventolk aan-
wezig zijn. Er werden visuele contrasten 
voorzien. 

Sporta Centrum Tongerlo
Westerlo

400

Geneinde 2
2260 Westerlo (Tongerlo)

 +32 14 54 10 48 
 +32 14 54 12 48
 sportacentrum@sporta.be
 www.sporta.be
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Toegankelijkheidsinfo

De Berkelhoeve biedt een goed uitgeruste accommodatie op een groot 
privédomein met bossen, speelvelden en ontspanningsmogelijkheden. 
Het verblijf is ook geschikt voor vormingsdagen. De Berkelhoeve heeft 
veel kleine kamers en kan per vleugel (Rekketek of Wizzeweus) worden 
gereserveerd buiten de zomermaanden.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je neemt best de ingang aan de ach-
terzijde, die is het meest toegankelijk.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
via de lift (100 x 120 cm). De liftdeur 
is 80 cm breed. Op de route naar de 
lift, en andere routes in het gebouw, 
hier en daar nipte opstel- en circula-
tieruimte. Je moet langs verschillende 
dubbele deuren. Het smalste deurdeel 
is 78 cm breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er is 
een onderrijdbare tafel aanwezig 
(hoogte: 67 cm). Ook de keuken in de 
Wizzeweus is toegankelijk, fornuis en 
gootsteen zijn onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
In het gemeenschappelijk toilet in de 
Wizzeweus is er voldoende opstel-
ruimte naast en schuin voor het 
toilet. Voor het toilet heb je 88 cm. Er 
zijn beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
1 toegankelijke kamer met badka-
mer in de Rekketek (kamer 5 met 
2 toegankelijke bedden). De ruimte 
naast de klinken is beperkt. Er is een 
inrijdbare douche met douchezitje en 
beugels. Er is voldoende opstelruimte 
naast en schuin voor het zitje. Ervoor 
heb je maar 66 cm. Er is genoeg 
opstelruimte naast, voor (115 cm) en 
schuin voor het toilet en beugels 
zijn voorzien. De wastafel is onder-
rijdbaar. Ook de Wizzeweus heeft 
een aangepaste kamer met badka-
mer (nummer 15), maar hier is de 
ruimte tussen de bedden beperkt. De 
draairuimte en opstelruimte naast de 
douchezit is er beperkt. Beugels zijn 
voorzien. Het toilet heeft opstelruimte 
en beugels. De wastafel is beperkt 
onderrijdbaar. 
Extra
Er zijn geen tapijten, geen stoffen 
bekledingen en er worden antial-
lergische stoffen gebruikt. 

Berkelhoeve 
Vorselaar

51

Berkelheide 9
2290 Vorselaar

 +32 14 51 40 27
 +32 485 53 67 37

 berkelhoeve@elegast.be
 www.cjt.be
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Toegankelijkheidsinfo

De Bonte Beestenboel is een unieke boerderij in een karakteristieke 
landelijke omgeving in de Antwerpse Kempen. De oude stallen, schuren 
en graanzolders zijn gerenoveerd tot een prachtige hoeve met moderne 
faciliteiten. De koeien voederen, meehelpen de schapen scheren, graan 
tot meel vermalen en broodjes bakken of vers gelegde eitjes rapen, het 
kan allemaal! Ontspannen kan je ook op het zonnige terras, het grote 
erf met speeltuin of door te wandelen in de landelijke omgeving met 
uitgestrekte bossen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Metalen roosters vormen de 
verharding voor de deur na het 
pad in dolomiet. Misschien heb je 
wat hulp nodig om de deur open 
te houden bij het binnenrijden. 
Binnen is er voldoende ruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. De 
tafels zijn onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast 
gemeenschappelijk toilet, maar je 
kunt het toilet in de aangepaste 
badkamer gebruiken.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
1 toegankelijke slaapkamer met 
badkamer. De opstelruimte naast 
de klink achter de kamerdeur is 
wat nipt, maar bruikbaar. Er zijn 
3 toegankelijke bedden van 44 
cm hoog, al is de circulatieruimte 
tussen 2 van de bedden nipt. 
Je kan ze verschuiven. Er is een 
inrijdbare douche met douchezitje 
(37 x 30 cm) en beugels. De vaste 
beugel is door zijn plaatsing 
moeilijk bruikbaar. Er is voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje. Het toilet heeft 
genoeg opstelruimte en er zijn 
beugels voorzien. De wastafel is 
niet onderrijdbaar.

Extra
Op aanvraag houdt de 
keuken graag rekening met je 
voedselallergie en dieetwensen.

De Bonte Beestenboel
Hoogstraten

92

Kolonie 35
2323 Hoogstraten (Wortel)

 +32 3 309 32 02
 +32 3 309 32 03
 info@debontebeestenboel.be
 www.debontebeestenboel.be
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Toegankelijkheidsinfo

Deze lokalen liggen in een rustige straat vlakbij de Ravelse staatsbossen. 
Je slaapt in de lokalen of in tenten die je kunt bijplaatsen in de grote 
tuin. De lokalen zijn voorzien van een volledig ingerichte keuken, 
9 polyvalente ruimtes en modern sanitair. Er is een aangepaste 
parkeerplaats vlak naast de hoofdingang. 

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping en 
zijn goed bereikbaar. Aan sommige 
deuren is de opstel- en draairuimte 
wat nipt.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig in de grote zaal op de 
benedenverdieping.

Gemeenschappelijk toilet
De draairuimte is nipt. Je hebt 
voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor het toilet. Voor het toilet 
heb je 96 cm. Beugels zijn voorzien. 

De kleine wastafel is onderrijdbaar, 
maar door de beperkte diepte 
misschien moeilijker bruikbaar.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
3 polyvalente ruimtes op de 
benedenverdieping kunnen als 
slaapzaal gebruikt worden. Er zijn 
geen bedden. In de groepsdouches 
is er een inrijdbare douche met 
douchezitje en beugels (foto 3). 
Voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het zitje. 

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er is geen 
tapijt en er worden nergens stoffen 
bekledingen gebruikt.

KLJ-lokalen Ravels-Eel 
Ravels

80

Eelstraat 4
2380 Ravels

 +32 473 96 67 12
 pat.vandenborne@gmail.com
 www.kljeel.be  
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Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal
Lagune: Goed toegankelijk, al is de ruimte 
naast de klink aan de binnenzijde nipt.
Luwte: De ruimte naast de klink aan 
de binnenzijde is nipt. Er is voldoende 
draairuimte. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. Overal 
brede doorgangen. In Luwte is de 
opstel- en draairuimte aan een deur 
naar alle ruimtes nipt.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
beperkt onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
De opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het toilet is voldoende. Er zijn 
beugels voorzien.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Lagune: 5 toegankelijke slaapkamers 
met elk 2 toegankelijke bedden. De 
ruimte aan de deuren is wat nipt, maar 
bruikbaar. In de badkamer op de gang 
vind je een inrijdbare douche met 

doucherolstoel met opklapbare arm-
leuningen. De draairuimte in het toilet 
is nipt. Je hebt voldoende opstelruimte 
(voor het toilet 113 cm). Beugels zijn 
voorzien. De wastafel is onderrijdbaar.
Luwte: 2 toegankelijke slaapkamers 
(nummers 1 en 5 met 2 toegankelijke 
bedden) en badkamer op de gang. Het 
bed is 67cm hoog. De opstel- en circula-
tieruimte aan de deuren is hier en daar 
wat nipt, maar blijkt voldoende voor 
praktisch gebruik. De badkamerdeur is 
80 cm breed. Inrijdbare douche met zitje 
en een beugel. Er is voldoende opstel-
ruimte voor en schuin voor het zitje, 
ernaast slechts 56 cm (foto 3). Er is ech-
ter ook een doucherolstoel beschikbaar. 
Het toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte. De wastafel in de slaapka-
mer is onderrijdbaar.
Extra
Er is geen tapijt en de bedden hebben 
een antiallergische matras- en kus-
senovertrek. De keuken speelt graag in 
op voedselallergieën (op aanvraag).

Heibrand 
Malle

248

Het domein Heibrand ligt dicht bij het trappistenklooster van 
Westmalle, ingebed in een bosrijke omgeving met weilanden en omgeven 
door wandel- en fietspaden. Met bos, speelweiden en sportvelden, 
biedt Heibrand een volledige infrastructuur voor groepsverblijven tot 
248 personen. De mooie en ruime gebouwen staan heel het jaar ter 
beschikking voor vormingscursussen, bosklassen, groepsvakanties en 
bivakken. De paviljoenen Lagune en Luwte zijn toegankelijk.

Wijngaardstraat 30
2390 Malle (Westmalle)

 +32 3 312 05 60
 +32 3 311 52 77
 heibrand@chiro.be
 www.heibrand.be
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Toegankelijkheidsinfo

Dit moderne complex biedt een rustige werkomgeving te midden van 
een twaalf ha groot bosdomein voor het inrichten van cursussen, 
vormings- en studiedagen, vergaderingen en conferenties voor het 
jeugdwerk, het onderwijs en het sociaal-culturele verenigingsleven. 
Er zijn tal van verblijfs- en vergaderruimten, een uitgebreide 
sportaccommodatie, restaurants, een koffiehoek, verschillende 
barruimten en zelfs een audiovisuele studio.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping (brede doorgan-
gen) of zijn goed bereikbaar met de 
lift. Die ligt in een nis, waardoor de 
knoppen wat moeilijker bereikbaar 
zijn. Enkele deuren zijn wat moeilijker 
zelfstandig te openen, maar vaak 
staan die deuren open of is er een 
alternatieve route mogelijk.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
In Resto 1 en de Animatiehal en 
Polyruimte is er voldoende circulatie-
ruimte en zijn er onderrijdbare tafels 
aanwezig. Je rijdt de Animatiehal best 
binnen via de Polyruimte. Die deur 
kan je beter zelfstandig openen.
Gemeenschappelijk toilet
Er zijn verschillende aangepaste toilet-
ten met voldoende ruimte en beugels, 
al zijn die niet altijd goed geplaatst. 
Voor het openen van sommige deu-
ren kan je hulp nodig hebben.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
4 toegankelijke tweepersoonskamers 
(nummers F47, F13, G46 en G12 met elk 
2 toegankelijke bedden). De kamers 
F47 en G46 hebben een aangepaste 
badkamer. De andere hebben een 
toegankelijke badkamer op de gang. 
Alle badkamers hebben een inrijdbare 
douche met verplaatsbare douche(rol)
stoel met opklapbare armleuningen. 
In de gemeenschappelijke douche is 
de draairuimte beperkt. De toiletten 
hebben beugels (niet altijd goed 
geplaatst) en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Op aanvraag wordt de maaltijd afge-
stemd op specifieke (ook medische) 
diëten. Het verblijf voorziet hiervoor 
aangepaste producten, maar als 
gast mag je uiteraard ook je eigen 
producten meebrengen. Er worden 
antiallergische stoffen gebruikt. Via de 
uitleendienst kan je oprolbare hellingen 
en een mobiele ringleiding verkrijgen.

Provinciaal Vormingscentrum 
Malle

208

Smekenstraat 61
2390 Malle

 +32 3 312 80 00
 +32 3 312 80 80
 vormingscentrum@ 

 provincieantwerpen.be
 www.provincieantwerpen.be
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Provinciaal Vormingscentrum 
Malle

Toegankelijkheidsinfo

Het lokaal van Chiro Sprankel ligt vlakbij bossen, twee zwembaden en een 
sporthal. Ook het Zilvermeer is niet ver weg. Er is een verhard speelterrein 
met basketplein, een speelveld en een terrein voor tenten (waardoor je 
met meer dan 105 personen kan overnachten). Het gebouw beschikt over 
een grote zaal, 5 lokalen, een ruime keuken en groot sanitair.

Toegangspad, ingang en onthaal
De inkomdeuren zijn 83 cm breed. 
De deuren naar de lokalen hebben 
een drempel van 5 cm. De deur 
naar de grote zaal heeft geen drem-
pel. Er is voldoende circulatieruimte. 
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de beneden-
verdieping. De doorgangen zijn 
voldoende breed, met uitzondering 
van de binnendeuren naar de loka-
len. Die zijn 78 cm breed. Je kan ze 
ook langs buiten bereiken.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte in 
de grote zaal (foto 2) en de tafels 
zijn onderrijdbaar. 
Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de aangepaste badka-
mer heeft voldoende opstelruimte 
en beugels. 

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
4 toegankelijke lokalen zonder 
bedden die als slaapzaal gebruikt 
kunnen worden. In elk lokaal zijn er 
minstens 2 toegankelijke slaapplaat-
sen. De circulatieruimte voor de deur 
van de aangepaste badkamer is nipt, 
maar bruikbaar. Er is een inrijdbare 
douche met zitje en voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje. Beugels zijn voorzien 
(foto 3). De wastafel is onderrijdbaar, 
al is de diepte beperkt.
Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er zijn 
geen tapijten of stoffen bekledin-
gen. Het nieuwe sanitair is contras-
terend uitgevoerd met de omgeving.

Chiro Sprankel 
Mol105

Martelarenstraat 157 bus A
2400 Mol

 +32 14 31 54 45
 verhuur@chiro.be
 www.chirosprankel.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Jeugdkamp De Maat ligt in het uitgestrekte groen rond Mol. De 
gerenoveerde bijgebouwen van een verdwenen kasteel en het 
aangrenzend park geven het jeugdkamp een uniek karakter. In het 
park kan je naar hartenlust spelen en sporten. Er zijn 2 gebouwen: het 
rolstoeltoegankelijke hoofdgebouw voor 75 personen, en het kleinere 
Boswachtershuis voor groepen tot 15 personen. Je kookt je eigen potje.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk met voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping. Er is overal 
voldoende doorgangsbreedte. Aan 
enkele deuren is de opstelruimte 
naast de klink krap.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
in de kleine en grote dagzaal. De 
tafels zijn onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de gemeenschappelijke 
badkamer heeft voldoende 
opstelruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
1 toegankelijke slaapzaal op de 
benedenverdieping met minstens 2 
toegankelijke bedden (38 cm hoog). 
De gemeenschappelijke badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
verplaatsbare douchestoel met 
wegneembare armleuningen 
(foto 3). Die kan je zelf opstellen 
onder de vaste douchekop. Er is 
voldoende opstelruimte naast (80 
cm), voor en schuin voor de stoel. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Jeugdkamp De Maat 
Mol

90

De Maat 4
2400 Mol 

 +32 497 47 60 20
 +32 14 31 43 31

 mai.vanlommel@skynet.be
 rudi.sannen@telenet.be

 www.jeugdverblijven.be
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Toegankelijkheidsinfo

Dit 5 hectare grote domein bestaande uit bos, een speelplein, vijver en 
tentengrond ligt op jullie groep te wachten om verkend te worden. Drie 
gebouwen met elk een verschillende slaapcapaciteit staan te popelen 
om door de kinderen beslapen te worden. Het rolstoeltoegankelijke 
Paviljoen biedt slaapgelegenheid aan 127 kapoenen, het Kasteel aan 79 
spruiten en de blokhut aan 36 kastaars.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het pad bestaat deels uit vlakke 
kasseien en een dwarshelling, maar 
je kan voorrijden en parkeren 
vlakbij de ingang. Er is voldoende 
circulatieruimte. Aan de hoofdingang 
is de ruimte naast de klink aan de 
binnenzijde beperkt, maar je kan 
ook binnen via de eetzaal.

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je hebt voldoende circulatieruimte 
en de tafels zijn onderrijdbaar. 

Gemeenschappelijk toilet
Je hebt voldoende draai- en 
opstelruimte en er zijn beugels 
voorzien. 

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
Er is minstens 1 toegankelijke 
slaapzaal met minstens 2 
toegankelijke bedden. Of ook de 
andere zalen en bedden bruikbaar 
zijn hangt af van de mogelijkheden 
van de groep. De badkamer op 
de gang heeft een inrijdbare 
douche met douchezit, beugels 
en voldoende opstelruimte. De 
wastafel is onderrijdbaar. De 
ruimte naast de deurklink in de 
badkamer is nipt, maar een beugel 
helpt je de deur makkelijker te 
openen.

Extra
De matrassen zijn antiallergisch en 
afwasbaar.

Jeugdheem Zonnedauw 
Geel

127

Vlinderstraat 1
2440 Geel

 +32 478 25 43 43 (bezichtiging)
 +32 9 210 57 70 (reservatie)

 Sapaco@telenet.be / cjt@cjt.be
 www.zonnedauw.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Wat ooit een militair domein was is nu al lang een plek voor de beleving van 
natuur en avontuur. In een uniek kader van pure natuur vind je de nodige ruimte 
voor initiatief, een soepele sfeer, grote betrokkenheid en persoonlijke service. De 
vele gebouwen, kampgronden, hostel, sportaccommodatie en vergaderzalen bie-
den mogelijkheden voor alle (jeugd)groepen. Het restaurant en café zorgen voor 
de nodige lekkere maaltijden en gezellige momenten. Gebouwen 56 - Eekhoorn, 
6 - Dobbelsteen, Kamp 8 - Boog en Kamp 9 - Boemerang zijn toegankelijk.

Toegangspad, ingang en onthaal
Op het toegangspad naar het onthaal 
kan je hier en daar wat hulp nodig 
hebben op de wat lossere ondergrond. 
Gebouw 56 - Eekhoorn: voor de ingang 
is de circulatieruimte krap, maar met wat 
hulp raak je goed binnen. De dubbele 
deuren zijn elk 80 cm breed. Gebouw 6 - 
Dobbelsteen: drempeltje van
4 cm, de dubbele deuren zijn elk 84 cm
breed. Er is voldoende circulatieruimte. De 
ingang van Kamp 8 - Boog en Kamp 9 - 
Boemerang is vlot toegankelijk.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen zijn 
voldoende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er is een 
onderrijdbare tafel aanwezig (65 of 66 
cm hoog naargelang het gebouw/kamp).
Gemeenschappelijk toilet
Gebouw 56 - Eekhoorn: In de gang van 
de slaapkamers is er een aangepast toilet 
met voldoende opstelruimte en beugels. 
Voor de deur is de circulatieruimte wat 
nipt, maar zeker bruikbaar. De toiletpot 
is 45 cm hoog. Gebouw 6 - Dobbelsteen 
en Kamp 8 en 9 - Boog en Boemerang: 
het toilet ligt in de gemeenschappelijke 
badkamer die verderop besproken wordt.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Gebouw 56 - Eekhoorn: Op de helling op 
de route naar de kamers kan je een duwtje 
nodig hebben. Er zijn 32 toegankelijke bed-
den in de 13 kamers. De bedden zijn 41 cm 
hoog. In de aparte aangepaste badkamers 1 
en 2 zijn er inrijdbare douches met douche-
zit (27 x 37 cm), voldoende opstelruimte en 
beugels. In de toiletten van de aangepaste 
badkamers is er voldoende opstelruimte 
naast (badkamer 2: 81 cm), voor en schuin 
voor het toilet. Beugels zijn voorzien. 
Gebouw 6 - Dobbelsteen: 12 toegankelijke 
kamers met samen 18 toegankelijke bed-
den. In de gemeenschappelijke badkamer is 
er een inrijdbare douche met douchezit (34 
x 36 cm), beugels en voldoende opstel-
ruimte. De kraan hangt op dezelfde wand 
als het zitje. Ook het toilet heeft voldoende 
opstelruimte en beugels. Kamp 8 - Boog en 
Kamp 9  - Boemerang: de slaapzaal is toe-
gankelijk. De bedden zijn moeilijk toegan-
kelijk. De deur van de badkamer is zwaar, 
maar er is een inrijdbare douche met zitje, 
beugels en genoeg opstelruimte. Ook het 
toilet heeft beugels en opstelruimte, de 
wastafel is onderrijdbaar.
Extra
De keuken houdt graag rekening met je 
voedselallergieën en -voorkeuren.

De Hoge Rielen 
Kasterlee

790

Molenstraat 62
2460 Kasterlee (Lichtaart)

 +32 14 55 84 10
 info@dehogerielen.be
 www.dehogerielen.be
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Toegankelijkheidsinfo

In de Stille Kempen, verscholen tussen de bossen en de velden vlakbij 
de Kleine Nete, ligt Domein Beverdonk. Op het domein heb je de keuze 
uit 4 vakantieverblijven. Domein Beverdonk is uiterst geschikt voor 
allerlei groepen die tijdens hun verblijf ook kunnen beschikken over 
verschillende hulpmiddelen en voorzieningen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, goede circulatieruimte. 
Aan de hellingen van Het Landhuis kan 
je een duwtje nodig hebben
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes zijn op de 
benedenverdieping gelegen. Overal 
brede doorgangen.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Veel circulatieruimte, het smalste stukje 
is 1 m breed over een afstand van 1,5 m. 
Er zijn onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
De opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het toilet is voldoende. Er zijn 
beugels voorzien.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
De Waterval en Het Eilandje: goed 
toegankelijke kamers met voldoende cir-
culatieruimte (31 toegankelijke bedden). 
De bedden zijn 66 cm hoog. Inrijdbare 
douche met doucherolstoel en beugels. 
Het toilet heeft beugels en de wastafel is 
onderrijdbaar. Je hebt overal voldoende 
opstelruimte. Het Landhuis: 2 toegan-
kelijke kamers (4 toegankelijke bedden) 
op de benedenverdieping. De deur van 
kamer 1 en de aangepaste badkamer 

is 78 cm breed, de deur van kamer 2 is 
77 cm breed. Hier en daar nipte opstel-
ruimte aan de klinken, maar bruikbaar. 
Er is een inrijdbare douche met douches-
toel (59 cm hoog). Douche en toilet heb-
ben voldoende opstelruimte en beugels. 
De toiletpot is 44 cm hoog. De wastafel 
is onderrijdbaar. Op de verdieping zijn er 
nog 2 bruikbare kamers die je met een 
plateaulift bereikt (foto 2). Hier en daar 
is de circulatieruimte echter beperkt en 
op een helling kan je een duwtje nodig 
hebben.
Schildpadhoeve: 5 toegankelijke kamers 
met samen 10 toegankelijke bedden. De 
circulatieruimte voor de deuren is nipt. 
Er is 1 inrijdbare douche met zitje. De 
kraan hangt ver van het zitje. Douche en 
toilet hebben voldoende opstelruimte en 
beugels. De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Er bevindt zich een snoezelruimte in De 
Waterval en Het Eilandje. Er zijn tilliften 
en hoog-laag bedden aanwezig. In de 
verzorgingskamer vind je ook een spe-
ciaal uitgerust bad (foto 3). Er zijn voor-
zieningen voor mensen met astma en 
allergieën: er is geen tapijt en er worden 
nergens stoffen bekledingen gebruikt.

Domein Beverdonk 
Retie

145

Beverdonk 1
2470 Retie 

 +32 14 37 34 75
 +32 498 86 32 51

 +32 14 37 34 75
 info@domeinbeverdonk.be
 www.domeinbeverdonk.be
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Toegankelijkheidsinfo

Chirolokalen Bevel is een rustig gelegen bivakplaats met nieuw sanitair, 
douches en leidingslokaal sinds 2014. Het is een groot gebouw met ruim 
speelplein rondom. Er is ruimte voor tenten en kampvuur. Uitgebaat door 
Chiro vrijwilligers die de noden van groepen die op bivak komen kennen. 

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk met voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
onderrijdbare tafels zijn voorzien.

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de aangepaste 
gemeenschappelijke badkamer 
heeft voldoende ruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Lokaal 2 is toegankelijk en kan als 
slaapruimte gebruikt worden, met 
minstens 2 toegankelijke slaap-
plaatsen. Er zijn geen bedden. In 
de aangepaste badkamer vind je 
een inrijdbare douche met zitje, 
beugels en voldoende ruimte. De 
wastafel is onderrijdbaar.

Chirolokalen Bevel
Nijlen80

Netepad 10
2560 Bevel

 annvranckx@skynet.be
 www.chirobevel.be

2
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Het Sonneheem is een nieuwbouw in het hartje van de Noorderkempen, 
op 300 meter van de dorpskern. Het heeft een maximumcapaciteit van 
100 personen waarvan maximum 75 personen kunnen overnachten in 
het gebouw. Voor het verblijf van maximaal 25 extra personen kan er 
gebruik gemaakt worden van het tentenplein. Je beschikt over een 
groot verhard plein, en een groot grasveld. In de onmiddellijke omgeving 
zijn er 2 parken met speeltuin, voetbalveld, ... Een speelbos bevindt zich 
op wandelafstand.

Toegangspad, ingang en onthaal
Een verhard pad brengt je naar de 
ingang. Met de auto kan je voorrijden 
tot die verharding, waar je ook een 
aangepaste parkeerplek vindt. De 
ingang zelf is vlot toegankelijk.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping en zijn vlot 
bereikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
een onderrijdbare tafel is aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Het gemeenschappelijk aangepast 
toilet heeft voldoende ruimte en 
beugels.

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
1 lokaal op de benedenverdieping 
kan gebruikt worden als toegan-
kelijke slaapruimte, met 2 toegan-
kelijke slaapplaatsen. Er zijn geen 
bedden. Er is een inrijdbare douche 
met zitje, beugels en voldoende 
ruimte. Ook een onderrijdbare was-
tafel werd voorzien.

Extra
De indeling van het gebouw zorgt 
voor goede geleidelijnen. Visuele 
contrasten zijn grotendeels aanwe-
zig. Er is geen tapijt en er worden 
geen stoffen bekledingen gebruikt.

Sonneheem (Chiro Jong Leven)
Nijlen

75

Rector De Ramstraat 52b
2650 Nijlen

 sonneheem@gmail.com
 www.chirojongleven.be

3
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Roosendael is het restant van een eeuwenoud abdijdomein in Sint-
Katelijne-Waver. Dit domein langs de Grote Nete van circa 17 hectare is 
deels natuurgebied en natuurreservaat. Er zijn verschillende verblijfsfor-
mules voor allerlei groepen in diverse paviljoenen (Landhuis, Koetshuis en 
Grachthuis) en er is ook een kampeerterrein. Gasten die in het toeganke-
lijke Koetshuis (44 bedden) verblijven, maken gebruik van vol pension of 
zelfkook en kunnen gratis en draadloos op het internet. Er zijn voorbe-
houden parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.

Toegangspad, ingang en onthaal
Toegangspad in kasseien. Daarnaast 
ligt een goed berijdbaar pad in harde 
aarde. Er is ook voorrijdmogelijkheid. 
Goede circulatieruimte in de hal. De 
receptie van De Hooizolder is enkel 
met de trap bereikbaar.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping of zijn 
te bereiken via de lift. Op de eerste 
verdieping staat de oproepknop 
in de hoek. De doorgangen zijn 
voldoende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Hier en daar heb je nipte opstel- en 
circulatieruimte, maar er is voldoende 
plaats voor praktisch gebruik. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig (foto 2).
Gemeenschappelijk toilet
Voldoende opstelruimte. Er zijn 
beugels voorzien.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Koetshuis: 2 toegankelijke slaap- en badka-
mers voor 2 personen op eerste verdieping 

(samen 2 toegankelijke bedden). De bedden 
zijn 30 cm hoog. De kamerdeur is 82 cm 
breed. De opstel- en draairuimte aan de 
deur en naast het bed is nipt, maar bruik-
baar. Inrijdbare douche met douchezit (37 x 
28 cm), beugels en voldoende opstelruimte. 
Er is een aangepast toilet met beugels en 
een onderrijdbare wastafel. Voor het toilet 
heb je 70 cm opstelruimte door de wasta-
fel, verder wel voldoende. De draairuimte is 
nipt, maar bruikbaar. 
Kampeerterrein
in het sanitair blok is er een inrijd-
bare douche met zitje met opklap-
bare armleuningen. De opstelruimte is 
beperkt: naast het zitje heb je 77 cm 
tot de wastafel, voor het zitje is er 89 
cm opstelruimte (foto 3). Schuin voor 
het zitje is er voldoende opstelruimte. 
Aan het toilet heb je voldoende 
opstelruimte en beugels zijn voorzien. 
De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
In het Koetshuis werd met voelcon-
trasten gewerkt op basis van verf 
met texturen.

Domein Roosendael
Sint-Katelijne-Waver

114

Rozendaal z/n
2860 Sint-Katelijne-Waver

 +32 15 29 41 30
 info@roosendael.be
 www.roosendael.be
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Toegankelijkheidsinfo

Op het domein Horst in Schoten ligt de Orangerie in een mooie groene 
omgeving te wachten op de scholen, jeugd- en welzijnsorganisaties, 
verenigingen en particulieren die er gebruik van kunnen maken. Je vindt 
op het domein ook verschillende speeltoestellen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Op de kasseien van het toegangspad 
en bij het openen van de zware deur 
heb je misschien hulp nodig. Er is 
voldoende circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
met de lift. De liftdeur is wat zwaar 
om alleen te openen. De doorgangen 
zijn meestal voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte. De 
tafels zijn beperkt onderrijdbaar. De 
rechthoekige tafels hebben 36 cm 
vrije diepte, de ronde tafels 25 cm. 

Gemeenschappelijk toilet
Er is een aangepast toilet in de 
gemeenschappelijke badkamer op 

de benedenverdieping. Het toilet 
heeft voldoende opstelruimte en een 
beugel.

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
1 toegankelijke slaapzaal met 2 
toegankelijke bedden op de eerste 
verdieping (foto 2). De gemeen-
schappelijke badkamer op de bene-
denverdieping heeft een inrijdbare 
douche met zitje (38 cm breed x 41 
cm diep) en voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het zitje. 
Beugels zijn voorzien (foto 3). De 
wastafel is onderrijdbaar.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er worden 
geen tapijten of stoffen bekledingen 
gebruikt.

JVC Orangerie Horst 
Schoten70

Horstebaan 14
2900 Schoten

 +32 3 232 97 72 
 alec.geerts@koraal.be
 www.koraal.be
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Jeugdverblijfcentrum Bielebale is mooi en rustig gelegen in het park van 
Brasschaat. Op wandelafstand vind je een zwembad, sporthal, kinderboerderij, 
speel weiden, speelbos, fiets- en wandelpaden, enz. Het centrum biedt heel wat 
mogelijkheden voor groepen tot 53 personen in Bielebale 1 (A label) en tot 78 
personen in Bielebale 2 (A+ label). Bielebale 2 kan in twee verdeeld worden voor 
een groep van 32 en een groep van 46. Groepen kunnen dan onafhankelijk van 
elkaar functioneren. Voor maaltijden kan je een beroep doen op een traiteur.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk. Er is voldoende
circulatieruimte
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
met de lift. De meeste doorgangen zijn 
voldoende breed. Enkel op de gang naar 
het sanitair in Bielebale 1 moet je langs 
een deur van 75 cm breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. De tafels in 
Bielebale 1 zijn beperkt onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Bielebale 1: gebruik best het toilet bij de 
kamers. De deur is 79 cm breed en de 
circulatieruimte ervoor is nipt. Er is vol-
doende ruimte in het toilet, al hindert 
de wastafel de voorwaartse opstelruimte 
wat. Beugels zijn voorzien. Bielebale 2: Het 
aangepast toilet nabij het onthaal heeft 
voldoende opstelruimte en beugels.
Slaapkamer en sanitair blok /  
badkamer 
Bielebale 1: 2 toegankelijke kamers met 
elk 6 toegankelijke bedden. De gangdeur 
naar de kamers is 79 cm breed. De ruimte 

achter deze deur, in de kamer en tussen 
de bedden is wat nipt, maar bruikbaar. 
De bedden zijn 44 cm hoog. Op de gang 
is er een inrijdbare douche met keuze uit 
verschillende doucherolstoelen met grote 
of kleine achterwielen en opklapbare 
armleuningen. De douchedeur is 78 cm 
breed. De ruimte is wat nipt.
Bielebale 2: 16 toegankelijke kamers 
met samen 55 toegankelijke bedden. 
Alle badkamers hebben een inrijdbare 
douche met zitje, beugels en voldoende 
opstelruimte. Ook het toilet heeft telkens 
beugels en voldoende opstelruimte. De 
wastafels zijn onderrijdbaar. Er is ook 
een gemeenschappelijke badkamer met 
een hoog-laag bad.
Extra
Er zijn hoog-laag bedden beschikbaar. De 
lift in Bielebale 2 geeft een auditief signaal 
en er zijn visuele contrasten aanwezig. Er 
is een vaste ringleiding aan het onthaal, in 
de polyvalente ruimte en in de leefruimte 
van Bielebale 2. Er zijn voorzieningen voor 
mensen met astma en allergieën: er is 
geen tapijt en er worden nergens stoffen 
bekledingen gebruikt.

Jeugdverblijfcentrum 
Bielebale - Brasschaat

Elshoutbaan 15 en 19
2930 Brasschaat

 +32 3 653 52 74
 vakantie@bielebale.be
 www.bielebale.be

131

88 Vlaamse regio’s 



JE
U

GD
- E

N 
GR

O
EP

SV
ER

BL
IJV

EN

2

3

Toegankelijkheidsinfo

Chirolokaal Kristal heeft een prachtig afgesloten speelterrein. Het 
dorpscentrum met speelpark en sportcentrum liggen op wandelafstand. 
In de omgeving zijn er voldoende bossen en recreatiemogelijkheden, 
zoals zwembaden en de Kalmthoutse Heide. Ook de stad Antwerpen 
is vlakbij. Chirolokaal Kristal wordt verhuurd voor activiteiten van 
jeugdverenigingen met minstens één overnachting. Op het terrein 
kunnen ook tenten worden geplaatst.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk met voldoende 
circulatieruimte. De deur is wat zwaar.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping. Overal ruim 
voldoende doorgangsbreedte.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is ruim voldoende 
circulatieruimte (foto 2). De tafels 
zijn onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
In de gemeenschappelijke 
badkamer bij de slaapzaal is er 
een goed toegankelijk toilet met 
voldoende opstelruimte (voor het 
toilet 95 cm) en beugels.

Slaapkamer en sanitair blok/
badkamer
1 toegankelijke slaapzaal zonder 
bedden op de benedenverdieping. 
De gemeenschappelijke badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
douchezit en een beugel. Er is 
voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor het zitje. Voor het 
zitje heb je 90 cm. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Extra
Er is geen tapijt. Gebouw en 
toegangspad hebben een 
duidelijke structuur voor geleiding. 
Contrasten zijn grotendeels 
aanwezig.

Chirolokaal Kristal 
Stabroek

75

Parklaan 57
2940 Stabroek 

 +32 498 77 19 42
 verhuur@chirokristal.be
 www.chirokristal.be
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Toegankelijkheidsinfo

Deze lokalen liggen centraal tussen twee bossen in het landelijke 
Wuustwezel en bieden nog tal van speelmogelijkheden op de 
aangrenzende grasvelden en sportpiste. Je bent in de onmiddellijke 
nabijheid van het centrum van de gemeente Wuustwezel. Je beschikt 
over 6 volledig bemeubelde ruime lokalen, een grote keuken, een 
sanitair blok en een doucheblok. Alles ligt mooi rond een grote 
polyvalente zaal.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk, al staat de 
deur wat zwaar afgesteld. Er is 
voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig (foto 2).

Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 
Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
6 toegankelijke lokalen zonder 
bedden. Enkel in het oranje 
en gele lokaal is de opstel- en 
circulatieruimte achter de deur wat 
nipt. Er is een inrijdbare douche met 
douchezitje en beugels (foto 3). Het 
zitje hangt op dezelfde wand als de 
kraan. Er is voldoende opstelruimte 
voor en schuin voor het zitje, maar 
naast het zitje beperkt de wastafel 
de transferruimte tot 71 cm. Er is 
ook een doucherolstoel met kleine 
wielen en opklapbare armleuningen 
aanwezig om deze problemen 
te verhelpen. Het toilet werd 
besproken bij Gemeenschappelijk 
toilet. De wastafel is onderrijdbaar.

Chirolokalen Chiro 
Wuustwezel40

Trefpunt 4 (Sportlaan 12a)
2990 Wuustwezel

 +32 478 58 10 59
 verhuur@chirowuustwezel.be
 www.chirowuustwezel.be
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Toegankelijkheidsinfo

Groot Reitveld is een jeugdverblijf in Zolder. Het beschikt over een 
grasveld waar je ook tenten kan opslaan, een verhard terrein met 
tennisveld en basketveld, en een speelbos vlakbij. In de omgeving vind 
je ook nog een zwembad, recreatiedomein, en zoveel meer. Het verblijf 
heeft een grote refter en 3 dagzalen.

Toegangspad, ingang en onthaal
De deur is wat zwaar om zelf te 
openen. Verder goed toegankelijk 
met voldoende circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig. De zware deuren naar 
de grote zaal kunnen open gezet 
worden met een magneetcontact.

Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor de toiletpot 
(foto 2). Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
4 toegankelijke slaapzalen 
zonder bedden in het bijgebouw, 
met ongeveer 5 toegankelijke 
slaapplaatsen per zaal. Er is 
een drempel van 7 cm aan de 
inkomdeur van het bijgebouw. De 
aangepaste douche is inrijdbaar, 
heeft een zitje en voldoende 
opstelruimte naast, voor en 
schuin voor dat zitje. Beugels zijn 
voorzien (foto 3). Het toilet werd 
hierboven besproken. De wastafel 
is onderrijdbaar.

Extra
Er zijn visuele contrasten en 
tactiele markeringen aan de 
trappen.

Groot Reitveld
Heusden-Zolder

150

Reitveld 17
3550 Heusden-Zolder (Zolder)

 +32 11 53 39 07
 valentijnwouters@telenet.be
 www.jeugdverblijven.be
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In een voormalige kleuterschool huist jeugdverblijf Het Mezennestje, 
midden in de Limburgse mijnstreek. De grote binnenkoer, het grasveld 
en het nabije bos geven je de nodige speelruimte. Naast de refter zijn er 
nog 4 ruime slaapzalen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk, ingang via 
een dubbele deur van 77 cm 
per deurdeel. Er is voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. Je bereikt de 
slaapzalen in het hoofdgebouw via 
dubbele deuren van 73 cm breed 
per deurdeel. 
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er is een onderrijdbare tafel 
aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 1 
beugel is voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
30 toegankelijke bedden mogelijk 
in de verschillende slaapzalen, de 
bedden zijn verplaatsbaar (foto 2). 
Wat nipte opstel- en circulatieruimtes 
aan de deuren (ook voor de 
badkamerdeur) en in de slaapzaal, 
maar voldoende voor gebruik. De 
bedden zijn tussen 55 en 58 cm 
hoog. Er is een inrijdbare douche 
met verplaatsbare douche(rol)stoel 
met kleine wielen en wegneembare 
armleuningen (foto 3). Er is voldoende 
ruimte om een transfer te maken. Er 
is ook een doucherolstoel met kleine 
wielen en opklapbare armleuningen 
aanwezig om deze problemen te 
verhelpen. Het toilet werd besproken 
bij Gemeenschappelijk toilet. De 
wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Er worden antiallergische stoffen 
gebruikt.

Het Mezennestje 
Beringen

80

Kroonstraat 51
3581 Beringen (Beverlo)

 +32 11 34 42 53
 +32 474 03 55 53

 willy.boelanders@telenet.be
 www.cjt.be
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Toegankelijkheidsinfo

Prinselijk overnachten op een landelijke kinderboerderij? Hier aan de 
rand van het Nationaal Park Hoge Kempen kan het. Dit vakantiehuis 
biedt onderdak aan 68 personen en is uitermate geschikt voor groepen, 
verenigingen, scholen, families enz... De toegankelijke speeltuin biedt 
speelplezier aan meer dan 300 kinderen met en zonder handicap, terwijl 
de nabij liggende sportterreinen de actieve verblijfsgast een sportief 
verblijf garandeert.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, comfortabele 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes zijn op de 
benedenverdieping gelegen. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
De deurdelen van de dubbele deur 
zijn elk 83 cm breed en wat zwaar 
om zelf te openen. De tafels zijn 
beperkt onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
De circulatieruimte in het toilet is 
krap voldoende voor gebruik mits 
wat manoeuvreren. Voldoende 
opstelruimte naast en schuin 
voor, maar vóór het toilet staat 
de wastafel in de weg. Er zijn 
beugels voorzien, al zijn ze vrij 
kort en ver uit elkaar geplaatst 

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
3 toegankelijke slaap- en badkamers 
(nummers 1, 7 en 13, samen 6 
toegankelijke bedden). De draai- en 
opstelruimte aan de deuren is beperkt, 
maar bruikbaar mits manoeuvreren 
of wat hulp. De draairuimte naast de 
bedden is nipt, de bedden zijn vrij laag 
en ook de afstand tot het bovenste 
bed is klein. Inrijdbare douche met 
doucherolstoel en plastic stoel met 
vaste leuningen. De douchekuip ligt 
6 cm dieper, maar loopt schuin af. 
Voor sommigen kan hier wat hulp 
nodig zijn. Bij gebruik van de plastic 
stoel wordt de opstelruimte naast 
de stoel wat gehinderd door een 
schuin lopende muur (foto 3). Voor 
en schuin voor opstellen vormt geen 
enkel probleem. Het toilet heeft 
beugels, al zijn die kort en vrij ver uit 
elkaar geplaatst, en de wastafel is nipt 
bruikbaar met een manuele rolstoel.

Vakantiehuis Pietersheim 
Lanaken

68

Neerharenweg 12
3620 Lanaken

 +32 89 71 21 20
 pietersheim@lanaken.be
 www.pietersheim.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Vakantiehuis Fabiola ligt aan de rand van het Nationaal Park Hoge 
Kempen. Het is een goede uitvalsbasis naar de toeristische attracties in 
de omgeving. Met zijn toegankelijk subtropisch zwembad, toegankelijke 
infraroodsauna, sporthal, meerdere sportvelden en speelhoeken, fiets- en 
gocartpark en 10 ha speelbos heeft het ook zelf heel wat te bieden. Voor 
gezinnen zijn er de bungalows van ’t Mechels Bos en kleine leefgroepen en 
gezinnen kunnen ook terecht in de bungalows van Thomasbos. 

Toegangspad, ingang en onthaal
De gebouwen zijn goed bereikbaar en 
toegankelijk. Enkele afgeschuinde drem-
pels neem je vlot met de rolstoel. De 
Piramide: dubbele deur met deurdelen 
van elk 80 cm breed. Er is voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar met 
een lift. Hier en daar wat nipte circulatie- 
en opstelruimte, maar je kunt alle ruimtes 
goed bereiken.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er zijn in alle gebouwen toegankelijke 
eetzalen. De deuren zijn minimum 80 cm 
breed. Hier en daar wat nipte circulatie- 
en opstelruimte, maar voldoende voor 
praktisch gebruik. Er zijn onderrijdbare 
tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
In de verschillende gebouwen zijn er goed 
toegankelijke toiletten aanwezig met vol-
doende opstelruimte en 1 of 2 beugels.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Hier en daar wat nipte circulatie- en 
opstelruimte, maar voldoende voor 

praktisch gebruik. De deuren zijn min-
stens 80 cm breed. De toegankelijker 
kamers liggen telkens op de benedenver-
dieping of zijn bereikbaar met een lift. 
Het hoofdgebouw heeft 41 toegankelijke 
bedden, De Piramide heeft er 10 en Efro 
Center heeft 38 toegankelijke bedden. Je 
hebt de keuze tussen diverse badkamers 
in de kamer of op de gang. In elk gebouw 
heeft minstens 1 badkamer een inrijdbare 
douche met douche(rol)stoel of zitje, 
armleuningen en voldoende opstelruimte. 
Ieder gebouw heeft ook minstens een 
toilet met voldoende opstelruimte en 1 of 
2 beugels, en een onderrijdbare wastafel.
Extra 
Verkrijgbaar in het verblijf: douche-
rolstoelen, tilliften, hoog-laag bedden en 
baden, kinétafels, aangepaste (rolstoel) 
fietsen en terreinrolstoelen. De dek-
bedden, kussens en matrassen hebben 
een anti-huisstofmijt label. De keuken 
houdt rekening met voedselallergieën en 
medische en religieuze diëten. Het verblijf 
is geschikt voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Huis 2 is aangepast voor 
mensen met een visuele beperking.

Vakantiehuis Fabiola
Maasmechelen

Weldoenerslaan 5
3630 Maasmechelen

 +32 89 77 41 50
 +32 89 77 41 52
 info@vakantiehuisfabiola.be
 www.vakantiehuisfabiola.be
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Toegankelijkheidsinfo

Vakantiecentrum Schootshei ligt in Dilsen-Stokkem, aan de Zuid-
Willemsvaart en vlakbij de Nederlandse grens. Je vindt er een groot 
grasplein en een bos. In de omgeving kan je mountainbiken en kajakken. 
Er is een grote refter en er zijn zowel kleine als grote slaapzalen met 
bedden aanwezig.

Toegangspad, ingang en onthaal
Er is een drempeltje van 3 cm op het 
toegangspad. Achter het poortje is de 
circulatieruimte nipt, maar wel bruik-
baar. Op de kiezel kan je hulp goed 
gebruiken, al werd er meestal een 
goed toegankelijk pad aangelegd.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping. Aan verschil-
lende deuren en doorgangen is de 
opstel- en circulatieruimte nipt, maar 
bruikbaar.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is een drempel van 4,5 cm aan de 
deur van de eetzaal. Verder is er vol-
doende circulatieruimte en de tafels 
zijn onderrijdbaar. De multifuncti-
onele ruimte in een ander gebouw 
heeft een deur van 77 cm breed en 
drempeltje van 3 cm.
Gemeenschappelijk toilet
Je kan hulp nodig hebben bij het ope-
nen van dubbele deuren op de route. 
De circulatieruimte in het sas en het 
toilet zelf is nipt, maar bruikbaar mits 

manoeuvreren. Naast het toilet heb 
je 83 cm opstelruimte, voor het toilet 
maar 66 cm door de plaatsing van 
de wastafel. Beugels zijn voorzien. De 
wastafel is onderrijdbaar, maar de 
ruimte ervoor beperkt.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
De 2 slaapzalen voor 24 en 26 per-
sonen zijn toegankelijk. Er zijn 20 
toegankelijke bedden mogelijk na ver-
schuiving. Er is een drempel van 3 cm 
aan de slaapzaal voor 24 personen en 
van 9 cm aan de andere slaapzaal. De 
deur van de zaal voor 24 personen is 
81 cm breed. De ruimte tussen de bed-
den is beperkt tot 90 à 95 cm (foto 2), 
maar er is ruimte voor verschuiving. 
In de gemeenschappelijke douches is 
er een verplaatsbare douchestoel met 
afneembare armleuningen beschik-
baar (foto 3). Er is voldoende opstel-
ruimte. De bediening van de kraan 
gebeurt met een drukknop op vaste 
hoogte.

Vakantiecentrum Schootshei 
Dilsen-Stokkem

108

Kanaalstraat 5
3650 Dilsen-Stokkem (Rotem)

 + 32 89 79 22 38
 info@schootshei.be
 www.schootshei.be
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De Royer Brem is een kampplaats met een prachtige ligging aan de rand 
van het recreatiegebied De Duinengordel met een oppervlakte van 3000 
ha. Je vindt er wandelwegen, fietsroutes, zwemvijvers, paardenroutes, 
speelbossen, enz. Het verblijf heeft ook een speeltuin, tentengrond voor 
250 personen en avonturenbos.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
de tafels zijn onderrijdbaar. 

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet heeft voldoende 
opstelruimte en beugels (foto 2). 
De wastafel is onderrijdbaar.

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
5 toegankelijke lokalen zonder 
bedden op de benedenverdieping 
die als slaapzaal gebruikt 
kunnen worden. In elk lokaal 
zijn er ongeveer 6 toegankelijke 
slaapplaatsen. De aangepaste 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met zitje en voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje. Beugels zijn voorzien 
(foto 3). 

Extra
Er zijn voorzieningen voor 
mensen met astma en allergieën: 
er zijn geen tapijten of stoffen 
bekledingen.

De Royer Brem
Meeuwen-Gruitrode

90

Groenstraat 33 bus 1
3670 Meeuwen-Gruitrode 
(Gruitrode)

 +32 479 94 45 02
 info@deroyerbrem.be
 www.deroyerbrem.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Sporta Beachclub Maaseik ligt aan de inham van de Maas in het 
grindwinningsgebied Heerenlaak. Het verblijf beschikt over een volledig 
uitgeruste keuken en aparte eet- en ontspanningsruimte. Naast een 
uitgebreid aanbod aan watersportactiviteiten vind je rondom het 
strandpaviljoen ook een boogschietstand, speleobox, een bmx-parcours, 
teambuildinghindernis en 2 beachvolleyterreinen. Je kunt er heel het 
jaar door terecht voor speciale arrangementen op maat van sportclubs, 
scholen, verenigingen etc.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het pad bestaat uit kiezel. Je kan 
best voorrijden tot de verharding 
voor de ingang en daar uitstappen. 
De deur is zwaar om zelf te openen. 
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes zijn op de 
benedenverdieping gelegen. Enkele 
deuren zijn zwaar om te openen 
en ook de opstel- en draairuimte 
aan de deuren is nipt.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
De deurdelen van de dubbele 
deur zijn elk 84 cm breed. 
Goede circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Nipte circulatieruimte in het toilet, 
maar voldoende voor gebruik mits 
wat manoeuvreren. Opstelruimte 
naast en schuin voor het toilet is 
voldoende. Er recht voor opstellen 
is door de plaatsing van de 
wastafel niet mogelijk (foto 3). Er 

zijn beugels voorzien, al zijn ze 
kort en ver uit elkaar geplaatst. 
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
2 toegankelijke kamers (nummers 4 
en 10, samen 4 toegankelijke bedden). 
De draai- en opstelruimte aan de 
deuren is beperkt, maar bruikbaar 
mits manoeuvreren of wat hulp. 
Inrijdbare douche met doucherolstoel 
en plastic stoel met vaste leuningen. 
Bij gebruik van de plastic stoel wordt 
de opstelruimte naast de stoel wat 
gehinderd door een schuin lopende 
muur. Voor en schuin voor opstellen 
vormt geen enkel probleem. Het 
toilet heeft voldoende opstelruimte 
en beugels, al zijn die kort en ver 
uit elkaar geplaatst. De wastafel is 
beperkt onderrijdbaar.
Extra
De keuken houdt graag rekening 
met je voedselallergieën en 
-voorkeuren.

Sporta Beachclub 
Maaseik

78

Houtweg 225
3680 Maaseik

 +32 89 56 77 61
 +32 89 56 85 36
 beachclub@sporta.be
 www.sporta.be 

97Vlaamse regio’s 



2

3

JE
U

GD
- E

N 
GR

O
EP

SV
ER

BL
IJV

EN

Toegankelijkheidsinfo

De Chirodroom ligt op het domein van Kapelhof, een recreatiedomein 
met 3 voetbalvelden, een Finse Piste, enz. In de buurt vind je onder 
andere ook een speeltuin, zwembaden, sporthal en een bos. Je hebt 
in het verblijf een grote zaal, toog, keuken, vergaderlokaal, enz. ter 
beschikking. Tijdens het schooljaar wordt de Chirodroom niet als 
weekendplaats verhuurd.

Toegangspad, ingang en onthaal
De kiezel op de parking kan je 
vermijden door de auto voor te 
rijden tot de klinkers voor het 
gebouw. Vanaf de openbare weg 
is er sowieso een goed verhard 
pad. Binnen goed toegankelijk met 
voldoende circulatieruimte. 

Looproutes en 
niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
(foto 2) en er zijn onderrijdbare 
tafels aanwezig. 

Gemeenschappelijk toilet
Het aangepast toilet in de 
gemeenschappelijke badkamer 
heeft voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor de 
toiletpot. Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
De vergaderruimte op de 
benedenverdieping kan gebruikt 
worden als aangepaste slaapkamer 
voor 2 rolstoelgebruikers. Er 
zijn geen bedden voorzien. De 
aangepaste badkamer (foto 3) 
heeft een inrijdbare douche met 
zitje en voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor dat 
zitje. Het zitje hangt op 44 cm 
hoogte. Beugels zijn voorzien, 
maar hangen erg ver uit elkaar. Het 
toilet werd hierboven besproken. 
De wastafel is onderrijdbaar, maar 
de bovenzijde is met 95 cm hoog.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er is geen 
tapijt en er worden nergens stoffen 
bekledingen gebruikt. De slaapka-
mers boven hebben akoestische 
plafonds die het omgevingsgeluid 
dempen.

Chirodroom
Bilzen

80

Appelboomgaardstraat 6a
3740 Bilzen (Munsterbilzen)

 +32 497 88 49 60
 reservaties@chirodroom.be
 www.chirodroom.be 
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Toegankelijkheidsinfo

In het prachtige dorpje Gors-Opleeuw is het voormalige basisschooltje 
omgetoverd tot een gezellig verblijf voor groepen, verenigingen en 
families. Gelegen aan een knooppunt van het fietsroutenetwerk en 
vlakbij het natuurgebied Zammelen is het Klokhuis de ideale uitvalsbasis 
om de streek te verkennen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Ligt op een natuurlijke helling, 
misschien heb je dan ook een 
duwtje nodig. Vlot toegankelijk, 
voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping 
en zijn goed bereikbaar. Enkele 
zware deuren zijn wat moeilijker 
te openen en ook de opstelruimte 
aan sommige deuren is nipt.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte in 
de eetzaal en er zijn onderrijdbare 
tafels aanwezig (hoogte 67 cm).

Gemeenschappelijk toilet
De draairuimte is nipt, maar 
bruikbaar. Er is voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het toilet. Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
1 toegankelijke kamer met 
badkamer (nummer 1) op de 
benedenverdieping. Er staan 
drie toegankelijke bedden in 
deze kamer. De ruimte voor de 
kamerdeur en naast de klink is wat 
nipter, maar blijkt voldoende voor 
een vlot gebruik. De badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
douchezitje en beugels. Voldoende 
opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het zitje. De wastafel 
is onderrijdbaar, er is voldoende 
circulatieruimte (foto 3). Je maakt 
gebruik van het gemeenschappelijk 
toilet.

Het Klokhuis 
Borgloon

7

Martinusstraat 34
3840 Borgloon (Gors-Opleeuw)

 +32 12 74 77 94
 klokhuis@dewroeter.be
 www.herberghetklokhuis.be 
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Toegankelijkheidsinfo

De Bosuil is gelegen achter het centrum van Sint-Huibrechts-Lille, in 
een rustige omgeving aan de boskapel. Op het domein vind je naast het 
jeugdverblijf ook een cafetaria, speeltuin, zwembad en sportterrein. Je 
kunt je tentje opslaan op de kampeerweide. Vlakbij is er een speelbos.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is ruim 
voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping en zijn goed 
bereikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De tafels zijn onderrijdbaar en er is 
voldoende circulatieruimte.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen apart gemeenschappelijk 
toilet, maar je kunt gebruik 
maken van het toilet in de 
gemeenschappelijke badkamer.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
1 toegankelijke kamer (10 
toegankelijke bedden) (foto 2). 

De ruimte tussen de bedden 
is hier en daar wat nipt, maar 
circuleren lukt goed. De bedden 
hebben een hoogte van 37 cm. De 
gemeenschappelijke badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
douchezitje en beugels (foto 3). Er 
is voldoende opstelruimte voor en 
schuin voor het zitje. Naast het zitje 
heb je maar 60 cm. Het muurtje 
van het toilet maakt een volledig 
zijwaartse transfer moeilijk, maar 
als je je licht schuin opstelt lukt het 
waarschijnlijk wel. Je kunt hier wat 
hulp nodig hebben. Het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte, 
de wastafel is onderrijdbaar.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: de 
kussens en matrassen hebben een 
afwasbare kunststof hoes.

De Bosuil 
Neerpelt

60

Bosuilstraat 4
3910 Neerpelt 
(Sint-Huibrechts-Lille)

 +32 11 64 29 85
 verblijf@opdebosuil.be
 www.opdebosuil.be
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Je vindt dit chiroheem in de Limburgse Kempen in een groene omgeving. 
Je kunt naar hartelust ravotten op de grote speelweide, of gebruik 
maken van de speelterreinen van een nabij gelegen school. Zo tref je 
hier een voetbalveld, basketplein en volleybalterrein aan. Het station 
van Lommel ligt op wandelafstand. Er zijn geen bedden, dus je brengt je 
eigen matje mee.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het toegangspad is hier en daar 
in minder goede staat. Verder 
goed toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping en zijn 
goed bereikbaar. Er zijn enkele 
deuren van 77cm breed. De ruimte 
naast de klink is aan veel deuren 
beperkt en hier en daar is ook de 
draairuimte voor de deur nipt.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De tafels zijn onderrijdbaar en er is 
voldoende circulatieruimte.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen apart gemeenschappelijk 
toilet, maar je kunt gebruik 
maken van het toilet in de 
gemeenschappelijke badkamer.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
De 4 lokalen op de 
benedenverdieping die als 
slaapzalen gebruikt kunnen 
worden (foto 2) bereik je via 
deuren van 77 cm breed vanuit 
de eetzaal. Er zijn geen bedden. 
De gemeenschappelijke badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
douchezitje met opklapbare 
armleuningen. Er is voldoende 
opstelruimte naast, voor (96 cm) en 
schuin voor het zitje (foto 3). Het 
toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte, de wastafel is 
onderrijdbaar. De vaste beugel 
aan de muur hangt wat ver van 
het toilet. De circulatieruimte is 
misschien wat nipt, maar zeker 
bruikbaar.

Chikabo 
Lommel

90

Oude Diesterbaan 1a
3920 Lommel

 +32 11 54 63 23
 +32 484 76 07 32

 vanhees-vrydag@skynet.be
 http://users.telenet.be/chikabo
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De thuishaven van de scouts van Lommel bevindt zich in een bosrijk 
gebied aan de rand van Lommel. In de nabije omgeving vind je sport- en 
spelterreinen, een zwembad, recreatiedomein, enz. Je hebt 6 ruimtes 
ter beschikking die je als slaapzaal of multifunctionele ruimte kan 
gebruiken. Er is ook ruimte om je tenten op te slaan.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De deuren 
naar de multifunctionele 
ruimtes / slaapzalen zijn maar 
77 cm breed, net voldoende 
voor standaard rolstoelen. De 
circulatieruimtes aan de deuren 
zijn hier en daar wat nipt, maar 
bruikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig. 

Gemeenschappelijk toilet
In de aangepaste 
gemeenschappelijke badkamer 
vind je een toilet met voldoende 

opstelruimte naast, voor en schuin 
voor de toiletpot. Die toiletpot is 
56 cm hoog. Beugels zijn voorzien. 

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
6 toegankelijke ruimtes zonder 
bedden (foto 2) en 1 toegankelijke 
badkamer. Er is een inrijdbare 
douche met douchezitje met 
opklapbare armleuningen en 
voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het zitje. De kraan 
hangt op dezelfde wand als het 
zitje (foto 3). Ook het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte, 
de wastafel is onderrijdbaar.

Extra 
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er is geen 
tapijt en er worden nergens stoffen 
bekledingen gebruikt.

Scoutsheem Lommel
Lommel

60

Nieuwe Kopen 4
3920 Lommel

 huur@scoutinglommel.be
 www.scoutinglommel.be
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Toegankelijkheidsinfo

Dit chirolokaal ligt in het centrum van Hechtel, middenin de Limburgse 
Kempen. Het gebouw beschikt over 5 lokalen, een uitgeruste keuken en 
een sanitaire zaal. In 4 lokalen zijn er tijdens de zomervakantie bedden 
beschikbaar. Je kunt je uitleven op een speelweide achter het gebouw, 
waar je eventueel ook je tenten kan opslaan.

Toegangspad, ingang en onthaal
Op de wat steile helling naar de 
ingang kan je een duwtje nodig 
hebben (foto 1). Verder goed 
toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping en zijn goed 
bereikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
In de grootste zaal zijn de tafels 
onderrijdbaar en is er voldoende 
circulatieruimte.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen apart gemeenschappelijk 
toilet, maar je kunt gebruik 
maken van het toilet in de 
gemeenschappelijke badkamer.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Er zijn 4 lokalen op de 
benedenverdieping die als 
slaapzalen gebruikt kunnen 
worden (foto 2). Bedden zijn in de 
zomervakantie beschikbaar. De 
gemeenschappelijke badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
douchezitje en beugels (foto 3). Er 
is voldoende opstelruimte naast 
(83 cm), voor en schuin voor het 
zitje. Het toilet heeft beugels en 
voldoende opstelruimte (naast 
het toilet 82 cm). De wastafel is 
onderrijdbaar.

Chiroheem Sint-Lambertus
Hechtel-Eksel

60

Crommertenstraat z/n
3940 Hechtel-Eksel (Hechtel)

 +32 11 79 16 99
 verhuur@

 chirojongenshechtel.be 
 www.chirojongenshechtel.be
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Toegankelijkheidsinfo

Chiro - Ksa heem Tessenderlo is rustig gelegen nabij de natuur en bossen 
die Tessenderlo omringen, maar toch ook vlakbij de dorpskern. Je hebt 
goed uitgeruste lokalen en een ruim terrein ter beschikking. Ideaal voor 
(tenten)kampen en weekends.

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is vlot bereikbaar. Als 
beide deurdelen opengezet worden is 
ook de ingang zelf vlot toegankelijk.

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
De lokalen zijn goed toegankelijk. Er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de gemeenschappelijke 
aangepaste badkamer heeft 
voldoende ruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
De 3 lokalen die als slaapzaal 
kunnen dienen zijn goed 
toegankelijk en hebben elk minstens 
2 toegankelijke slaapplaatsen. Er 
zijn geen bedden. De aangepaste 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met zitje en beugels. De 
wastafel is onderrijdbaar.

Chiro KSA heem
Tessenderlo60

Molenhoeven 40a
3980 Tessenderlo

 kampplaats.chiro-ksa.tessenderlo 
 @outlook.com

 www.chiro-ksa.be/
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Toegankelijkheidsinfo

In het groene Tessenderlo vind je onder andere mooie fietsroutes, korte 
en lange wandelroutes, stiltepaden, het Rolwagenpad, het Bosmuseum 
en de VVV-toren in het prachtige, uitgestrekte stilte- en natuurgebied 
Gerhagen. Naast het kampterrein van de scoutslokalen (waar je tenten 
kan opslaan) zijn er nog twee grote speelweiden (totale oppervlakte 
25 000 m2). Naast de lokalen is er een verhard sportveld voor basket of 
volleybal. Er is een afzonderlijke parkeerplaats voor een 10-tal wagens 
en is er een ruime fietsenstalling.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
de tafels zijn onderrijdbaar. 

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de aangepaste bad-
kamer heeft voldoende opstelruimte 
en beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
3 slaapzalen met in totaal 18 
toegankelijke bedden (foto 2) 
en 6 lokalen zonder bedden die 
als slaapzaal gebruikt kunnen 
worden. In elk van die lokalen 
zijn er minstens 2 toegankelijke 
slaapplaatsen. De aangepaste 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met zitje en voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje. Beugels zijn voorzien 
(foto 3). 

Jeugdlokalen Haeidonck
Tessenderlo120

Waterstraat 42 bus A
3980 Tessenderlo

 +32 13 67 38 36 
 verhuring@scoutshulst.be
 www.scoutshulst.be 
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‘t Heuvelken is prachtig gelegen langs natuur- en recreatiedomein 
Gerhagen en de bossen ‘de Merode’. Zo kan je genieten van 500 hectare 
natuur, sport- en ontspanningsmogelijkheden. Er zijn 2 gebouwen: het 
toegankelijke Landhuis voor 56 personen en het Hoofdgebouw, geschikt 
voor 150 personen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je kan best voorrijden tot vlakbij 
de ingang om de kasseien op het 
toegangspad te vermijden. Er is 
voldoende circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
Je hebt voldoende circulatieruimte in 
de multifunctionele ruimte. De tafels 
zijn onderrijdbaar. 

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de gemeenschappelijke 
badkamer heeft voldoende draai- 
en opstelruimte. Er zijn beugels 
voorzien. 

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
Er is 1 aangepaste kamer met 1 
eenpersoonsbed en voldoende 
ruimte. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met douchezit, 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar. 

Extra
De matrassen zijn antiallergisch en 
afwasbaar.

‘t Heuvelken  
Tessenderlo

Heuvelken 15
3980 Tessenderlo

 +32 2 669 00 99
 info@heuvelken.be
 www.heuvelken.be

56
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Deze vroegere manege werd uitgebouwd tot een educatief en 
toeristisch centrum waarbij plattelandsbeleving de rode draad vormt. 
De verschillende horecafaciliteiten zorgen ervoor dat de maaltijden 
van ontbijt tot het avondmaal top zijn. Met tal van ontspannende 
activiteiten, zoals fietsen, wandelen of paardrijden, gecombineerd met 
het nog ongerepte landelijke kader van Peer, zal je verblijf dan ook een 
echte voltreffer worden.

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingangen naar de eetzaal 
en slaapvertrekken zijn goed 
toegankelijk. Aan de hoodingang is 
er wat nipte circulatieruimte in de 
inkomhal, maar wel bruikbaar.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. Op 
de routes moet je door enkele 
deuren van 78 cm breed. Aan 
verschillende deuren is de opstel- 
en circulatieruimte wat nipt.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er is 
een onderrijdbare tafel aanwezig 
(hoogte: 68 cm).

Gemeenschappelijk toilet
Er is een aangepast 
gemeenschappelijk toilet met 
beugels bij de eetzaal. Je hebt 
voldoende opstelruimte.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
1 toegankelijk bed in kamer 6 
met badkamer. De ruimte voor 
de kamerdeur en achter de 
badkamerdeur is wat nipt. Er is een 
inrijdbare douche met douchezit, 
voldoende ruimte en beugels. 
Ook het toilet heeft beugels en 
voldoende ruimte. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Breugelhoeve 
Peer

61

Weyerstraat 1
3990 Peer

 +32 11 63 13 31
 +32 11 63 52 30
 info@breugelhoeve.be
 www.breugelhoeve.be
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Toegankelijkheidsinfo

Jeugd- en toeristisch verblijf Heideven is gelegen in de Limburgse 
gemeente Kleine-Brogel, een deelgemeente van Peer, op de rand van een 
uitgestrekt bosgebied. Heideven biedt met haar gloednieuw complex 
temidden van de natuur comfort, rust, ruimte en stilte om heerlijk van 
de omgeving te genieten.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
Je hebt voldoende circulatieruimte 
en de tafels zijn onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Je hebt voldoende draai- en opstel-
ruimte in het toilet in de gemeen-
schappelijke badkamers en er zijn 
beugels voorzien. Het toilet heeft 
een toiletbrilverhoger.

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
Er is 1 toegankelijke slaapruimte met 
plaats voor 4 toegankelijke bedden 
op de benedenverdieping. De 2 
gemeenschappelijke badkamers heb-
ben een inrijdbare douche met dou-
chezit en beugels. Naast het zitje heb 
je 85 cm opstelruimte, voor het zitje 
100 cm. De wastafel is onderrijdbaar.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er is geen 
tapijt en er werden antiallergische 
stoffen gebruikt.

Heideven
Peer

90

Heidestraat 1 
3990 Peer (Kleine-Brogel) 

 +32 11 41 46 48 
 info@heideven.be 
 www.heideven.be 
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Domein Hoogveld is een jeugdverblijfcentrum nabij Brugge en de kust, 
gelegen in een prachtige parkomgeving. Met zijn unieke Kasteel, de 
pittoreske Hoeve, het ruime Paviljoen en het verbouwde Landhuis, 
vormt Hoogveld de basis voor een geslaagd groepsverblijf. Het gebouw 
Paviljoen heeft een A-label. Ook het Landhuis is toegankelijk, maar 
haalde het label nog niet. Op dit voormalig privé domein van baron van 
Zuylen is elke groep welkom.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het toegangspad in aangestampte 
aarde is vrij goed berijdbaar. 
Een helling overbrugt een kleine 
drempel aan de deuren van 
Landhuis en Paviljoen. Er is 
voldoende circulatieruimte. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes in Paviljoen 
liggen op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed, 
al is er een versmalling van 99 cm 
breed op de route naar de kamers. 
In Landhuis brengt een goede lift 
je naar de kamers boven en de 
ontspanningsruimte.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
In Paviljoen gebruik je het toilet 
van de toegankelijke badkamer 
op de gang. In Landhuis is de 
ruimte in het gemeenschappelijk 
aangepast toilet nipt. Opstellen 
kan enkel naast en schuin voor het 

toilet. Beugels zijn voorzien.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Paviljoen: 2 toegankelijke kamers 
(samen 6 toegankelijke bedden) 
en een toegankelijke badkamer op 
de gang. Het onderste bed van de 
stapelbedden is vrij laag (41 cm). 
Er is een inrijdbare douche met 
douchezitje (38 x 32 cm) en beugels. 
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het zitje. 
Het laag geplaatste toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte, 
de wastafel is onderrijdbaar. Er 
is voldoende circulatieruimte. 
Landhuis: er zijn 3 aangepaste 
kamers, waarvan enkel kamer 1 op 
de verdieping vrij goed toegankelijk 
is. De ruimte voor de deur is wel 
beperkt. In de badkamer is de opstel- 
en draairuimte wat nipt. Er is een 
douchestoel met vaste armleuningen. 
Het toilet heeft beugels. De wastafel 
is beperkt onderrijdbaar.

Hoogveld 
Zedelgem

128

Hoogveld 4
8210 Zedelgem (Veldegem)

 +32 50 27 97 80
 +32 50 27 79 14
 info@hoogveld.be
 www.hoogveld.be
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Merkenveld ligt in de landelijke gemeente Loppem (Zedelgem), 10 km ten zuiden 
van Brugge en 20 km van de kust. Het jeugdverblijf heeft zelf 20 ha speelbos 
en 10 ha kampeerweide, en grenst aan 70 ha natuurgebied. Merkenveld is vlot 
bereikbaar met fiets, bus en trein. Er is een pad dat het hoofdgebouw verbindt 
met de parking, het gebouw, het speelveld, de kapel, de vijver, de vuurkring, 
enkele kampeerterreinen en het sanitair blok. Zo kan je met de rolstoel 
eenvoudig rond het gebouw.  Alle buitendeuren zijn rolstoeltoegankelijk.

Toegangspad, ingang en onthaal
Om het aarden toegangspad te 
vermijden kan je voorrijden tot de 
ingang van het gebouw. Daar is er 
een voorbehouden parkeerplaats. De 
rolstoeltoegankelijke ingang bevindt 
zich ter hoogte van het sanitair 
van gebouw Spinder. De toegang is 
drempelloos en voldoende breed.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De horizontale 
circulatie in het gebouw is voldoende 
breed maar niet overal drempelloos. 
Er is een drempelloze route uitge-
stippeld waarbij de niveauverschillen 
opgelost worden op het binnenplein 
en aan de parkeerplaats door een 
hellend vlak.
Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
in zaal Spinder en de grote refter 
Fourage. De tafels zijn onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Het aangepast toilet bij refter 
Fourage heeft voldoende opstel-
ruimte naast en schuin voor de 
toiletpot. Voor de toiletpot heb je  
94 cm opstelruimte. Er is ook een 
goed toilet in de aangepaste  
badkamer van gebouw Spinder.
Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
3 kamers op de benedenverdie-
ping van Spinder zijn toegankelijk 
(Verkenner, Kapoen en Kabouter). Ze 
hebben elk 4 toegankelijke bedden 
(foto 2). De ruimte achter de deur is 
nipt, maar bruikbaar. De gemeen-
schappelijke badkamer heeft een 
inrijdbare douche met verplaatsbare 
douchestoel met afneembare arm-
leuningen (foto 3). Er is voldoende 
opstelruimte. Het toilet heeft beugels 
en voldoende opstelruimte. De was-
tafel is onderrijdbaar.

Merkenveld - Hopper 
Jeugdverblijf - Zedelgem

182

Merkenveldweg 15
8210 Zedelgem (Loppem)

 +32 50 27 76 98
 merkenveld@hopper.be
 www.merkenveld.be 
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Chiroheem Kantekleer ligt in het West-Vlaamse scheldedorp Avelgem. 
Steden als Kortrijk, Waregem, Oudenaarde, Ronse en Doornik liggen 
in de buurt en zijn bereikbaar met de bus. De bivakplaats bestaat uit 
2 hemen, met onder andere 2 overdekte koeren van 60 m2, enkele 
dagzalen, een speelweide en een kampvuurplaats. Op het terrein 
kunnen ook tenten worden geplaatst.

Toegangspad, ingang en onthaal
De ruimte achter de deur naar het 
meisjesheem is nipt, maar bruikbaar. 
Verder goed toegankelijk. Aan het 
jongensheem is er een drempeltje 
van 2cm aan de zij-ingang en een 
kort maar steil hellinkje aan de 
ingang via de keuken.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping. De gang naar 
het slaaplokaal is 120 cm breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
In de eetzaal in het jongensheem 
is er voldoende circulatieruimte en 
zijn er onderrijdbare tafels (foto 2).

Gemeenschappelijk toilet
In de gemeenschappelijke 
badkamer in het meisjesheem is er 
een goed toegankelijk toilet met 
voldoende opstelruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
1 toegankelijke slaapzaal zonder 
bedden op de benedenverdieping 
van het meisjesheem. De 
gemeenschappelijke badkamer 
heeft een inrijdbare douche 
met douchezit met opklapbare 
armleuningen. Er is voldoende 
opstelruimte naast, voor (96 cm) en 
schuin voor het zitje. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Chiroheem Kantekleer
Avelgem

120

Driesstraat 69
8580 Avelgem 

 +32 56 64 70 09 
 koenbyls@hotmail.com
 www.chiroavelgem.be
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Deze goed uitgeruste kampplaats biedt plaats aan 43 personen en ligt 
slechts 3 km verwijderd van de Franse grens, in de mooie Westhoek. 
Tijdens de zomermaanden kunnen nog eens 50 personen hun tenten 
opslaan op het grasveld naast het gebouw. De grote speelweide en 
vijver met overhangend terras zullen je groep zeker weten te bekoren. 
De gezellige Clubhut ligt ver genoeg van de slaapzalen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk met voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed, 
op een versmalling van 100 cm na.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en zijn er onderrijdbare tafels 
aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
In de gemeenschappelijke 
badkamer is er een goed 
toegankelijk toilet met voldoende 
opstelruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
2 toegankelijke slaapzalen 
met in totaal 2 toegankelijke 
bedden (59 cm hoog) op de 
benedenverdieping. Achter 
de kamerdeur en voor de 
badkamerdeur is de opstelruimte 
nipt, maar bruikbaar. De 
gemeenschappelijke badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
douchezit (33 x 33 cm) en beugels. 
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het zitje. De 
wastafel is onderrijdbaar.

De Pannenhoeve
Alveringem

41

Groenestraat 76
8691 Alveringem (Leisele) 

 +32 475 85 08 17 
 vandenberghe.david@

 telenet.be 
 www.cjt.be 
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Op het 10 hectare groot domein Hernieuwenburg bevinden 
zich naast het jeugdverblijf Vogelsang ook een kasteel, neerhof, 
openluchtzwembad en minigolf. In de buurt heb je verschillende 
mooie wandel- en fietspaden, onder andere langs de Leie. Sport- en 
spelterreinen vind je vlakbij. Je kookt zelf je potje.

Toegangspad, ingang en onthaal
Een deel van het toegangspad 
ligt in kasseien. Die zijn goed 
aangelegd zodat ze vrij goed 
berijdbaar zijn. Er is ook 
voorrijdmogelijkheid tot aan 
de ingang. Binnen voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping en zijn goed 
bereikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Dubbele deur met deurdelen van 
82 en 84 cm breed. Er is voldoende 
circulatieruimte en er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen apart gemeenschappelijk 
toilet, maar je kunt gebruik maken 
van het toilet in de badkamer.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
1 toegankelijke kamer (foto 2) 
(2 toegankelijke bedden) met 
badkamer (foto 3). Hier en daar 
nipte circulatie- en opstelruimte, 
maar voldoende voor praktisch 
gebruik. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met douchezitje 
en beugels. Er is voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje. Het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte, 
de wastafel is onderrijdbaar.

Hernieuwenburg - Vogelsang 
Wielsbeke

60

Rijksweg 316
8710 Wielsbeke

 +32 56 67 32 50
 +32 56 67 32 59
 vrijetijd@wielsbeke.be
 www.wielsbeke.be
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‘t Haantje is het kloppende hart van een kleine parochie midden 
de natuur. In het complex vind je een ruime feestzaal met podium, 
verschillende vergaderruimtes, een goed uitgeruste keuken, uitstekende 
sanitaire voorzieningen en drie ruime slaapzalen. De omgeving is zeer 
goed geschikt voor fiets- of mountainbiketochten en wandelingen in de 
bossen of tussen de weidse velden.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, goede 
circulatieruimte (foto  2).

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes zijn op de 
benedenverdieping gelegen. Overal 
brede doorgangen. Bij een dubbele 
deur op de route zijn de aparte 
delen elk 81 cm breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Goede circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig (foto 1).

Gemeenschappelijk toilet
Je hebt voldoende opstelruimte 
naast en schuin voor het toilet in 
de gemeenschappelijke badkamer. 
Voor het toilet heb je 97 cm. Er zijn 
beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Goed toegankelijke, ruime 
slaapzaal (45 toegankelijke bedden).
De deurdelen van de dubbele deur 
op de route naar de badkamer 
zijn elk 79 cm breed. De badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
douchezit en beugels. Je hebt 
voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor het zitje. Voor het 
zitje heb je 112 cm. De kraan staat 
op dezelfde wand als het zitje. De 
wastafel is onderrijdbaar (foto 3).

’t Haantje 
Ruiselede

90

Brandstraat 105
8755 Ruiselede (Doomkerke)

 +32 51 68 88 13
 +32 475 93 55 75

 info@thaantje.be
 www.thaantje.be
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De Miere ligt aan de rand van het sport- en recreatiedomein Ter Borcht 
en is zo een goede locatie voor jeugdbewegingen, sport- en bosklassen 
en andere socio-culturele jeugdverenigingen. Bivakhuis De Miere is 
ingericht om groepen tot 60 personen te herbergen in zelfkookformule. 
Het jeugdverblijfcentrum is het hele jaar door open en ligt aan een 
speelweide van 3000 m2 en een klein bosje.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping en 
zijn goed bereikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De multifunctionele ruimte in 
het hoofdgebouw is het best 
toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte en er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
In het aangepast toilet bij de kamers 
heb je voldoende opstelruimte naast, 
voor (115 cm) en schuin voor het 
toilet. Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
2 toegankelijke slaapzalen (foto 
2) en een slaapkamer (samen 28 
toegankelijke bedden). De deur 
naar het sanitair blok is vrij zwaar 
en er ligt een korte maar steile 
helling. De ruimte naast de klink 
van de deur naar de douche en het 
toilet is beperkt. Er is een inrijdbare 
douche met douchezitje en een 
beugel. Voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het zitje 
(foto 3). Een onderrijdbare wastafel 
vind je in het toilet bij de kamers. 
In het toilet in het sanitair blok heb 
je voldoende opstelruimte (108 cm 
voor het toilet) en beugels, al zijn 
die vrij kort.

De Miere 
Meulebeke

60

Kapellestraat 116
8760 Meulebeke

 +32 51 48 51 38
 +32 51 48 99 89

 cjt@cjt.be 
 www.demiere.be
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Het Rokken is een vroegere chicorei-ast op het domein van een 
hoeve uit 1717 en is omgebouwd tot een comfortabel bivakhuis. Het 
is landelijk gelegen aan de rand van Roeselare. De toegankelijke 
slaapkamers en sanitair liggen in De Schuur. In De Ast vind je de keuken 
en multifunctionele ruimtes. Het Rokken staat open voor alle groepen, 
jong en oud. Je kan er terecht voor vakanties, weekends, mid-week, 
vergaderingen, bezinningen en teambuilding.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het binnenplein is aangelegd in 
losse kiezel (foto 1), wat moeilijk 
zelfstandig berijdbaar is. Er zijn 
planken aanwezig waarmee je een 
rolstoelvast pad kan maken tussen 
de gebouwen. De Schuur heeft een 
drempeltje van 3 cm, De Ast een 
drempel van 8 cm waar een helling 
gelegd kan worden. De opstel- en 
draairuimte aan de deur van De 
Schuur is nipt. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. De 
smalste doorgang is een gang van 
118 cm breed in De Schuur.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Goede circulatieruimte (foto 2). Er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Aangepast toilet bij sanitair en 
slaapkamers in De Schuur. De 
draairuimte is beperkt. Voldoende 
opstelruimte naast en schuin 
voor het toilet. Voor het toilet is 
er slechts 81 cm. Er zijn beugels 
voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
2 toegankelijke slaapzalen in De 
Schuur (samen 9 toegankelijke 
bedden). De bedhoogte is 42 
cm. Er is een inrijdbare douche 
op de gang met laag geplaatst 
douchezitje (33 x 33 cm) en 
een beugel (foto 3). Voldoende 
opstelruimte naast en schuin 
voor het zitje, ervoor 115 cm. De 
draairuimte is nipt. De wastafel is 
beperkt onderrijdbaar.

Het Rokken 
Roeselare

70

Aardappelhoekstraat 129
8800 Roeselare

 +32 476 25 77 48
 info@bivakhuis.be
 www.bivakhuis.be
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Dit jeugdverblijfcentrum ligt in Lichtervelde, vlakbij de autosnelweg, 
maar omringd door weidse velden en met een speelbos op 
wandelafstand. De unieke bouwstructuur, waarbij alle lokalen van het 
ronde gebouw op een binnenplein uitgeven zorgen voor een gezellige 
sfeer. Je kunt ook een tentenkamp opslaan op het terrein. In een 
zuivelhoeve vlakbij kan je verse melk, kaas en ijs verkrijgen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het pad is hier en daar in 
slechte staat. Er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. De 
tafels zijn beperkt onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
In het toilet van de 
gemeenschappelijke badkamer 
heb je voldoende opstelruimte en 
beugels, al staan die vrij ver uit 
elkaar.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Je bereikt de toegankelijke 
slaapzaal via een helling. De opstel- 
en draairuimte achter de deur is 
nipt. Ook tussen de bedden is de 
ruimte nipt, al kunnen ze verplaatst 
worden. De ruimte naast de klink 
van de deur naar de douche is nipt. 
De douche is inrijdbaar en heeft 
voldoende opstelruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Radar vzw - Afrit 9 
Lichtervelde

60

Gentweg 5
8810 Lichtervelde

 +32 51 72 54 49
 +32 51 72 63 24
 bart.feryn@telenet.be
 www.radar9.be
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De ligging in het centrum van West-Vlaanderen maakt van ’t Huzeke een 
ideale weekendbestemming. Je logeert in een eenvoudig Chirolokaal met 
een goed uitgeruste keuken en leuke buitenruimte. 

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
(foto 2) en de tafels zijn 
onderrijdbaar. 

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet bij de multifunctionele 
ruimte heeft voldoende 
opstelruimte en beugels. De 
wastafel is onderrijdbaar.

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
6 toegankelijke lokalen zonder 
bedden op de benedenverdieping 
die als slaapzaal gebruikt 
kunnen worden. In elk lokaal 
zijn er minstens 2 toegankelijke 
slaapplaatsen. De aangepaste 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met zitje en voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje (foto 3). Beugels 
zijn voorzien. Ook het toilet heeft 
voldoende opstelruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar.

‘t Huzeke
Izegem

45

Graaf de Montblanclaan 20 bus 1  
8870 Izegem (Emelgem)

 +32 51 31 52 62 (bezichtiging)
 +32 9 210 57 70 (reservatie)

 cjt@cjt.be 
 www.cjt.be
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De Touwladder is rustig gelegen in het centrum van Dadizele. Het 
volledig ingericht en recent verbouwd centrum heeft vier dagzalen 
en een privé-speelterrein en speelbos. Ideaal voor groepen die net dat 
ietsje meer willen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Er is een drempeltje van 4 cm op 
het toegangspad. Verder goed 
toegankelijk met voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Goede circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
De opstelruimte naast de klink en 
draairuimte in het toilet is nipt, 
maar bruikbaar. Je hebt voldoende 
opstelruimte naast en schuin voor 
het toilet. Voor het toilet heb je 75 
cm. Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
2 toegankelijke slaapzalen (foto 2) 
(samen minimum 12 toegankelijke 
bedden, mogelijke uitbreiding 
tot 21 bedden afhankelijk van 
verplaatsing bedden). De bedden 
zijn 40 cm hoog. De deuren van 
de slaapzalen zijn 82 cm breed. In 
de badkamer op de gang vind je 
een inrijdbare douche. Er is een 
verplaatsbare douchestoel met 
opklapbare armleuningen die je 
plaatst hoe je wil. Opstelruimte is 
aanwezig. De wastafel is beperkt 
onderrijdbaar. 

De Touwladder 
Moorslede

50

Ledegemstraat 13b
8890 Moorslede (Dadizele)

 +32 477 57 23 02
 cjt@cjt.be
 www.cjt.be
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De Iep is gelegen op een tweetal kilometer van het centrum van de stad 
Ieper. Je verblijft op een rustig domein omringd door een groene zone. Op 
wandelafstand van de Menenpoort vormt De Iep een unieke uitvalsbasis 
naar de verschillende historische plaatsen in de Westhoek. Je verblijft er 
in vol- of half pension en beschikt er over een eetzaal met zicht op de 
speelweide, een ontspanningslokaal met bar en een multimedialeslokaal.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je hebt waarschijnlijk hulp nodig 
voor de drempel en lange steile 
helling naar de ingang. De deur is 
83 cm breed. Binnenin voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes zijn op 
de benedenverdieping gelegen of 
bereikbaar met een grote lift. De 
doorgangen zijn breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Goede circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
De draairuimte voor de deur en in 
het toilet is nipt, maar bruikbaar. 
De deur is 83 cm breed. De 
opstelruimte naast de klink aan 
de binnenkant is beperkt. Aan 
de toiletpot heb je voldoende 
opstelruimte. Beugels zijn voorzien.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Verschillende ruimere slaapkamers 

(op de 1ste verdieping bijvoorbeeld 
kamer 21, er zijn 10 toegankelijke 
bedden) met voldoende 
circulatieruimte. In de rechtse 
badkamer op de gang (beperkte 
opstelruimte naast de klink aan de 
binnenzijde) vind je een inrijdbare 
douche met eerder klein douchezitje 
en een beugel. Naast en schuin voor 
de douchezit heb je veel ruimte, voor 
de douchezit is er 100 cm. Er is ook 
een plastic stoel met vaste leuningen. 
Het toilet heeft een beugel en de 
wastafel is onderrijdbaar.
Extra
In De Iep worden alle maaltijden 
in huis bereid. De koks hebben 
een jarenlange ervaring en een 
goede productkennis. De keuken 
kan dan ook gemakkelijk inspelen 
op aangepaste maaltijden voor 
personen met een voedselallergie. 
Het is uiteraard aan te raden om 
deze allergieën vóór aanvang van het 
verblijf door te geven aan de keuken.

De Iep 
Ieper

60

Poperingseweg 34
8900 Ieper

 +32 57 20 88 11
 iep@cjt.be
 www.deiep.be
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Dit jeugdverblijf ligt halverwege tussen Ieper en Poperinge op een 
echte hopboerderij, heel typisch voor deze streek met zijn lange 
hommelranken. Het huis biedt een oase aan binnen- en buitenruimte en 
ligt op een steenworp van speelbossen. Kortom, een unieke kamp- en 
weekendplaats op één van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar je 
nog kan genieten van het weidse uitzicht.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte (foto 
2). Er is een onderrijdbare tafel 
aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 
Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
In de slaapzalen 1, 2 en 3 zijn er 
samen minstens 6 toegankelijke 
bedden, afhankelijk van de 
schikking. De toegankelijke 
badkamer ligt in de ruimste 
slaapzaal 1. Er is een inrijdbare 
douche met verplaatsbare 
douchestoel met opklapbare 
armleuningen (foto 3). Er 
is voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor de 
stoel. Ook aan het toilet is er 
voldoende opstelruimte en zijn 
beugels voorzien. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Extra
Er is geen tapijt. Kleurcontrasten 
zijn grotendeels aanwezig.

Ravenhof 
Ieper

64

Poperingseweg 412
8908 Ieper (Vlamertinge)

 +32 57 33 33 29
 +32 496 14 47 23

 ravenhof412@hotmail.com
 www.cjt.be
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Munchenhof heeft zijn eigen karakter dat door de 3 generaties heen 
gegroeid is. De gastvrijheid staat hoog in het vaandel. Het verblijf is 
verdeeld in twee blokken. Block Rose bevindt zich boven het café, de 
receptie en het restaurant en telt 2 verdiepingen. Block Gould bevindt 
zich aan de achterkant van het Munchenhof. Alle kamers zijn voorzien 
van een toilet en douche.

Toegangspad, ingang en onthaal
Er is een alternatieve, drempelloze 
ingang via de poort. Die is niet altijd 
geopend, dus je stuurt best iemand 
langs de receptie om de poort te 
openen. Er is voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. Op de route naar 
de aangepaste kamer in Block Gould 
kan je hulp nodig hebben op enkele 
hellingen. De gang is 110 cm breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Misschien heb je hulp nodig op 
de helling voor de deur. Binnen 
voldoende circulatieruimte. De 
tafels zijn beperkt onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Het gemeenschappelijk toilet bij het 
café is onvoldoende aangepast, maar 

je kunt gebruik maken van het toilet 
bij de toegankelijke slaapkamer.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
1 goed toegankelijke kamer met 
badkamer (nummer 14 met 2 
toegankelijke bedden) in Block Gould. 
De bedden zijn wat laag. Er is een 
inrijdbare douche met verplaatsbare 
douchestoel met afneembare 
armleuningen. Er is voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor de stoel. Ook aan het toilet is 
er voldoende opstelruimte en zijn 
beugels voorzien.  De wastafel is 
beperkt onderrijdbaar.

Extra
Op aanvraag houdt de 
keuken graag rekening met je 
voedselallergieën en dieetwensen.

Munchenhof
Langemark-Poelkapelle

128

Markt 43
8920 Langemark-Poelkapelle 
(Langemark)

 +32 57 48 83 13
 +32 57 48 99 16
 info@munchenhof.be
 www.munchenhof.be
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De Bosgeus ligt in het prachtig glooiend landschap van het West-
Vlaamse Heuvelland aan de Franse grens. Met zijn vele dagzalen biedt 
het heel veel mogelijkheden aan verblijvende groepen. Er zijn ook twee 
trekkershutten op het domein, waarvan 1 toegankelijke. Hou gezien de 
beperkte grootte wel rekening met nipte opstel- en circulatieruimte.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk via een helling, 
misschien heb je een duwtje nodig. 
Er is voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn hier en daar wat 
smaller, maar mits eventueel wat 
manoeuvreren kan je overal door. 
Aan verschillende deuren nipte 
opstelruimte naast de klinken.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte  
(foto 2). Er is een onderrijdbare 
tafel aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
In sanitair Douvebeek bij de ingang 
is er voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 
Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
In Parketzaal Wulvergem zijn er 
3 toegankelijke bedden. In de 
zaal Westouter kunnen bedden 
bijgeplaatst worden. Deze zaal 
ligt naast sanitair Douvebeek. 
In de badkamer van Parketzaal 
Wulvergem is er een goede 
inrijdbare douche met zitje en  
een beugel (foto 3). Naast het  
zitje heb je 81 cm opstelruimte, 
voor het zitje 95 cm. Het toilet 
heeft voldoende opstelruimte  
en is beperkt onderrijdbaar.  
De schuifdeur is wat zwaar.

Extra 
Er zijn hoog-laag bedden 
beschikbaar. Er zijn voorzieningen 
voor mensen met astma en 
allergieën: de matrassen en kussens 
zijn antiallergisch. Het verblijf kan 
zorgen voor aangepaste maaltijden.

De Bosgeus 
Heuvelland

131

Dranouterstraat 24
8950 Heuvelland (Nieuwkerke)

 +32 472 27 36 27
 info@bosgeus.com
 www.bosgeus.com
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Vakantiehuis De Lork is gelegen in het uiterst zuidelijke puntje van het West-
Vlaamse Heuvelland, op de flank van de hoogste heuvel, De Kemmelberg. Dit 
jeugdverblijf is uitstekend geschikt voor alle mogelijke groepen en uitstappen. 
Allerlei materiaal voor lessen, vergaderingen en vormingen is aanwezig. Voor 
bosklassen beschik je over het speciaal uitgeruste natuuratelier “’t Gapertje”. 
Er is ook een heuse sportzaal aanwezig. In de omgeving kan je wandelen, 
fietsen, paardrijden, zwemmen, musea bezoeken en zo veel meer.

Toegangspad, ingang en onthaal
Door de ligging op de flank van de 
Kemmelberg moet je via een steile 
straat naar de parking en ingang. 
Toegankelijk via 2 hellende vlakken, 
met een manuele rolstoel heb je wel-
licht hulp nodig. De helling links voor 
het terras is wat minder steil en lang. 
Ook in het inkomsas is er een vrij steil 
hellend vlak dat met hulp bruikbaar is.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping of 
zijn bereikbaar met een grote lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Goede circulatieruimte. Er zijn onder-
rijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de inkomhal is aan de 
krappe kant, voor het toilet is er slechts 
65 cm opstelruimte. Er zijn beugels. Het 
toilet in de toegankelijke badkamer om 
de hoek is een goed alternatief (foto 2).

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
4 toegankelijke slaap- en badkamers 
(nummers A11, A16, B11 en B16, samen 11 
toegankelijke bedden. Afhankelijk van 
mogelijkheden van de groep mogelijk 
75 toegankelijke bedden in de gewone 
slaapkamers). De ruimte in de kamers is 
nipt. In de badkamers die bij de kamers 
horen vind je een inrijdbare douche 
met kleine douchezit en de kraan in je 
rug. De opstelruimte van slechts 30 cm 
naast het zitje maakt een zijdelingse 
transfer niet mogelijk. Voor het zitje 
is er 90 cm opstelruimte. De toiletten 
hebben beugels en de wastafels zijn 
onderrijdbaar. Er is ook een badkamer 
op de gang (foto 2 en 3). Hier is er vol-
doende opstel- en circulatieruimte en 
zijn ook een bad en tillift aanwezig.
Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen met 
astma en allergieën: er zijn syntheti-
sche dekens beschikbaar en er worden 
weinig stoffen bekledingen gebruikt.

Vakantiehuis De Lork 
Heuvelland

174

Kattekerkhofstraat 2
8956 Heuvelland (Kemmel)

 +32 57 44 59 70
 +32 57 44 68 89
 lork@cjt.be
 www.delork.be
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De jeugdverblijven Monsalvaet, Lanceloot en Parsifal liggen naast elkaar 
aan de voet van de Rode Berg. Monsalvaet heeft 52 bedden, Parsifal 
beschikt over 40 bedden en een knusse haardzaal. Lanceloot is met zijn 
8 slaapkamers en zijn mooie tuin geschikt voor kleinere groepen (leiding, 
bezinning, familie, ...).

Toegangspad, ingang en onthaal
Bij Monsalvaet heb je misschien hulp 
nodig bij het openen van de dub-
bele deur. Drempeltje van 4 cm aan 
Parsifal. Bij Lanceloot ligt de deur in 
een nis, waardoor je hulp kan nodig 
hebben om ze te openen. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden zich 
op de benedenverdieping. De door-
gangen zijn voldoende breed, je moet 
wel langs enkele deuren van 80 cm 
breed en enkele wat steilere hellingen.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
In Monsalvaet en Lanceloot kan je 
hulp nodig hebben bij het openen 
van een dubbele deur. Er zijn onder-
rijdbare tafels aanwezig (foto 2).
Gemeenschappelijk toilet
Het aangepast gemeenschappelijk toi-
let in Monsalvaet is te klein, maar het 
toilet in de badkamer van het sanitair 
paviljoen is een goed alternatief.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Lanceloot: Goed toegankelijke slaapka-
mer (‘Ronde Tafel’, 2 toegankelijke bed-
den). Inrijdbare douche met douchezit 
en 1 beugel. Opstelruimte voor het zitje 
(35 x 35 cm) bedraagt 90 cm. Het toilet 
heeft beugels, er is voldoende opstel-
ruimte naast, voor en schuin voor het 
toilet en de wastafel is onderrijdbaar. 
Er is wel weinig opstelruimte naast de 
klink achter de badkamerdeur.
Parsifal: Goed toegankelijke slaapkamer 
(op gelijkvloers, 2 toegankelijke bedden) 
met aparte badkamer (foto 3). Inrijdbare 
douche met douchezit en beugel. 
Voldoende opstelruimte aan douchezit 
(35 x 35 cm) en toilet. Het toilet heeft 
beugels en de wastafel is onderrijdbaar.
Monsalvaet: 1 toegankelijke slaapkamer 
(2 toegankelijke bedden) met badka-
mer in het sanitair paviljoen. Daar 
vind je een inrijdbare douche met zitje 
met opklapbare armleuningen. Er is 
voldoende opstelruimte. Ook het toilet 
heeft voldoende opstelruimte en beu-
gels. De wastafel is onderrijdbaar.

Monsalvaet, Lanceloot en 
Parsifal - Heuvelland

114

Schomminkelstraat 20-22
8954 Heuvelland (Westouter)

 +32 475 24 29 15
 +32 56 40 48 13
 info@ksahemen.be
 www.ksahemen.be
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?

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk met voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping en zijn goed 
bereikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en onderrijdbare tafels zijn 
aanwezig. Het terras is drempelloos 
bereikbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Het gemeenschappelijk aangepast 
toilet bij de ingang heeft 
voldoende ruimte. Beugels zijn 
voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Er is 1 goed toegankelijke 
slaapkamer met badkamer. In 
de kamer staan 4 stapelbedden. 
De badkamer beschikt over een 
inrijdbare douche met zitje, 
beugels en voldoende ruimte. 
Ook het toilet heeft beugels en 
voldoende ruimte. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Ruiterschool Rodeberg
Heuvelland
Heuvelland, waar Ruiterschool Rodeberg ligt, is rijk aan mogelijkheden. Zowel de 
sportievelingen als de stille genieters komen aan bod. Een greep uit het aanbod: 
een plaatselijke wijnproeverij, een picon op een gezellig terras gecombineerd 
met een prachtige wandeling, mountainbiketochten, fietstochten, verhuur 
elektrische fietsen in de onmiddellijke nabijheid, scooters, golfkarretjes, 
massagemogelijkheden, ... De kinderen worden lekker verwend: ze kunnen 
helpen de pony’s uit de weide halen, verzorgen, van een eerste rijles genieten, 
of eens helpen voederen. Er is een leuke speelhoek, met allerlei spelletjes voor 
jong en oud. Naast de paardensportkampen, is het verblijf ook geschikt voor 
vriendenuitstapjes, bedrijvenarrangementen, familiereünies, ruiterarrangementen, 
fietsers en wandelaars of een combinatie van al deze groepen. Rodebergstraat 21

8954 Westouter 
 +32 57 44 48 68
 info@ruiterschoolrodeberg.be
 www.ruiterschoolrodeberg.be

66
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?

Toegangspad, ingang en onthaal
Buiten een drempeltje van 3 cm 
aan het voetpad en een korte 
afschuining aan de deur zijn het 
toegangspad en de ingang goed 
toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed. Veel deuren 
liggen in diepe nissen, waardoor je 
wat moeilijker aan de klink kunt.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De eetzaal is goed bereikbaar, 
maar de klink van de schuifdeur is 
moeilijk omgrijpbaar. Er is
voldoende ruimte en de tafels zijn 
onderrijdbaar. De deuren van de 
twee multifunctionele ruimtes zijn 
80 cm breed.

Gemeenschappelijk toilet
In de aangepaste badkamer op de 
gang heeft het toilet voldoende 
ruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Kamer 1 en 3 zijn toegankelijk. In 
kamer 1 heb je twee toegankelijke 
bedden, kamer 3 heeft drie 
toegankelijke bedden. In kamer 
1 heb je naast de bedden 120 
cm draairuimte, in kamer 3 
ruim voldoende. Je gebruikt de 
aangepaste badkamer op de gang. 
Die heeft een inrijdbare douche 
met zitje (35 x 40 cm), beugels 
en voldoende opstelruimte. De 
wastafel is onderrijdbaar, de kraan 
heeft een duwknop.

Het Dorpshuis Haringe
Poperinge
Het Dorpshuis is een oud schoolgebouw gelegen in Haringe, vlakbij de 
Franse grens. Het gebouw heeft een goed uitgeruste keuken, grote 
dagzaal en 13 slaapzalen met bedden. Buiten vind je een grasplein en een 
verhard terrein.

Moenaardestraat 95 
8972 Poperinge 
(Roesbrugge-Haringe) 

 +32 57 30 03 09 
 +32 475 66 57 03 

 info@haringe.be 
 www.cjt.be 

84
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In het centrum van het grensdorp Watou, vol kunst, rust en ruimte, ligt 
het charmante Plokkersheem bestaande uit De Plokker (60 bedden) en 
De Hoppe (20 bedden), De Hoppe is erg geschikt voor kleinere groepen. 
Beide delen kunnen samen of apart geboekt worden.

Toegangspad, ingang en onthaal
Een deel van het toegangspad 
bestaat uit dolomiet en kiezel. Je kan 
echter de auto voorrijden tot de klin-
kers aan de ingang. De ingang van 
beide hemen bereik je via een goed 
hellend vlak, maar voor de deur van 
De Hoppe is de vlakke circulatie-
ruimte beperkt tot 122 cm. 
Looproutes en niveauverschillen
In beide hemen liggen de belangrijk-
ste ruimtes op de benedenverdieping. 
De doorgangen zijn voldoende breed. 
Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
Je kan hulp nodig hebben bij het 
openen van de dubbele deur naar 
de refter in beide hemen. Er is vol-
doende circulatieruimte en de tafels 
zijn onderrijdbaar. 
Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de aangepaste badkamer 
van beide hemen heeft voldoende 
opstelruimte en beugels (foto 2). 

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
De Plokker heeft 2 aangepaste kamers 
met elk 2 toegankelijke bedden. De 
ruimte achter de deur is wat nipt, 
maar bruikbaar. De Hoppe heeft 1 
aangepaste kamer met 2 toeganke-
lijke bedden. Hier is de ruimte voor de 
kamerdeur en aan de badkamerdeur 
nipt, maar ook bruikbaar. Beide hemen 
hebben een aangepaste badkamer met 
inrijdbare douche met zitje (foto 3) en 
voldoende opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het zitje. Er is telkens 1 beu-
gel. De wastafel in de badkamer van De 
Plokker is beperkt onderrijdbaar, die 
van De Hoppe is goed onderrijdbaar.
Extra
Het Plokkersheem is een zelfkook-
huis. Na overleg kunnen ze wel de 
gewenste catering verzorgen op maat: 
van een verzorgde broodmaaltijd tot 
verse, in huis bereide warme maaltijden. 
Uiteraard houden ze hierbij rekening met 
de door jou vooraf doorgegeven (voedsel)
allergieën. De matrassen en kussens zijn 
antiallergisch.

Plokkersheem
Poperinge

80

Douvieweg 14 
8978 Poperinge (Watou)

 +32 493 55 78 46
 info@plokkersheem.be
 www.plokkersheem.be   
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?
Den Bosduiker ligt op slechts 2 km van het centrum en het station 
van Sint-Niklaas (15 minuten wandelen). Toch verblijf je in een mooie 
en groene omgeving. Het terrein heeft een verlichte speelweide en 
aangrenzend speelbos. Op het omheinde terrein kunnen ook de 
allerkleinsten in alle veiligheid ravotten. Een kampvuurschaal met het 
nodige hout is aanwezig. Je kunt ook tenten plaatsen aan de rand van 
de speelweide.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je bereikt de ingang via een pad 
in gras en harde aarde. Dat is vrij 
goed berijdbaar, maar mogelijk heb 
je hulp nodig. De deur is 83 cm 
breed, maar je kan ook binnen via 
de bredere deur van de eetzaal.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping en zijn goed 
bereikbaar. De opstelruimte naast 
de deurklinken is vaak nipt.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte. 
Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Toegankelijke slaapzaal zonder 
bedden op de benedenverdieping. 
Inrijdbare douche met 
doucherolstoel en beugels en 
voldoende ruimte om je transfer 
te maken. De doucherolstoel 
heeft kleine wielen dus je kunt 
hem niet zelfstandig gebruiken 
(foto 3). Je gebruikt het aangepast 
gemeenschappelijk toilet. De 
wastafel is beperkt onderrijdbaar.

Den Bosduiker 
Sint-Niklaas

60

Iepenstraat 78C
9100 Sint-Niklaas

 +32 484 15 50 23
 olmenverhuur@gmail.com
 www.olmenverhuur.be
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Puytvoet is een stukje groen aan de rand van de stad Sint-Niklaas in 
het Waasland, de ideale plaats voor zomerkampen en weekends. Het 
terrein is ongeveer 7,5 ha groot. Er zijn vier bivakhuizen, drie grote 
speelpleinen, een grasveld, kampeergronden en bossen, een kapel, twee 
overdekte schuilhutten en een sanitair blok. De Blokhut is voorzien van 
alle comfort en kan 40 personen ontvangen.

40

Toegangspad, ingang en onthaal
De toegangsweg bestaat uit 
aarde. Je kan met de auto wel 
tot aan een verharde strook aan 
De Blokhut rijden en zo goed de 
ingang bereiken. Er is voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
de tafels zijn onderrijdbaar. 

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de aangepaste 
badkamer heeft voldoende 
opstelruimte en beugels. 

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
1 toegankelijke kamer op  
de benedenverdieping met  
2 toegankelijke bedden (foto 2).  
De aangepaste badkamer heeft 
een inrijdbare douche met zitje en 
voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het zitje. Beugels 
zijn voorzien (foto 3). De wastafel  
is onderrijdbaar.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er 
worden geen tapijten of stoffen 
bekledingen gebruikt.

Puytvoet - De Blokhut
Sint-Niklaas

Puitvoetstraat 91A 
9100 Sint-Niklaas 

 puytvoet@skynet.be
 www.puytvoet.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Het Tarsicius-lokaal ligt middenin een groene long aan de rand van 
Sint-Niklaas. In deze bosrijke omgeving “Puytvoet” zijn er ook grote 
gras- en zandspeelpleinen. Het verblijf is voorzien van alle moderne 
comfort voor 40 personen (tijdens de zomervakantie 55 personen) en 
heeft verschillende lokalen, een volledig ingerichte inox keuken en alle 
sanitair ter beschikking.

Toegangspad, ingang en 
onthaal
De toegangsweg bestaat uit aarde. 
Je kan met de auto wel tot aan 
de aangepaste parkeerplaats 
rijden en zo via een klinkerpad 
naar de ingang gaan. Verder vlot 
toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes voor verhuur liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig. 

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet van de aangepaste 

badkamer heeft voldoende 
opstelruimte en beugels (foto 2).

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Er zijn 3 ruimten die als aangepaste 
slaapzaal gebruikt kunnen worden. 
Samen hebben ze ongeveer 15 
toegankelijke slaapplaatsen. 
Bedden zijn niet voorzien. De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met zitje met opklapbare 
armleuningen en voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje (foto 3). Het toilet 
werd hierboven besproken. De 
wastafel is onderrijdbaar.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er is geen 
tapijt en er worden nergens stoffen 
bekledingen gebruikt.

Tarsicius-lokaal (Puytvoet) 
Sint-Niklaas

Puitvoetstraat 91 bus C
9100 Sint-Niklaas 

 lokaalverhuur@ 
 sint-tarsicius.be

 www.sint-tarsicius.be

55
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Toegankelijkheidsinfo

De lokalen bevinden zich in het centrum van Belsele, op wandelafstand 
van winkels, speelterreinen, bossen en het station. Je hebt 4 grote 
lokalen, sanitair en een keuken met beperkte inrichting ter beschikking.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig in de 4 ruimtes die 
ook als eetzaal gebruikt kunnen 
worden. 

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet van de aangepaste 
badkamer heeft voldoende 
opstelruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Er zijn 4 ruimten die als aangepaste 
slaapzaal gebruikt kunnen worden 
(foto 2). Per ruimte heb je minstens 
2 toegankelijke slaapplaatsen. 
Bedden zijn niet voorzien. De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met zitje met opklapbare 
armleuningen en voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje (foto 3). Het toilet 
werd hierboven besproken. De 
wastafel is onderrijdbaar.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er is geen 
tapijt en er worden nergens stoffen 
bekledingen gebruikt.

Lokalen Jongenschiro 
Belsele - Sint-Niklaas

45

Hof van Belsele 2
9111 Sint-Niklaas (Belsele)

 +32 479 64 78 70 (na 18u)
 verhuur.chirostaderas@ 

 gmail.com 
 www.chirobelsele.be 
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Toegankelijkheidsinfo

De Axlandhoeve is jaren een melkveebedrijf geweest. Na intensieve 
verbouwingswerken zijn een deel van de stallen omgevormd tot een 
comfortabel jeugdverblijf. Een ander deel is vernieuwd, en wordt 
ingenomen door kinderboerderij-dieren. Er is een ruime speelweide en 
binnen heb je naast de refter ook 2 grote dagruimtes ter beschikking.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig. 

Gemeenschappelijk toilet
In de aangepaste 
gemeenschappelijke badkamers 
vind je een toilet met voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor de toiletpot. Beugels zijn 
voorzien. 

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
1 toegankelijke slaapkamer met  
3 toegankelijke bedden (foto 2), 
en 2 toegankelijke badkamers. 
Er is een inrijdbare douche met 
douchezitje met beugels en 
voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het zitje (foto 
3). Ook het toilet heeft beugels 
en voldoende opstelruimte, de 
wastafel is onderrijdbaar.

Axlandhoeve
Sint-Niklaas

50

Stenenmuurstraat 64 
9112 Sint-Niklaas (Sinaai-Waas) 

 + 32 3 256 66 71
 + 32 494 70 65 83 

 jeugdverblijf@axland.be
 http://jeugdverblijf.axland.be
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Toegankelijkheidsinfo

Chirolokalen WIJ liggen vlakbij het centrum van Sinaai, een deelgemeente 
van Sint-Niklaas en de meest landelijke gemeente van het Waasland. 
Voor het lokaal heb je het eigenlijke chiroterrein waarop eventueel 
tenten kunnen geplaatst worden. Daarvoor ligt nog een voetbalplein en 
speelterrein met speeltuigen. Binnen een straal van 1 km vind je enkele 
bossen waarin kan gespeeld worden. Het gebouw beschikt over vier ruime 
lokalen van ongeveer 45 m2, een ingerichte keuken en degelijk sanitair.

Toegangspad, ingang en onthaal
Enkele deuren zijn 84 cm breed en/
of hebben een drempeltje van 3 of 
4 cm. Verder goed toegankelijk met 
voldoende circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is een drempeltje van 4 cm. Je 
hebt voldoende circulatieruimte en 
de tafels zijn onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
De ruimte achter de deur naar 
het sanitair en voor de toiletdeur 
is nipt. Het toilet heeft voldoende 
ruimte en beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Slaapkamer en sanitair  
blok / badkamer
Er zijn 2 slaapzalen zonder  
bedden, met samen minstens  
4 toegankelijke slaapplaatsen. In 
het gemeenschappelijk sanitair is 
er een inrijdbare douche met erg 
klein zitje (36 x 25 cm) en beugels. 
Er is voldoende opstelruimte. De 
kraan heeft een duwknop. Het 
toilet werd hierboven besproken.

Chirolokalen WIJ Sinaai
Sint-Niklaas

45

Vleeshouwerstraat 4 bus D
9112 Sint-Niklaas (Sinaai-Waas) 

 +32 471 62 90 91 
 verhuurchirowijsinaai@ 

 gmail.com
 www.chirowij.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Deze lokalen van de Scouts en Gidsen van Sinaai liggen in een mooi 
speelbos en zijn vlot bereikbaar vanaf de autosnelweg of via het vlakbij 
gelegen station. De lokalen worden het hele jaar door verhuurd. Je hebt 
3 lokalen, 1 grotere ruimte, een sanitair blok en een ingerichte keuken 
ter beschikking.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het toegangspad in het bos is 
aangelegd in houtsnippers. Die 
zijn vrij goed berijdbaar, maar 
misschien heb je een duwtje nodig. 
Er is ook voorrijdmogelijkheid tot 
de ingang. Er is een drempeltje 
van 5 cm. Binnen is er voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping en zijn 
bereikbaar via een buitenpad 
in steenslag. Deze werd via een 
speciale aanlegtechniek goed 
berijdbaar gemaakt.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je gebruikt best een lokaal van 
gebouw 1 als eetruimte. Er is 
voldoende circulatieruimte en er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig. 
De eetruimte van gebouw 2 heeft 
een drempel van 15 cm en de deur 
is 76 cm breed.

Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 
Beugels zijn voorzien (foto 2).
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
3 toegankelijke lokalen zonder 
bedden die je als slaapzaal kunt 
gebruiken. In de sanitaire ruimte 
is er een inrijdbare douche met 
doucherolstoel met afneembare 
armleuningen (foto 3) en nipt 
voldoende ruimte om je transfer 
te maken. De doucherolstoel heeft 
kleine wielen dus je kunt hem  
niet zelfstandig gebruiken.  
Je gebruikt het aangepast 
gemeenschappelijk toilet.  
De wastafel is onderrijdbaar.

Scouts en Gidsen  
Sint-Franciscus - Sint-Niklaas

45

Wijnveld
9112 Sint-Niklaas (Sinaai)

 +32 473 22 55 75
 +32 485 11 15 86
 (2de nr enkel zomermaanden)

 verhuur@scoutssinaai.be
 www.scoutssinaai.be
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Toegankelijkheidsinfo

De Raap is een nieuw gebouw van het Hooglandpark. Het ligt volledig 
afgescheiden van de andere centra in een “eigen stekje”. Verstopt tussen 
de bomen en de spoorweg werd deze oude school omgevormd tot een 
eenvoudig maar heel comfortabel jeugdverblijf. Er is een speelweide en 
-koer, en vlakbij vind je bossen en een park.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het toegangspad is in slechte staat. 
Op een helling en bij het openen 
van de deur kan je wat hulp nodig 
hebben. Binnen is er voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De deur is vrij zwaar. Er is 
voldoende circulatieruimte en een 
onderrijdbare tafel is aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast 
gemeenschappelijk toilet, maar je 
kunt het toilet in de aangepaste 
badkamer gebruiken.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
1 toegankelijke slaapzaal zonder 
bedden. De circulatieruimte in 
de badkamer is wat nipt, maar 
bruikbaar. Er is een inrijdbare 
douche met douchezitje en 
beugels. Het zitje is 35 cm diep. 
Voor het zitje heb je 92 cm 
opstelruimte, ernaast 80 cm. Het 
toilet heeft genoeg opstelruimte 
en er zijn beugels voorzien. De 
wastafel is onderrijdbaar.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er is geen 
tapijt en er worden nergens stoffen 
bekledingen gebruikt.

Hoogland - De Raap 
Lokeren

30

Oude Heerweg 178
9160 Lokeren

 +32 9 348 24 29
 info@hooglandlokeren.be
 www.hooglandlokeren.be
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Toegankelijkheidsinfo

De Nieuwe Statie ligt in Sint-Gillis-Waas, een gemeente met veel 
landelijke wegen waar de wandel- en fietsmogelijkheden oneindig zijn. 
Het lokaal biedt plaats aan 75 personen en ligt naast een sportveld en 
speelplein. Er zijn geen bedden aanwezig.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de beneden-
verdieping. De doorgangen zijn 
voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je hebt voldoende circulatieruimte. 
De tafels zijn onderrijdbaar. Het ter-
ras is drempelloos bereikbaar.

Gemeenschappelijk toilet
In de aangepaste gemeenschap-
pelijke badkamer vind je een toilet 
met voldoende draai- en opstel-
ruimte. Beugels zijn voorzien. 

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Er zijn 4 grote lokalen en 1 klein 
lokaal die als slaapruimte gebruikt 
kunnen worden. Samen hebben ze 
minstens 9 toegankelijke slaap-
plaatsen. Er zijn geen bedden. De 
aangepaste badkamer heeft een 
inrijdbare douche met douchezit, 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.

De Nieuwe Statie 
Sint-Gillis-Waas

75

Stationstraat 203  
9170 Sint-Gillis-Waas 

 +32 498 63 26 55
 +32 9 210 57 70 (CJT)  

 bestuurvzw@kljsgw.be 
 cjt@cjt.be 

 www.jeugdverblijven.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Heidepark is een verblijfs- en vormingscentrum voor de jeugd en voor 
al wie in een jeugdige sfeer enkele dagen ontspanning of vorming wil 
meemaken. Met een hartelijk onthaal, een gastvrije service en gezonde 
en smakelijke maaltijden wil Heidepark ertoe bijdragen dat elke groep 
zich goed voelt tijdens het verblijf. Ze stellen ook een gevarieerd aanbod 
aan didactisch materiaal ter beschikking. Op het spelterrein vind je 
naast een volleybalveld ook een speeltuintje en reuzegezelschapsspelen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Op de hellingen aan de poort 
en naar het onthaal kan je hulp 
nodig hebben. Binnen heb je goede 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De deur is 80 cm breed, de ruimte 
naast de klink is beperkt. Er is 
voldoende circulatieruimte en de 
tafels zijn onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
In de aangepaste gemeenschappelijke 
toiletten is de opstelruimte beperkt. 
Je gebruikt best de toiletten van de 
toegankelijke badkamers.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
2 toegankelijke slaapkamers (nummers 
16 en 17, samen 10 toegankelijke bed-
den) met voldoende circulatieruimte 
(foto 3). De aangepaste badkamer 
bevindt zich in sanitair blok 2 bij de 
slaapkamers. De opstelruimte naast 
de klink ontbreekt. Er is een inrijdbare 
douche met verplaatsbare douches-
toel met afneembare armleuningen. 
De opstelruimte naast de stoel is 
nipt, maar bruikbaar. Het toilet heeft 
voldoende opstelruimte en een beugel, 
al is die nogal schuin en ver geplaatst. 
De wastafel is nipt onderrijdbaar.

Extra
Voedselallergieën of aangepaste 
diëten mogen geen belemmering 
zijn voor een verblijf op Heidepark. 
Indien tijdig doorgegeven voorziet 
Heidepark aangepaste maaltijden.

Heidepark 
Waasmunster

117

Ommegangsdreef 63
9250 Waasmunster

 +32 52 46 00 73
 heidepark@chiro.be
 www.heidepark.be
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Toegankelijkheidsinfo

Dit jeugdverblijf ligt in de Denderstreek, vlakbij de dorpskern van 
het landelijke Moorsel, deelgemeente van Aalst. Er is een speelterrein 
naast het verblijf. Je beschikt over 4 lokalen, waarvan 1 groot dat kan 
opgedeeld worden in 2 delen, en 3 kleinere ruimtes. Er zijn geen bedden. 
In juli en augustus kan je een grote polyvalente zaal (Trefcentrum) bij 
huren. Op het terrein kan je ook je tenten opslaan.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het alternatieve toegangspad om 
de trappen aan de hoofdingang 
te vermijden is semi-verhard en 
hellend. Misschien heb je wat 
hulp nodig. Er is voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op dezelfde 
verdieping en zijn drempelloos 
bereikbaar. De doorgangen zijn 
voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
de tafels zijn beperkt onderrijdbaar 
(vrije hoogte 68 cm). 

Gemeenschappelijk toilet
Zowel het toilet in de aangepaste 
gemeenschappelijke badkamer als 
dat bij zaal Trefcentrum hebben 
voldoende opstelruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Slaapkamer en sanitair
blok / badkamer
3 toegankelijke lokalen zonder 
bedden die als slaapzaal gebruikt 
kunnen worden. In elk lokaal 
zijn er minstens 2 toegankelijke 
slaapplaatsen. De aangepaste 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met zitje en voldoende 
opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het zitje. Beugels zijn 
voorzien (foto 3). De wastafel is 
onderrijdbaar.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er 
worden geen tapijten of stoffen 
bekledingen gebruikt.

KLJ Moorsel    
Aalst

30

Waverstraat 2b
9310 Aalst (Moorsel)  

 +32 496 25 32 23 
 ansofiedenijs@hotmail.com   
 www.klj-moorsel.be
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Toegankelijkheidsinfo

Dit jeugdverblijf is gelegen in het postkaart mooie Dikkele, ideaal 
om de Vlaamse Ardennen te verkennen. Niet enkel jeugdwerking en 
scholen kunnen er in volpension terecht met 55 personen. Onder 
de deskundigheid van de zorgvoorziening vzw Kompas is er een 
weekprogramma uitgewerkt voor mensen met een verstandelijke- 
en licht motorische beperking. Een juiste aanpak, goede voeding, fijn 
programma, warmte, eerlijke prijs, zorg en plezier staan centraal.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping. De door-
gangen zijn voldoende breed, maar 
je kan wel hulp nodig hebben om 
enkele dubbele deuren te openen.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
er is een onderrijdbare tafel aan-
wezig (foto 1). 

Gemeenschappelijk toilet
Er is een toegankelijk toilet in de 
gemeenschappelijke badkamer. 
Dat bespreken we meer uitvoerig 
hieronder.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
1 slaapkamer (foto 2) met 3 toe-
gankelijke bedden, en een toe-
gankelijke badkamer (foto 3). De 
opstel- en circulatieruimte aan de 
deuren naar en van het sanitair 
is wat nipt, maar bruikbaar met 
hulp. Er is een inrijdbare douche 
met douchezitje met beugels en 
voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor het zitje. Voor het zitje 
wordt de ruimte wat beperkt door 
de wastafel. Het toilet heeft beu-
gels en voldoende opstelruimte. De 
wastafel is onderrijdbaar, al is de 
vrije hoogte nipt met 66 cm.

Oud Klooster Dikkele 
Zwalm

55

Brouwerijstraat 4 
9630 Zwalm (Dikkele) 

 + 32 473 68 56 28 
 info@jeugdverblijfdikkele.be
 www.oudkloosterdikkele.be
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Toegankelijkheidsinfo

Vlakbij het centrum van Oudenaarde vind je de Donkvijvers. Deze mooie 
omgeving bevat 40 ha wateroppervlak en vele hectaren recreatiedo-
mein. Sinds 2007 staat hier ook het Moerashuis, je ideale uitvalsbasis 
voor allerlei avontuurlijke activiteiten op en rond de Donk. Nagenieten 
van je spannende dag kan in de bar / het restaurant of op het aange-
name terras. Je kunt je verder uitleven op het doe-het-zelf blotevoe-
tenpad of moerasparcours, of de Vlaamse Ardennen te voet, met de 
mountainbike of gewone fiets verkennen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je hebt misschien hulp nodig bij 
een korte steile afschuining van 
het terras naar het pad naar de 
ingang. Verder goed toegankelijk. 

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de beneden-
verdieping en zijn goed bereikbaar. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je komt binnen via een dubbele 
deur met deurdelen van 78 en 82 
cm breed. Er is voldoende circula-
tieruimte en er zijn nipt onderrijd-
bare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen apart gemeenschappelijk 
toilet, maar je kunt gebruik 

maken van het toilet in de gemeen-
schappelijke badkamer.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
6 toegankelijke kamers (elk  
4 toegankelijke bedden, samen  
24 toegankelijke bedden) (foto 2). 
De draairuimte achter de deuren  
is nipt. De bedden zijn maar  
30 cm hoog en de afstand tot  
het bed erboven is klein (62 cm). 
De gemeenschappelijke badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
douchezitje en beugels (foto 3).  
Er is voldoende opstelruimte  
naast, voor en schuin voor het 
zitje. Het toilet heeft beugels en 
voldoende opstelruimte, de was- 
tafel is onderrijdbaar.

Het Moerashuis 
Oudenaarde

?72

Donkstraat 50
9700 Oudenaarde

 +32 55 20 70 30
 info@outsider.be
 www.moerashuis.be
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Toegankelijkheidsinfo

‘t Brielhof ligt in een zeer groene omgeving in de mooie Leiestreek, 
vlakbij het recreatiedomein De Brielmeersen. Dankzij de ligging vlakbij 
het station en de E17 raak je snel zorgeloos op je bestemming. Een 
goede isolatie en zuinige verwarming maken een energiezuinig verblijf 
mogelijk. Je kan met 80 personen logeren in ‘t Brielhof: 60 in het 
gebouw en 20 in tenten.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de beneden-
verdieping. De doorgangen zijn 
voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je hebt voldoende circulatieruimte. 
De tafels zijn onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
In de aangepaste gemeenschap-
pelijke badkamer vind je een toilet 
met voldoende draai- en opstel-
ruimte. Beugels zijn voorzien. 

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Er zijn 2 lokalen die als slaapruimte 
gebruikt kunnen worden. Samen 
hebben ze minstens 8 toegankelijke 
slaapplaatsen. Er zijn geen bedden. 
De aangepaste badkamer heeft een 
inrijdbare douche met douchezit, 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Extra
Er is geen tapijt en er zijn geen 
stoffen bekledingen.

‘t Brielhof
Deinze

60

Antoon Van Paryspad 1  
9800 Deinze  

 +32 498 62 85 52
 +32 9 210 57 70 (CJT) 

 verhuur@brielhof.be
 www.brielhof.be
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Toegankelijkheidsinfo

Ten Berg is gelegen in een bijna 5 hectaren groot kasteeldomein op een 
steenworp van Gent. De Stobbe is een zelfkookhuis voor grote groe-
pen met een ruime keuken, een aantal goed uitgeruste dagzalen en een 
afwisseling van grote en kleine slaapruimtes. In De Tilk is je warme maal-
tijd inbegrepen. Je vindt er een ruime eet-werkhoek, zithoek en kitche-
nette. Het kasteelpark bestaat voor ongeveer de helft uit bos. Verder 
zijn er ook drie speelweiden waar de kinderen kunnen ravotten.

Toegangspad, ingang en onthaal
Op het pad in kasseien en dolomiet, 
vooral op het eerste hellende stuk, kan 
je hulp gebruiken. Er is ook voorrijdmo-
gelijkheid. De ingang van De Stobbe via 
dagzaal A is goed toegankelijk, al is de 
deur wat zwaar. Aan De Tilk is er een 
drempeltje van 5 cm.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden zich 
op de benedenverdieping. De deuren 
zijn soms wat zwaar en hier en daar is 
de opstel- en circulatieruimte nipt, maar 
bruikbaar. In De Stobbe wordt dit verholpen 
doordat de deuren blijven open staan.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
De Stobbe: toiletten in de 2 gemeen-
schappelijke badkamers op de gang met 
voldoende circulatieruimte. Er is voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin voor 
het toilet. Er zijn beugels voorzien. De Tilk: 
je gebruikt beter het toilet in de toeganke-
lijke badkamer bij de slaapkamers.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
De Stobbe: 12 toegankelijke slaapkamers 
met in totaal 24 toegankelijke bedden. In 
kamer 1 kan je naar wens meer ruimte 
creëren door bedden op te klappen (foto 
2). In de 2 badkamers op de gang is er een 
inrijdbare douche met zitje (44 x 30 cm), 
voldoende opstelruimte en een beugel 
(foto 3). De wastafel is onderrijdbaar, er is 
voldoende circulatieruimte.  
De Tilk: minstens 2 toegankelijke slaap-
kamers (14 toegankelijke bedden) met 
2 toegankelijke badkamers. Wat nipte 
circulatieruimte aan de deuren. Inrijdbare 
douche met hoog geplaatst zitje (32 x 
27 cm) en een beugel. De kraan staat vrij 
hoog. Naast het zitje heb je 79 cm opstel-
ruimte, ervoor voldoende. Het toilet heeft 
een beugel en voldoende opstelruimte, de 
wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Op aanvraag kan je een tillift en anti-al-
lergeen beddengoed verkrijgen. Er is geen 
tapijt en er worden nergens stoffen bekle-
dingen gebruikt. De keuken houdt graag 
rekening met je allergieën of overtuigingen.

Ten Berg 
Merelbeke

141

Bergstraat 16
9820 Merelbeke

 +32 9 210 57 79
 +32 9 210 57 80
 tenberg@cjt.be
 www.tenberg.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Kattenberg is een aantrekkelijk nieuwbouwlokaal in Aalter. Het ligt 
vlakbij een privé-bos van ongeveer 3ha en een grote speelweide achter 
dit bos. De mooie ruimtes en de ligging maken dit gebouw erg geschikt 
voor een kamp. Het verblijf kan niet gehuurd worden tijdens weekends. 
Er is gratis internet.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk, al is de 
opstelruimte naast de deurklink 
beperkt door een nis. Er is 
voldoende circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig. 

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet van de aangepaste 
badkamer heeft voldoende 
opstelruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
De grote multifunctionele ruimte 
op de benedenverdieping is 
opdeelbaar in 3 ruimtes (foto 
2), waarvan 1 ruimte voorzien 
is voor rolstoelgebruikers die 
vlakbij de aangepaste badkamer 
ligt. Die ruimte heeft minstens 
2 toegankelijke slaapplaatsen. 
Bedden zijn niet voorzien. De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met zitje (36 cm breed), 
beugels en voldoende opstelruimte 
naast, voor (116 cm) en schuin voor 
het zitje (foto 3). Het toilet werd 
hierboven besproken. De wastafel 
is onderrijdbaar, al is de vrije 
hoogte licht beperkt tot 68 cm.

Kattenberg 
Aalter

80

Kattenberg 5
9880 Aalter

 +32 479 98 04 34
 verhuur@scoutsaalter.be
 www.scoutsaalter.be
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Toegankelijkheidsinfo

Jeugdverblijf Oepites ligt in het centrum van het landelijke Zomergem, 
deel van het Meetjesland. Vlakbij het dorp, een sportcentrum en 
middenin een groene omgeving. Het lokaal kan tijdens de week 
en weekends gehuurd worden voor overnachtingen (maximum 60 
personen), vergaderingen en feesten. Door eigen activiteiten kan 
verhuren op zondagnamiddag niet. Je hebt een grote zaal, 6 lokalen, 
uitgebreid sanitair, een volledig ingerichte keuken en een ruim terras 
(plus meerdere graspleinen/speelheuvels) ter beschikking.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
(foto 2) en er zijn onderrijdbare 
tafels aanwezig. 

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet van de aangepaste 
badkamer heeft voldoende 
opstelruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Er zijn 3 ruimten die als 
aangepaste slaapzaal gebruikt 
kunnen worden. Per ruimte 
heb je minstens 2 toegankelijke 
slaapplaatsen. Bedden zijn niet 
voorzien. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met zitje (32 cm 
diep) (foto 3), beugels en voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje. Het toilet werd 
hierboven besproken. De wastafel 
is onderrijdbaar.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er is geen 
tapijt en er worden nergens stoffen 
bekledingen gebruikt.

Jeugdlokaal Oepites
Zomergem

60

Hofbouwstraat 2B
9930 Zomergem

  +32 498 72 59 63
 +32 499 36 91 60
 +32 478 27 98 85 

 info@ksj-oepites-zomergem.be
 www.ksj-oepites-zomergem.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Dit jeugdverblijf ligt in een rustige woonwijk op 5 minuten stappen 
van het centrum van Sleidinge. In een straal van 15 km zijn er meerdere 
zwembaden en bossen. Rond het gebouw is er een groot speelterrein. 
Het gebouw bestaat uit 11 lokalen rond een grote binnenzaal. Er is een 
goed uitgeruste keuken. Daarnaast is er ook nog een tentengrond waar 
plaats is voor zo’n 100 personen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
(foto 1) en de tafels zijn 
onderrijdbaar. 

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de aangepaste 
badkamer heeft voldoende 
opstelruimte en beugels. 

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
6 toegankelijke lokalen zonder 
bedden die als slaapzaal gebruikt 
kunnen worden (foto 2).  
In elk lokaal zijn er minstens  
2 toegankelijke slaapplaatsen.  
De aangepaste badkamer heeft  
een inrijdbare douche met zitje  
en voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het zitje. 
Beugels zijn voorzien (foto 3).  
De wastafel is onderrijdbaar.

Lovendonk (Chirolokaal 
Sleidinge) - Evergem

90

Lovendonk 8
9940 Evergem (Sleidinge)

 +32 9 357 49 59
 info@chirosleidinge.be
 www.chirosleidinge.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Voor wie in een groene omgeving aan sport wil doen is het provinciaal 
sportcentrum De Boerekreek in Sint-Laureins dé gedroomde plek. De 
voornaamste troeven van het centrum zijn de ruiter- en watersporten 
in georganiseerd verband. Verken je de streek liever op eigen houtje? De 
Boerekreek vormt een ideale uitvalbasis voor een wandeling, fietstocht 
of dagje hengelen. Overnachting met volpension is mogelijk voor groepen 
vanaf 20 personen, kleinere groepen vanaf 10 personen kunnen enkel 
overnachten in de formule ‘bed and breakfast’.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je kunt wat hulp gebruiken op het 
toegangspad in kasseien en verharde 
aarde. Je kunt de auto ook parkeren 
vlakbij de ingang van het verblijf, 
vanwaar een effen pad naar de 
ingang leidt. Binnen is er voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed, al is er een 
dubbele deur op de route waarvan 1 
deel maar 80 cm breed is. Deze deur is 
ook vrij zwaar.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig, al 
is de vrije hoogte beperkt tot 66 cm 
(foto 2). 
Gemeenschappelijk toilet
Het gemeenschappelijk aangepast 
toilet heeft voldoende opstelruimte 
en beugels.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Er zijn 2 aangepaste kamers met 
badkamer (nummers 1 en 4 met elk 
1 toegankelijk bed). Het bed is 67 cm 
hoog. De badkamer heeft een inrijdbare 
douche met verhangbare douchezit, 
beugel en voldoende opstelruimte (foto 
3). Het toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte in kamer 4. In kamer 1 is 
de opstelruimte naast het toilet beperkt 
tot 79 cm. De wastafel is onderrijdbaar, 
al is de vrije hoogte beperkt tot 63 cm.
Extra
Er zijn voorzieningen voor personen 
met astma en allergieën: er worden 
antiallergische stoffen gebruikt 
voor de matrassen en kussens, er is 
geen tapijt en er kan op aanvraag 
voor bijna elke intolerantie/allergie 
aangepast gekookt worden. Ook 
glutenvrij brood kan je na aanvraag 
bestellen. Er zijn geleidelijnen tot 
de balie en binnen kan je de rechte 
gangwanden goed volgen.

Provinciaal Sportcentrum  
De Boerekreek - Sint-Laureins

Sint-Jansstraat 132
9982 Sint-Laureins 
(Sint-Jan-in-Eremo) 

 +32 9 379 91 82
 +32 9 379 82 60
 boerekreek@

 oost-vlaanderen.be
 www.boerekreek.be

90
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HOSTELS
VLB Leuven - Jeugdherberg De Blauwput 156
VLB Leuven - Leuven City Hostel A+ 157
ANT Antwerpen - Jeugdherberg Pulcinella 158
ANT Mechelen - Jeugdherberg De Zandpoort 159
LIM Hasselt - Hostel H A+ 160
WVL Brugge - Domein Aan de Plas 161
WVL Brugge - Bauhaus 162
WVL Brugge - Snuffel Hostel A+ 163
WVL Brugge - Jeugdherberg Europa 164
WVL Brugge - Jeugdherberg Herdersbrug 165

JEUGD- EN GROEPSVERBLIJVEN
ANT Antwerpen - De Karakol A+ 166
ANT Antwerpen - Hopper Jeugdverblijf Het Scoutshuis 167
LIM Hasselt - Scouts Akabe 168
WVL Brugge - De Karmel 169
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Zeker doen!
HOF VAN BUSLEYDEN
In deze 16de-eeuws paleiswoning ontdek je authentieke 
topstukken van Vlaamse en andere meesters. Je maakt er 
kennis met verhalen uit de glorietijd van Mechelen en de 
Bourgondische Nederlanden. Je staat er onder meer oog 
in oog met de Besloten Hofjes: ontroerende, weelderige 
en unieke meesterwerken met duizend-en-één details. Het 
zijn 16de-eeuwse topstukken van anonieme, vrouwelijke 
kunstenaars. Het museum is goed toegankelijk via de 
binnentuin langs de Sint-Janstraat. Er is een verlaagde en 
onderrijdbare balie. De doorgangen zijn voldoende breed 
en de deuren openen automatisch. De verdiepingen zijn 
bereikbaar via een goede lift. Zachte hellingen en een 
innovatieve plateaulift overbruggen niveauverschillen tussen 
de zalen. De meeste belevingselementen en tentoongestelde 
objecten zijn goed bereikbaar en bruikbaar. De meeste 
zaalteksten zijn goed leesbaar. Ook de shop is toegankelijk, 
al is het meubel wat hoog. Er is een aangepast toilet met 

voldoende ruimte en beugels. Er zijn meeneemzitjes en 
een rolstoel beschikbaar. Doorheen het museum vind je 
verschillende rustpunten. Aan de balie is er een ringleiding. 
Overal vind je een mix van beeld en geluid. De belangrijkste 
gesproken filmpjes werden ondertiteld. De lift heeft een 
auditief en visueel signaal, en de knoppen voel je ook in 
braille. Meestal zijn er duidelijke volglijnen en contrasten, 
bijvoorbeeld via lijnen in ledverlichting of kleurverschillen. In 
een zaal waar vooral wit gebruikt werd en in de donkere zaal 
met de Besloten Hofjes is dit iets moeilijker. De signalisatie 
is duidelijk en deels ook tactiel. Er wordt gewerkt met een 
systeem van letters, kleuren en symbolen om het overal 
eenvoudig en herkenbaar te houden. In een volgende fase 
zal het aanbod voor bezoekers met een visuele en auditieve 
beperking nog verder uitgewerkt worden, bijvoorbeeld via 
aangepaste audiotours en de erfgoedapp.

Hof van Busleyden
Sint-Janstraat 2 a
2800 Mechelen

 +32 15 29 40 30
 hvb@mechelen.be
 www.hofvanbusleyden.be 
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Bourgogne des Flandres
Kartuizerinnenstraat 6
8000 Brugge

 +32 50 33 54 26
 info@bourgognedesflandres.be
 www.bourgognedesflandres.be

BOURGOGNE DES FLANDRES
Na bijna 60 jaar is Bourgogne des Flandres terug in de Brugse binnenstad 
met een eigen brouwerij. Ga op verkenning in de brouwerij en laat je op 
zolder verrassen door de geur van het mout en de verse hop. Hier wordt 
voor je eigen ogen gebrouwen!  Tijdens het bezoek ontdek je op eigen houtje 
meer over de ingrediënten en het brouwproces, maar kan je ook digitaal 
leren tappen of naar huis gaan met jouw foto op de fles. Afsluiten doe je 
uiteraard met een gratis Bourgogne des Flandres met een uniek zicht op de 
Brugse reitjes. Aan de toegangsdeur zijn er 2 treden, maar rolstoelgebruikers 
kunnen de toegang tot de Brasserie nemen. Die is voldoende breed en 
drempelloos. Enkel de multimediazaal (+1) en de tentoonstellingsruimte op 
de zolderverdieping (+2) zijn rolstoeltoegankelijk. Een medewerker helpt je 
om met de lift de verdiepingen te bereiken. De brasserie is bereikbaar via een 
dubbele deur met een afgeschuinde helling ter hoogte van de deur. Een deel 
van de brasserie en het terras aan de waterzijde zijn niet toegankelijk. Er zijn 
geen onderrijdbare tafels. Het terras op het binnenplein is goed bereikbaar en 
heeft onderrijdbare tafels. In het aangepast toilet is de draairuimte beperkt, 
maar je hebt voldoende opstelruimte aan het toilet. De wastafel is klein en de 
steunbeugel is moeilijk bruikbaar.

SNIJDERS & ROCKOXHUIS
Burgemeester Nicolaas Rockox en kunstschilder Frans Snijders 
waren begin de jaren 1600 buren in de Keizerstaat in Antwerpen.  
Vandaag vormen hun huizen samen een museum: het 
Snijders&Rockoxhuis. Je krijgt er een goed beeld van het verfijnde 
leven van de rijke Antwerpenaar in de 17de eeuw. Bovendien 
vallen er heel wat (barokke) kunstwerken te bewonderen. Er 
zijn geen voorbehouden parkeerplaatsen bij het museum, je 
moet dus ergens in de straat parkeren. Je komt binnen via 
een brede deur met een drempel. Rolstoelgebruikers kunnen 
aanbellen, waarna een suppoost een hellend vlak voor de deur 
legt. Binnen in het museum zijn er ook veel niveauverschillen. 
Het eerste, net voorbij het onthaal, wordt overbrugd met een 
plateaulift en een trap. De andere kleinere drempels zijn telkens 
voorzien van een verplaatsbaar hellend vlak dat geplaatst 
wordt op verzoek. Rolstoelgebruikers kunnen daarbij niet altijd 
hetzelfde traject volgen als de andere bezoekers. Er zijn 10 ruime 
tentoonstellingskamers in het museum waarvan 2 op de eerste 
verdieping. De verdieping is enkel te bereiken via zeer kleine 
liften. De meeste kamerdeuren zijn dubbele deuren met een 
smalle eerste vleugel. De tweede vleugel kan geopend te worden 
op verzoek. Het museum beschikt over een zeer ruim en goed 
ingericht aangepast toilet.

Snijders & Rockoxhuis
Keizerstraat 10-12
2000 Antwerpen

 +32 3 201 92 50
 infosnijdersrockoxhuis@kbc.be
 www.snijdersrockoxhuis.be
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M HKA
Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen

 +32 3 260 99 99
 info@muhka.be
 www.muhka.be

M HKA
Het M HKA - gebouw was vroeger een graansilo en pakhuis. Vandaag is 
het museum een must voor wie van hedendaagse kunst houdt. Een plek 
voor zowel Belgische als internationale actuele kunst en kunstenaars; 
diverse tentoonstellingen en collectie-presentaties. De ideale uitvalsbasis 
voor een bezoek aan de hippe Antwerpse wijk het Zuid. De ingang is 
vlot toegankelijk. De balie heeft een verlaagd en onderrijdbaar deel. 
De doorgangen zijn overal voldoende breed. 2 liften brengen je naar 
de verdiepingen. In de achterste lift staan de knoppen dicht in de 
hoek. De deur van de voorste lift is 79 cm breed. Alle ruimtes zijn goed 
bereikbaar. Enkel de ruimte Lodgers op de zesde verdieping is moeilijker 
bereikbaar door een wat steile helling. De vitrinetafels zijn beperkt of 
niet onderrijdbaar. De meeste teksten zijn goed leesbaar, al is de tekst 
op de labels bij de kunstwerken klein. Beneden bevindt zich een goed 
toegankelijk toilet met de nodige opstelruimte en beugels. De deur 
draait wel naar binnen. Het M HKAFE is goed toegankelijk, de tafels zijn 
beperkt onderrijdbaar. Er zijn drie rolstoelen en meeneemklapstoeltjes 
beschikbaar in het museum. Je kan zaalteksten in grootletterschrift 
krijgen. Er zijn rondleidingen in de tentoonstellingen voor blinden en 
slechtzienden. Reservatie is verplicht via reservatie@muhka.be. Max. 8 
+ 8 personen, de rondleiding duurt 1,5 uur.

Meet Me @ M HKA
Er zijn rondleidingen voor mensen met beginnende dementie en hun 
mantelzorger, elke eerste zaterdag van de maand 11:00-12:30 of voor 
groepen op aanvraag. Reservatie verplicht via reservatie@muhka.be.

Huis van de Europese geschiedenis
Belliardstraat 135
1000 Brussel

 +32 2 283 12 20
 www.historia-europa.ep.eu/nl

HUIS VAN DE EUROPESE GESCHIEDENIS
In de Brusselse Europese wijk, aan het Leopoldpark, vind je een 
museum gewijd aan de – bij momenten woelige – geschiedenis 
van Europa. De ondersteunende teksten bij de tentoonstellingen 
zijn beschikbaar in alle 24 officiële talen van de Europese Unie 
en de toegang is gratis. Voor scholen, gezinnen en groepen 
biedt het museum programma’s op maat waardoor iedereen 
een boeiende belevenis te wachten staat. Een bezoek duurt 
ongeveer anderhalf uur. Reserveren is verplicht voor groepen 
van tien of meer personen. Er is een voorrijdmogelijkheid voor 
het museum, maar geen parking. Om het museum te bezoeken 
kan hulp aangewezen zijn (zware deuren,...). Er zijn overal 
personeelsleden die hulp kunnen bieden. Er is een aanbod voor 
iedereen en verschillende zintuigen worden aangesproken ( 
voelen, horen, ruiken,...). Via een tablet (met audio) kan je meer 
informatie verkrijgen over de tentoonstelling. Het museum heeft 
verschillende aangepaste toiletten, maar geen enkel toilet voldoet 
aan alle richtlijnen. Aan het onthaal bevinden zich twee min of 
meer aangepaste toiletten, waarvan één met een verzorgingstafel 
die geschikt is voor volwassenen. De tafels in het restaurant zijn 
niet onderrijdbaar.
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Meer tips vind je in de 
 infobundel ‘ Toegankelijke 
daguitstappen in  Vlaanderen 
en Brussel’ van Toerisme 
Vlaanderen. Deze informatie  
is steeds gebaseerd op 
objectief deskundig  
onderzoek of ervaringen van 
mensen met een handicap. 
Raadpleeg de infobundel 
op www.visitflanders.com/
toegankelijkheid.

Zeker 
doen!

ERFGOEDWANDELINGEN IN DE KUNSTSTE-
DEN MECHELEN, BRUGGE, LEUVEN, GENT EN 
ANTWERPEN
Van overal in de wereld komen bezoekers zich vergapen aan 
de Vlaamse kunststeden. Maar het historisch karakter van onze 
stadscentra valt soms moeilijk te rijmen met een algemene 
goede toegankelijkheid. Toch doen steden als Antwerpen, 
Brugge, Gent, Leuven en Mechelen inspanningen om bezoekers 
met een beperking een ervaring te bieden die alle moeite waard 
is. Antwerpen ontwierp een rolstoelvriendelijke route op basis 
van de aanraders van een ervaringsdeskundige. Je krijgt gratis 
een exemplaar (tweetalig Nederlands en Engels) bij de toeristische 
dienst. “Brugge toegankelijk voor iedereen” (*) wijst je de best 
berijdbare route door het historische centrum. De bijhorende 
brochure vertelt je alles over toegankelijk sanitair, eet- en 
drinkgelegenheden en bezienswaardigheden langs de route. 
“Gent on Wheels” is een wandelkaart, gebaseerd op bevindingen 
van rolstoelgebruikers. Verkrijgbaar bij Toerisme Gent. De 
toegankelijke erfgoedwandeling in Leuven (*) bevat twee 
aaneengesloten wandellussen langs heel wat bezienswaardigheden. 
Ook restaurants, cafés en openbaar sanitair komen ter sprake. 
Verder biedt de brochure nog enkele losse uitstaptips, voor wie 

wat meer tijd heeft. “Mechelen toegankelijk voor iedereen” (*) stelt je een stadswandeling voor langs Bourgondische 
en hedendaagse toppers in Mechelen. Ook over de bezienswaardigheden, cafés en restaurants langs het parcours krijg je 
gecontroleerde informatie.

(*) Deze publicaties zijn ook beschikbaar via www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/brochures.
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Toegankelijke infokantoren  
en bezoekerscentra

Visit Antwerpen 
Grote Markt 13
2000 Antwerpen

 + 32 3 232 01 03
 info@visitantwerpen.be
 www.visitantwerpen.be

Infokantoor ’t Zand 
(Concertgebouw)
’t Zand
8000 Brugge 

 + 32 50 44 46 46
 toerisme@brugge.be
 www.visitbruges.be

Toerisme Mechelen 
Vleeshouwersstraat 6
2800 Mechelen

 + 32 70 22 00 08
 visit@mechelen.be
 http://toerisme.mechelen.beInfokantoor Markt 

(Historium) 
Markt 1
8000 Brugge

 +32 50 44 46 46
 toerisme@brugge.be
 www.visitbruges.be

Visit Gent 
Sint-Veerleplein 5
9000 Gent

 + 32 9 266 56 60
 visit@gent.be
 www.visitgent.be

Toerisme Hasselt 
Maastrichterstraat 59
3500 Hasselt 

 + 32 11 23 95 40
 toerisme@hasselt.be
 http://visithasselt.be

Parlamentarium
Bezoekerscentrum  
van het Europees Parlement 
Willy Brandtgebouw 

Wiertzstraat 60
1047 Brussel

 +32 2 283 22 22
  parlamentarium@

  europarl.europa.eu
 www.europarl.europa.eu/

 visiting/nl/brussel/
 parlamentarium

Infokantoor Stationsplein  
(Station)  
Stationsplein
8000 Brugge

 +32 50 44 46 46
 toerisme@brugge.be
 www.visitbruges.be
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Jeugdherberg De Blauwput ligt vlakbij het station van Leuven en op een 
boogscheut van het stadscentrum. Je logeert in een modern en sfeervol 
gebouw met frisse inrichting en een mooie binnentuin. De Blauwput 
beschikt over kamers met eigen sanitair. ‘s Avonds kan je terecht in de 
gezellige bar of lounge. Er zijn twee aangepaste parkeerplaatsen voorzien.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk. Je kunt een duw-
tje nodig hebben op de helling voor 
de jeugdherberg. Er is voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
met de lift (100 x 133 cm). Aan de deur 
op de route naar de slaapkamers op de 
benedenverdieping is de opstel- en cir-
culatieruimte wat nipt, maar bruikbaar.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en de 
tafels zijn onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
De deur is 84 cm breed. Achter de toi-
letdeur is de opstelruimte naast de klink 
beperkt. Er is voldoende opstelruimte en 
beugels zijn voorzien, al zijn die vrij kort 
en ver uit elkaar geplaatst. 
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
6 toegankelijke slaapkamers met 
badkamer (minstens 1 toegankelijk 
bed per kamer) (foto 2). De opstel- en 

circulatieruimte aan de kamerdeur is 
nipt, maar bruikbaar. Er is een inrijdbare 
douche met douchezitje (38 x 38 cm), 
maar zonder beugels. Er is voldoende 
opstelruimte voor en schuin voor het 
zitje, ernaast heb je maar 77 cm. Het toilet 
heeft genoeg opstelruimte (85 cm naast 
het toilet) en er zijn beugels voorzien. De 
wastafel is onderrijdbaar. Er is ook een 
gemeenschappelijke badkamer op de 
gang (foto 3). De ruimte voor de deur is 
wat nipt, maar zeker bruikbaar. Hier vind 
je een inrijdbare douche met zitje (38 x 
38 cm), een beugel aan de open zijde en 
voldoende opstelruimte (voor het zitje 
100 cm). Naast het toilet heb je 81 cm 
opstelruimte, ervoor ruim voldoende. 
Beugels zijn voorzien.  De wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra
De keuken houdt graag rekening met 
je voedselallergie als je het op voor-
hand doorgeeft. Er zijn plannen van 
het gebouw en de kamers in braille, alle 
ruimtes zijn aangegeven in braille en ook 
de drankenkaart is beschikbaar in braille.

Jeugdherberg De Blauwput 
Leuven

Martelarenlaan 11a
3010 Leuven (Kessel-Lo)

 +32 16 63 90 62
 leuven@vjh.be
 www.jeugdherbergen.be
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Welkom in Leuven. Leuven City Hostel is een onafhankelijke hostel voor 
backpackers in het centrum van Leuven. Ze bieden zowel private als 
grotere, gedeelde kamers aan in een compleet gerenoveerd huis uit 1845. 
Er is een keuken waar je zelf je maaltijden kan bereiden. Gratis internet 
via wifi of de computer aan de receptie en gratis koffie en thee de  
hele dag.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk. 
Rolstoelgebruikers krijgen een 
afstandsbediening om vlot binnen 
te raken. Er is voldoende ruimte 
aan de onthaalbalie.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping en zijn goed 
bereikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig (foto 
2). Ook de keuken is toegankelijk.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen apart gemeenschappelijk 
toilet, maar je kunt gebruik 
maken van het toilet in de 
gemeenschappelijke badkamer.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
2 toegankelijke kamers (nummers 
1 en 2 met samen 2 toegankelijke 
bedden). De bedden zijn 61 cm 
hoog maar er is een alternatief 
beschikbaar voor wie een lager bed 
nodig heeft. In de badkamer op de 
gang is er een inrijdbare douche 
met douchezitje en beugels. 
Voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het zitje. Ook het 
toilet heeft voldoende opstelruimte 
en beugels (foto 3). De wastafel is 
onderrijdbaar.

Leuven City Hostel 
Leuven

Ravenstraat 37
3000 Leuven

 +32 16 84 30 33
 info@leuvencityhostel.com
 www.leuvencityhostel.com
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Jeugdherberg Pulcinella in het centrum van Antwerpen is de ideale 
uitvalsbasis om de historische stad – met de vele prachtige gebouwen en 
grote verzameling gezellige cafeetjes – te verkennen. De jeugdherberg 
heeft kamers voor 2, 4 of 6 personen, allen met eigen sanitair op de 
kamer. Groepen kunnen maaltijden reserveren. Er zijn 2 (vergader)zalen, 
een bar en een lounge (met TV, gezelschapsspelen, muziekinstrumenten 
en tafelvoetbal) aanwezig.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk, al staat de deur 
zwaar afgesteld. Er is voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
via de lift. De doorgangen zijn meestal 
voldoende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. De tafels in 
de eetzaal zijn onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
De deuren zijn vrij zwaar bij zowel 
dames als heren. Er is telkens vol-
doende opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het toilet en beugels zijn 
voorzien.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Kamers 01.16 en 02.16 (6 personen): 
3 toegankelijke eenpersoonsbedden 
per kamer. Er is een inrijdbare dou-
che met douchezit, beugels en vol-
doende opstelruimte. Ook het toilet 
heeft beugels en voldoende opstel-
ruimte. De wastafel is onderrijdbaar. 

Kamers 01.06 en 02.06 (2 personen): 
2 toegankelijke eenpersoonsbedden 
per kamer. De ruimte voor de badka-
merdeur is nipt. Er is een inrijdbare 
douche met douchezit en beugels. 
Voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor het zitje. Voor het zitje 
heb je 96 cm. Ook het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte 
(110 cm voor het toilet). De wastafel 
is onderrijdbaar. Gemeenschappelijke 
badkamer: de twee badkamers op de 
gang hebben een inrijdbare douche 
met douchezit, beugels en voldoende 
opstelruimte. Ook het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Men gebruikt antiallergische stoffen 
en er zijn geen tapijten of stof-
fen bekledingen. Op vraag wordt 
met sommige voedselallergieën of 
intoleranties rekening gehouden. De 
liftknoppen hebben braille aandui-
ding. De structuur van het gebouw 
zorgt voor geleiding. Contrasten zijn 
grotendeels aanwezig.

Jeugdherberg Pulcinella
Antwerpen

Bogaardeplein 1
2000 Antwerpen

 +32 3 234 03 14
 +32 3 234 10 67
 antwerpen@vjh.be
 www.jeugdherbergen.be
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Jeugdherberg De Zandpoort ligt aan de rand van Mechelen. Op 10 minuten 
wandelen sta je in het historisch centrum en de verkeersvrije winkelstraten 
van deze Vlaamse kunststad. De jeugdherberg heeft een knappe architectuur 
en een gezellige binnentuin. De kamers voor 2 of 4 personen hebben sanitair 
op de kamer. Eens ingecheckt heb je doorlopend toegang en gratis wifi op het 
gelijkvloers. Groepen kunnen maaltijden reserveren. Er is een zithoek met TV 
en je kan iets drinken in de bar waar gezelschapspelen beschikbaar zijn. De 
jeugdherberg stelt ook 2 vergaderzalen ter beschikking. Op de website vind je 
een 360° view van de benedenverdieping.

Toegangspad, ingang en onthaal
Op het kleine hellinkje en bij het openen 
van de zware dubbele deuren aan de 
ingang en na het sas heb je waarschijnlijk 
hulp nodig. Er is ook een alternatieve 
ingang voor rolstoelgebruikers waar 
je vlotter binnen raakt. Binnen is er 
voldoende circulatieruimte. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
met de lift. De doorgangen zijn hier 
en daar wat smaller, maar minstens 
bruikbaar met hulp.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Afhankelijk van de schikking van de tafels 
heb je voldoende ruimte voor het buffet 
en tussen de tafels (foto 2). Er zijn nipt 
onderrijdbare tafels aanwezig. 
Gemeenschappelijk toilet
De gang voor het toilet is wat smaller, 
maar je kan het toilet vrij vlot inrijden. 
Er is voldoende 

opstelruimte, al moet je door een 
muurtje wel licht schuin naast het 
toilet opstellen. Beugels zijn voorzien. 
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Alle 30 kamers zijn toegankelijk en 
hebben elk 2 toegankelijke bedden, 
eventueel na het verschuiven van een 
bed. De ruimte achter de kamerdeur is 
overal nipt door de opstelling van de 
bedden, maar bruikbaar met hulp. Er 
zijn 4 toegankelijke badkamers op de 
gang (1 per verdieping). Die hebben een 
inrijdbare douche met douchezitje met 
1 beugel en voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het zitje. 
Het zitje hangt wat dicht bij de muur, 
maar dit zal meestal geen probleem 
vormen. De ribbel op de vloer kan wat 
in de weg zitten bij het manoeuvreren. 
Het toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte (foto 3), de wastafel is 
beperkt onderrijdbaar.

Jeugdherberg De Zandpoort
Mechelen

Zandpoortvest 70
2800 Mechelen

 + 32 15 27 85 39
 + 32 15 27 85 40
 mechelen@vjh.be
 www.jeugdherbergen.be
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Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. De balie is 
onderrijdbaar. 
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met de ruime lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
in alle ruimtes. De tafels zijn 
onderrijdbaar. De zelfkookkeuken 
heeft een volledig onderrijdbaar 
gedeelte.
Gemeenschappelijk toilet
De aangepaste toiletten op de 
benedenverdieping en de eerste 
verdieping hebben voldoende 
opstelruimte en beugels.
Slaapkamer en badkamer
Er zijn 11 toegankelijke kamers met eigen 
badkamer, met in totaal 22 toegankelijke 

bedden (foto 2). De badkamers hebben 
een inrijdbare douche met zitje en 
voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het zitje. Beugels zijn 
voorzien (foto 3). Ook het toilet heeft 
voldoende opstelruimte en beugels. De 
wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: men 
gebruikt antiallergische stoffen en er 
zijn verder geen tapijten of stoffen 
bekledingen. Op vraag kan er een 
aangepast menu samengesteld 
worden voor gasten met 
voedselallergieën of -intoleranties. 
Er werden visuele contrasten en 
geleidelijnen naar de balie voorzien. 
Aan de balie en trap zijn er ook 
tactiele markeringen. De liftknoppen 
hebben brailleaanduidingen en de 
lift heeft een auditief signaal.

Hasselt is dé stad bij uitstek om al slenterend te ontdekken. Gezellige 
autoluwe winkelstraten, trendy shops, kleurrijke terrasjes, gastronomische 
restaurants, ... maar ook boeiende musea, bruisende cultuur en ontspannend 
groen. Fiets- en wandelfanaten kunnen terecht in de wijdere omgeving. 
Het moderne hostel ligt in een opkomende hippe wijk, vlakbij het Hasseltse 
station en op wandelafstand van het centrum van Hasselt. Het heeft een 
capaciteit van 120 bedden en richt zich op jongeren, budgettoeristen, scholen 
en jeugdgroepen. Vanaf 10 personen zijn maaltijden mogelijk na reservatie.

Hostel H
Hasselt

Spoorwegstraat 80
3500 Hasselt

 +32 11 45 50 81
 +32 11 43 25 65
 hasselt@vjh.be
 www.jeugdherbergen.be
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Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk met voldoende 
circulatieruimte. De deurdelen van 
de dubbele deur zijn elk 84 cm 
breed. Er is een onderrijdbare balie.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Enkele deuren zijn zwaar en hebben 
beperkte opstelruimte naast de 
klink, maar ze staan meestal open.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig (foto 2).

Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast 
en schuin voor het toilet. Voor het 
toilet heb je 106 cm opstelruimte. 
Er is een beugel voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
1 toegankelijke kamer (nummer 1 
met 3 toegankelijke bedden) met 
badkamer (foto 3). Op een scherp 
afgeschuinde drempel aan de 
kamerdeur kan je wat hulp goed 
gebruiken. Je kan de kamer wel 
vlotter in en uit via het raam naar 
het terras. Er is een inrijdbare 
douche met zitje en beugels. 
Naast en schuin voor het zitje 
heb je voldoende opstelruimte. 
De ruimte ervoor wordt beperkt 
door een muurtje. Voldoende 
opstelruimte naast en schuin voor 
het toilet. Voor het toilet is er 
97 cm opstelruimte. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Domein Aan de Plas biedt vakantiemogelijkheden in een groene en 
rustige omgeving, maar toch nabij het centrum van Brugge. Dit verblijf 
is uitstekend geschikt voor families, vrienden, verenigingen en bedrijven 
om samen te ontspannen, sportieve uitdagingen aan te gaan, aan 
cultuurverkenning te doen in het kunsthistorische Brugge en zoveel 
meer… Er is gratis parking en je kunt het openbaar vervoer nemen op 
slechts 50 meter.

Domein Aan de Plas 
Brugge

Blankenbergsedijk 73-75
8000 Brugge

 +32 493 51 30 92
 info@aandeplas.be
 www.aandeplas.be
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Hostel Bauhaus ligt in het historische hart van Brugge. Geniet van 
je verblijf in dit authentiek en typisch Brugs gebouw dat recent 
omgevormd werd tot een levendige, comfortabele en budgetvriendelijke 
jeugdherberg. Je kunt fietsen huren in de hostel of te voet op 
ontdekking gaan via uitgestippelde routes die je aan de receptie kan 
verkrijgen. ’s Avonds wissel je reiservaringen uit in de bar.

Toegangspad, ingang en onthaal
Achter de deur naar de receptie en 
het café is er een versmalling, maar 
als iemand de deur open houdt is 
de doorgang goed bruikbaar. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. Aan 
een aantal deuren is de opstel- en 
circulatieruimte beperkt, maar 
bruikbaar met hulp.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je ontbijt in het café. Verschillende 
tafels zijn bereikbaar met de 
rolstoel. De tafels zijn beperkt 
onderrijdbaar. 

Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast 
en schuin voor het toilet. Voor het 
toilet heb je 90 cm opstelruimte. Er 
zijn beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
1 toegankelijke kamer (nummer 11 
met 4 toegankelijke bedden) (foto 
2). Kamer 10 is identiek maar de 
deur is hier maar 76 cm breed. In 
de badkamers op de gang achter 
het café en bij de slaapkamers 
is er een inrijdbare douche met 
douchezitje en beugels (foto 3). 
Voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het zitje. 
Ook het toilet heeft voldoende 
opstelruimte en beugels. De 
wastafel is onderrijdbaar.

Bauhaus 
Brugge

Langestraat 133-137
8000 Brugge

 +32 50 34 10 93
 +32 50 33 41 80
 info@bauhaus.be
 www.bauhaus.be
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Zoek je een thuis weg van huis in een van de meest charmante steden 
van België? Snuffel is een hostel met uitstraling en focust op een gastvrij 
onthaal en toffe sfeer. Je overnacht vlakbij het oude stadscentrum op 
amper 500 meter van de Markt, het Belfort en de Heilig Bloed basiliek.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. De balie is 
onderrijdbaar. 
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met de ruime lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
in alle ruimtes. De tafels zijn 
onderrijdbaar. De zelfkookkeuken 
heeft een volledig onderrijdbaar 
gedeelte.
Gemeenschappelijk toilet
De aangepaste toiletten bij de bar 
en op de verdiepingen hebben 
voldoende opstelruimte en beugels.
Slaapkamer en badkamer
Er zijn 13 toegankelijke kamers 
met in totaal 28 toegankelijke 
bedden (foto 2). 4 van die kamers 

hebben een eigen aangepaste 
badkamer. Bij de andere kamers 
kan je gebruik maken van een 
aangepaste badkamer op de gang. 
Alle aangepaste badkamers hebben 
een inrijdbare douche met zitje en 
beugels. Meestal is er voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje (foto 3). Enkel in de 
badkamer van kamers 207 en 213 
is de ruimte voor of naast het 
zitje licht beperkt. Het toilet heeft 
telkens voldoende opstelruimte 
en beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra
Er zijn voorzieningen voor 
mensen met astma en allergieën: 
er zijn geen tapijten of stoffen 
bekledingen. Er werden visuele 
contrasten voorzien. De liftknoppen 
hebben brailleaanduidingen en de 
lift heeft een auditief signaal.

Snuffel Hostel
Brugge

Ezelstraat 42
8000 Brugge

 +32 50 33 31 33
 +32 50 33 32 50
 info@snuffel.be
 www.snuffel.be

120

163Stad



2

3

HO
ST

EL
S

Toegankelijkheidsinfo

Jeugdherberg Europa ligt op 15 minuten wandelafstand van het station 
en het historische stadscentrum van Brugge. Deze jeugdherberg kreeg 
de kosmopolitische naam “Europa” omdat je er bezoekers uit alle 
hoeken van de wereld vindt. Er is een grote eetzaal en een hal met 
zithoeken. Iets drinken kan in de gezellige bar waar gezelschapspelen 
beschikbaar zijn. De jeugdherberg stelt ook 4 vergaderzalen ter 
beschikking.

Toegangspad, ingang en onthaal
Toegankelijk via een lang hellend 
vlak (foto 1). Je kan hulp nodig 
hebben bij het openen van de 
dubbele deur. Er is voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Je kan hulp nodig hebben bij het 
openen van een deur op de route 
naar de eetzaal en slaapkamer.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Goede circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig  
(foto 2).

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen apart aangepast 
gemeenschappelijk toilet aanwezig,

maar het toilet in de badkamer op 
de gang is een goed alternatief.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Geen specifiek aangepaste 
kamers, maar 32 toegankelijke 
bedden in gewone slaapkamers. 
De kamer- en badkamerdeur is 
78 cm breed. Aan de deur, tussen 
de bedden en aan de kast is de 
draairuimte nipt, maar bruikbaar. 
De aangepaste badkamer op de 
gang heeft een inrijdbare douche 
met verplaatsbare douchestoel 
met afneembare armleuningen. 
De draairuimte en de opstelruimte 
naast en voor de stoel zijn beperkt, 
maar bruikbaar. Het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar..

Jeugdherberg Europa 
Brugge

Baron Ruzettelaan 143
8310 Brugge (Assebroek)

 +32 50 35 26 79
 +32 50 35 37 32
 brugge@vjh.be
 www.jeugdherbergen.be
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Deze jeugdherberg ligt te midden van de polders aan het 
Boudewijnkanaal, op 6 km van het Noordzeestrand en de stad 
Brugge. Er zijn 20 kamers met douche, toilet en koelkast. Verder is 
er ook een bar, een vergader- en fitnesszaal en een ruim terras met 
zicht op het kanaal. De jeugdherberg is een prima uitvalsbasis voor 
watersportliefhebbers, wandelaars en fietsers.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes zijn op de 
benedenverdieping gelegen.  
De gang naar de meeste ruimtes is 
130 cm breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De opstelruimte naast de 
deurklink aan de deuren op de 
route naar de eetzaal ontbreekt 
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Er is een aangepast toilet met 
voldoende opstelruimte naast  

(84 cm), voor en schuin voor het 
toilet. Er zijn beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
4 toegankelijke kamers met 
badkamer (nummers 9, 10, 20 en 
21 met elk 2 toegankelijke bedden) 
(foto 2). De opstelruimte naast 
de greep voor de badkamerdeur 
ontbreekt. De badkamers hebben 
een inrijdbare douche met zitje en 
beugels. In kamers 9 en 20 heb je  
80 cm opstelruimte naast het 
zitje, en 90 cm ervoor (foto 3). In 
kamers 10 en 21 is er voldoende 
opstelruimte naast het zitje, maar 
slechts 80 cm ervoor. De douchekop 
hangt vrij hoog. Het toilet heeft 
voldoende opstelruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Jeugdherberg Herdersbrug 
Brugge

Lodewijk Coiseaukaai 46
8380 Brugge (Dudzele)

 +32 50 59 93 21
 +32 50 59 93 21
 brugge.dudzele@vjh.be
 www.jeugdherbergen.be
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Toegankelijkheidsinfo

De lokalen van de scouts van Linkeroever zijn ontworpen als weekend- 
en kampverblijf voor 100 personen. De lokalen liggen aan de rand van 
Linkeroever, op een terrein van 4000 vierkante meter dat grenst aan 
open speelterrein, bos, een openluchtzwembad, speeltuinen, het 
beroemde “strand van Sint-Anneke” en een groen wandelpad langs de 
Schelde dat je via drie speeltuinen naar de voetgangerstunnel en zo 
naar het hart van Antwerpen leidt.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte in 
alle zalen en er zijn onderrijdbare 
tafels aanwezig. 

Gemeenschappelijk toilet
Naast het toilet van de aangepaste 
badkamer (zie onder) is er nog een 
aangepast toilet met voldoende 
opstelruimte en beugels (foto 2).

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
1 toegankelijke kamer voor 2 
rolstoelgebruikers vlakbij de 
aangepaste badkamer op de 
gang. In feite zijn echter alle 
lokalen toegankelijk en bruikbaar 
als slaapzaal. Bedden zijn niet 
voorzien. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met zitje en 
voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het zitje. 
Beugels zijn voorzien (foto 3). Het 
toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte, de wastafel is 
onderrijdbaar.

Extra
Het brandalarm geeft ook een 
visueel signaal. Op het toegangspad 
zijn er goed volgbare natuurlijke 
geleidelijnen. Er wordt binnen met 
visuele contrasten gewerkt.

De Karakol
Antwerpen

Gloriantlaan 2A
2050 Antwerpen

 verhuur@21ste.be
 www.dekarakol.be
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Zoek je een betaalbare en comfortabele slaap- of vergaderplaats voor je klas, 
jeugdgroep of collega’s? Dichtbij het station én de stad Antwerpen? Dan is Het 
Scoutshuis de ideale locatie. In de kamers voor twee, vier of acht personen 
slaap je in verplaatsbare beddenbakken met looplampen en stop je je kleren in 
een patrouillekoffer. Comfortabel kamperen dus. Op De Kampgrond (slaapvloer) 
slaap je met twintig personen op eigen matjes. Knus en basic. Toiletten en 
individuele douches vind je op de gang. Halfpension, volpension of zelf koken? 
Het kan allemaal. Je wil vergaderen met een kleine of grote groep? Het 
Scoutshuis heeft vijf vergaderzalen met wifi, whiteboard en beamers die je met 
één klik verbindt met je laptop.

Toegangspad, ingang en onthaal
Er zijn twee kleine drempeltjes van 2 
cm vlak na elkaar. De deuren zijn vrij 
zwaar om zelf te openen. Er is voldoende 
circulatieruimte. De balie heeft een 
verlaagd en onderrijdbaar deel.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
met een goede lift. De doorgangen zijn 
voldoende breed. Verschillende deuren 
zijn wat zwaar om zelf te openen.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je hebt voldoende circulatieruimte en 
de tafels zijn beperkt onderrijdbaar (64 
cm hoog). In de zelfkookkeuken zijn de 
spoelbak, het werkblad en het fornuis 
beperkt onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
In de toiletten in de gemeenschappe-
lijke aangepaste badkamers op de 
derde en vierde verdieping heb je 
voldoende draai- en opstelruimte. 
Beugels zijn voorzien. 

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Er zijn 2 eenpersoonsslaapkamers, 
1 kamer voor 2 personen, 6 voor 
4 personen en 6 voor 8 personen. 
Alle kamers zijn toegankelijk, maar 
in de kamer voor 2 personen heb 
je geen opstelruimte naast het 
bed. In alle kamers samen zijn er 
minstens 26 toegankelijke bedden 
(minstens 2 toegankelijke bedden 
per kamer van 4 of 8 personen). Er 
is ook een toegankelijke slaapzaal 
zonder bedden. De 2 badkamers 
op de gang hebben een inrijdbare 
douche met douchezit, beugel en 
voldoende opstelruimte. De wastafel 
is onderrijdbaar.
Extra 
Er ligt nergens tapijt en de 
matrasovertrekken zijn antiallergisch. 
Als je het bij je reservatie doorgeeft 
houdt het verblijf graag rekening met 
je voedselallergie.

Hopper Jeugdverblijf
Het Scoutshuis Antwerpen

Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen (Borgerhout) 

 +32 3 226 46 06 
 scoutshuis@hopper.be 
 www.hopper.be 
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Kamphuis Akabe is een ideaal gelegen vakantiebestemming voor 
jeugdgroepen en andere verenigingen. Het bevindt zich in Godsheide, 
een rustige uithoek van Hasselt. Het is gesitueerd in het vijverrijke 
gebied De Wijers van Midden-Limburg. Op een boogscheut van het 
Domein Bokrijk, het Albertkanaal en het Vlaams natuurreservaat De 
Maten heet de scoutsgroep Akabe Hasselt jullie van harte welkom.

Toegangspad, ingang en onthaal
Misschien heb je wat hulp nodig 
op een hellinkje dat tot tegen de 
deur loopt. Binnen is er voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. Aan 
verschillende deuren is de opstel- 
en circulatieruimte wat nipt, maar 
bruikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte, een 
onderrijdbare tafel is aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
De circulatieruimte is wat nipt, 
maar er is voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het 
toilet in de inkomhal. Beugels  
zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Op de benedenverdieping is er 
1 toegankelijke slaapzaal met 
8 toegankelijke bedden. Op 
de eerste verdieping is er een 
slaapzaal (foto 2) die je met een 
plateaulift van 80 cm breedte en 
112 cm lengte kan bereiken. De 
deur van die slaapzaal is 81 cm 
breed en de ruimte erachter is 
wat nipt, maar bruikbaar. Hier 
vind je 2 toegankelijke bedden. 
Er is een inrijdbare douche met 
verplaatsbare douchestoel met 
wegneembare armleuningen (foto 
3). Er is voldoende ruimte om een 
transfer te maken. Het toilet werd 
besproken bij Gemeenschappelijk 
toilet. De wastafel is onderrijdbaar, 
al is de vrije diepte wat nipt.

Scouts Akabe
Hasselt

Vossenbergstraat 52
3500 Hasselt

 kamphuisakabe@gmail.com
 www.kamphuisaka.be 
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In een park van 2,5 hectare, op een uurtje wandelen van het centrum van 
Brugge en tegenover het Provinciaal domein Tillegembos, biedt De Karmel een 
volledige infrastructuur voor groepsverblijven. Het mooie Kasteel, het gezel-
lige Pand en het rustieke Koetshuis staan het hele jaar ter beschikking voor 
cursussen, openluchtklassen, kennismakings- en bezinningsdagen, groepsva-
kanties, familieweekends, enz. Kasteel en Koetshuis zijn toegankelijk.

Toegangspad, ingang en onthaal
Kasteel: toegankelijk via een wat 
steile helling met nipte draairuimte 
aan de achterkant. Koetshuis: er is 
een drempeltje van 3 cm aan de ver-
schillende ruimtes, maar verder vlot 
toegankelijk.
Looproutes en niveauverschillen
Kasteel: de belangrijkste ruimtes 
liggen beneden. Je kan hulp nodig 
hebben bij het openen van enkele 
dubbele deuren en op een wat 
steilere helling. Koetshuis: de belang-
rijkste ruimtes liggen beneden. De 
doorgangen zijn bij beiden vol-
doende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Kasteel en Koetshuis: goede circula-
tieruimte. Er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig (foto 2).
Gemeenschappelijk toilet
Kasteel: voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het toilet. 
Er zijn beugels voorzien. Koetshuis: 
circulatieruimte beperkt, maar 
voldoende voor praktisch gebruik. 

Er is voldoende opstelruimte naast 
het toilet, ervoor heb je 80 cm. De 
toiletpot staat laag. Er zijn beugels 
voorzien.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Kasteel: goed toegankelijke slaap-
kamers (nummers 0/12 en 0/14 met 
10 toegankelijke bedden) en aparte 
badkamer met voldoende circulatie-
ruimte. Er is een inrijdbare douche 
met zitje met opklapbare armleunin-
gen en voldoende opstelruimte. Het 
toilet heeft beugels en de wastafel is 
onderrijdbaar. Er is overal voldoende 
opstelruimte. Koetshuis: 1 toegan-
kelijke slaapkamer (nummer 0/04) 
met 7 toegankelijke bedden en een 
aparte inrijdbare douche met zitje 
met opklapbare armleuningen en 
voldoende opstelruimte. De wastafel 
is beperkt onderrijdbaar.
Extra 
De keuken houdt rekening met 
voedselallergieën. 

De Karmel
Brugge

Torhoutse Steenweg 406
8200 Brugge (Sint-Andries)

 +32 50 38 04 84
 dekarmel@chiro.be
 www.dekarmel.be
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Index
Deze index geeft in een oogopslag een overzicht van de toegankelijke verblijfsaccommodatie per stad/
gemeente in alfabetische volgorde én van het aantal toegankelijke bedden en  sanitaire voorzieningen. 
Handig dus als je in een bepaalde stad of gemeente op zoek bent naar een vakantieverblijf voor een kleine 
of grotere groep.  Vergeet niet dat ook jeugdverblijven vaak hun deuren open zetten voor socio-culturele 
 groepen, vriendengroepen en gezinnen. De hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, kampeerverblijven en 
vakantiecentra vind je in de andere All In brochure.
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Aalst KLJ Moorsel Jeugd/groepsverblijf -      (3 ruimtes) 1 139
Aalter Kattenberg Jeugd/groepsverblijf -      (1 ruimte) 1 144
Aarschot Langebos Heem Jeugd/groepsverblijf -      (4 ruimtes) 1 69
Affligem Jeugdheem Sint-Benedictus Jeugd/groepsverblijf 2     (1 kamer) 1 62
Alveringem De Pannenhoeve Jeugd/groepsverblijf 2     (2 kamers) 1 112
Antwerpen Jeugdherberg Pulcinella Hostel 12   (4 kamers) 6 158
Antwerpen De Karakol Jeugd/groepsverblijf -      (1 ruimte)*** 1 166
Antwerpen Hopper Jeugdverblijf Het Scoutshuis Jeugd/groepsverblijf 26   (14 kamers) 2 167
Avelgem Chiroheem Kantekleer Jeugd/groepsverblijf -      (1 slaapzaal) 1 111
Beringen Het Mezennestje Jeugd/groepsverblijf 30   (5 slaapzalen) 1 92
Bilzen Chirodroom Jeugd/groepsverblijf -      (1 ruimte) 1 98
Blankenberge Wandelaar Jeugd/groepsverblijf -     (1 slaapzaal) 1 28
Boortmeerbeek Jeugdverblijf Kalleberg Jeugd/groepsverblijf -      (1 slaapzaal) - 68
Borgloon Het Klokhuis Jeugd/groepsverblijf 3     (1 kamer) 1 99
Brasschaat Jeugdverblijfcentrum Bielebale Jeugd/groepsverblijf 67   (18 kamers) 18 88
Bredene Horizon Jeugd/groepsverblijf 46   (20 kamers) 4 33
Brugge Domein Aan de Plas Hostel 3     (1 kamer) 1 161
Brugge De Karmel Jeugd/groepsverblijf 17   (3 kamers) 2 169
Brugge Bauhaus Hostel 4     (1 kamer)*** 1 162
Brugge Snuffel Hostel Hostel 27   (13 kamers) 6 163
Brugge Jeugdherberg Europa Hostel 32   (8 kamers) 1 164
Brugge Jeugdherberg Herdersbrug Hostel 8     (4 kamers) 4 165
De Haan De Repoo Jeugd/groepsverblijf 3     (1 kamer) 1 31
De Panne Jeugdverblijfcentrum Flipper Jeugd/groepsverblijf 3     (1 kamer) 1 37
De Panne J-Club Jeugd/groepsverblijf 4     (2 kamers) 1 38
Deinze ‘t Brielhof Jeugd/groepsverblijf -      (2 ruimtes) 1 142
Dilsen-Stokkem Vakantiecentrum Schootshei Jeugd/groepsverblijf 20    (2 slaapzalen) 1 95
Evergem Lovendonk (Chirolokaal Sleidinge) Jeugd/groepsverblijf -      (6 ruimtes) 1 146
Geel Jeugdheem Zonnedauw Jeugd/groepsverblijf 2     (1 ruimte)*** 1 81
Genk Jeugdherberg De Roerdomp Hostel 50   (19 kamers) 2 55
Geraardsbergen Jeugdherberg ‘t Schipken Hostel 4     (3 kamers)*** 3 60
Haacht Het Heike Jeugd/groepsverblijf -      (3 ruimtes) 1 67
Halle Zennedal Jeugd/groepsverblijf 18   (2 slaapzalen) 1 61
Hasselt Hostel H Hostel 22   (11 kamers) 11 160
Hasselt Scouts Akabe Jeugd/groepsverblijf 10   (2 kamers) 1 168
Hechtel-Eksel Chiroheem Sint-Lambertus Jeugd/groepsverblijf -      (4 ruimtes) 1 103
Heist-op-den-berg Chiro Booischot - Ter Laeken Jeugd/groepsverblijf -      (1 ruimte) 1 72
Herentals De Brink - Hopper Jeugdverblijf 

Hoofdgebouw en Zonnedauw
Jeugd/groepsverblijf 68   (17 kamers) 2 70
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Herentals De Brink - Hopper Jeugdverblijf 
Shelter en Kampeersanitair

Jeugd/groepsverblijf 6     (1 ruimte) 1 71

Heusden-Zolder Groot Reitveld Jeugd/groepsverblijf -      (4 ruimtes) 1 91
Heuvelland De Bosgeus Jeugd/groepsverblijf 3     (2 slaapzalen)*** 2 123
Heuvelland Vakantiehuis De Lork Jeugd/groepsverblijf 11   (4 kamers)*** 5 124
Heuvelland Monsalvaet Jeugd/groepsverblijf 6     (3 kamers) 3 125
Heuvelland Ruiterschool Rodeberg Jeugd/groepsverblijf 4     (1 kamer) 1 126
Hoogstraten De Bonte Beestenboel Jeugd/groepsverblijf 3     (1 kamer) 1 75
Ieper De Iep Jeugd/groepsverblijf 10   (2 kamers)*** 1 120
Ieper Ravenhof Jeugd/groepsverblijf 6     (3 slaapzalen)*** 1 121
Izegem ‘t Huzeke Jeugd/groepsverblijf -      (6 ruimtes) 1 118
Kapelle-op-den-Bos Chiromeisjes Kapelle-op-den-Bos Jeugd/groepsverblijf -      (2 ruimtes) 1 64
Kasterlee De Hoge Rielen Jeugd/groepsverblijf 52   (27 kamers) 5 82
Knokke-Heist Lakeside Paradise Hostel 2     (2 kamers) 1 26
Kortrijk Hostel Focus Hostel 4     (4 kamers) 4 57
Kortrijk Jeugdherberg Groeninghe Hostel 10   (4 kamers) 4 58
Lanaken Vakantiehuis Pietersheim Jeugd/groepsverblijf 6     (3 kamers) 3 93
Langemark-
Poelkapelle

Munchenhof Jeugd/groepsverblijf 2     (1 kamer) 1 122

Leuven Jeugdherberg De Blauwput Hostel 6     (6 kamers)*** 1 156
Leuven Leuven City Hostel Hostel 2     (2 kamers) 1 157
Lichtervelde Radar vzw - Afrit 9 Jeugd/groepsverblijf 4     (1 kamer)*** 1 117
Lier Cultuurhostel Bed Muzet Hostel 18   (11 kamers) 9 54
Lokeren Hoogland - De Raap Jeugd/groepsverblijf -      (1 kamer) 1 136
Lommel Chikabo Jeugd/groepsverblijf -      (4 ruimtes) 1 101
Lommel Scoutsheem Lommel Jeugd/groepsverblijf -      (6 ruimtes) 1 102

Londerzeel De Gheyselberg Jeugd/groepsverblijf -      (5 ruimtes) 2 63
Maaseik Sporta Beachclub Jeugd/groepsverblijf 4     (2 kamers) 2 97
Maasmechelen Vakantiehuis Fabiola Jeugd/groepsverblijf 89   (53 kamers) 11 94
Malle Heibrand Jeugd/groepsverblijf 12   (7 kamers) 2 77
Malle Provinciaal Vormingscentrum Jeugd/groepsverblijf 8     (4 kamers)*** 3 78
Mechelen Jeugdherberg De Zandpoort Hostel 60   (30 kamers) 4 159
Meeuwen-Gruitrode De Royer Brem Jeugd/groepsverblijf -      (5 ruimtes) 1 96
Merelbeke Ten Berg Jeugd/groepsverblijf 38  (14 kamers)*** 4 143
Mesen Peace Village Hostel 16   (8 kamers) 8 59
Meulebeke De Miere Jeugd/groepsverblijf 28   (3 kamers) 1 115
Middelkerke Vakantieverblijf De Zeekameel Jeugd/groepsverblijf 12   (6 kamers) 6 32
Mol Chiro Sprankel Jeugd/groepsverblijf -     (4 ruimtes) 1 79
Mol Jeugdkamp De Maat Jeugd/groepsverblijf 2  (1 slaapzaal)*** 1 80
Moorslede De Touwladder Jeugd/groepsverblijf 12   (2 kamers)*** 1 119
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(*)  Met een ‘toegankelijk bed’ bedoelen we een eenpersoonsbed, tweepersoonsbed of het onderste bed van een  stapelbed  
  waarnaast minstens aan 1 zijde voldoende circulatieruimte is.
(**) Een sanitaire cel is een badkamer, sanitair blok of unit met minimum 1 toegankelijke douche, toilet en wastafel.
(***) Uitbreiding van aantal bedden en/of kamers is mogelijk afhankelijk van de schikking en mogelijkheden van de groep.
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Neerpelt De Bosuil Jeugd/groepsverblijf 10   (1 kamer) 1 100
Nieuwpoort De Barkentijn Jeugd/groepsverblijf 3     (3 kamers) 3 34
Nieuwpoort De Slikke en De Schorre Jeugd/groepsverblijf 4     (2 kamers) 2 35
Nieuwpoort ’t Kraaienest Jeugd/groepsverblijf 6     (3 kamers) 1 36
Nijlen Chirolokalen Bevel Jeugd/groepsverblijf -     (1 ruimte) 1 84
Nijlen Sonneheem (Chiro Jong Leven) Jeugd/groepsverblijf -     (1 ruimte) 1 85
Oostduinkerke Vakantiedomein Hoge Duin Jeugd/groepsverblijf 36    (32 kamers) 1 40
Oostduinkerke Bivakhuis Hoge Duin Jeugd/groepsverblijf 70   (26 kamers) 9 39
Oostduinkerke Zandboot (Vakantiedomein Ter Helme) Jeugd/groepsverblijf 2     (2 kamers)*** 2 41
Oostende Jeugdherberg De Ploate Hostel 70   (32 kamers) 12 27
Oostende De Oesterput Jeugd/groepsverblijf 6     (2 kamers) 1 29
Oostende Jeugdverblijfcentrum Duin en Zee Jeugd/groepsverblijf 10   (5 kamers) 5 30
Oudenaarde Het Moerashuis Jeugd/groepsverblijf 24   (6 kamers) 1 141
Overijse De Hagaard Jeugd/groepsverblijf 48   (11 kamers) 2 65
Peer Breugelhoeve Jeugd/groepsverblijf 1     (1 kamer) 1 107
Peer Heideven Jeugd/groepsverblijf 4     (1 kamer) 2 108
Poperinge Het Dorpshuis Haringe Jeugd/groepsverblijf 5     (2 kamers) 1 127
Poperinge Plokkersheem Jeugd/groepsverblijf 6     (3 kamers) 2 128
Ravels KLJ-lokalen Ravels-Eel Jeugd/groepsverblijf -      (3 ruimtes) 1 76
Retie Domein Beverdonk Jeugd/groepsverblijf 45  (23 kamers)*** 5 83
Roeselare Het Rokken Jeugd/groepsverblijf 9     (2 kamers) 1 116
Ruiselede ’t Haantje Jeugd/groepsverblijf 45   (3 kamers) 1 114
Schoten JVC Orangerie Horst Jeugd/groepsverblijf 2     (1 slaapzaal) 1 87
Sint-Gillis-Waas De Nieuwe Statie Jeugd/groepsverblijf -     (5 ruimtes) 1 137
Sint-Katelijne-Waver Domein Roosendael Jeugd/groepsverblijf 2     (2 kamers) 2 86
Sint-Laureins Provinciaal Sportcentrum De Boerekreek Jeugd/groepsverblijf 2     (2 kamers) 2 147
Sint-Niklaas Den Bosduiker Jeugd/groepsverblijf -      (1 slaapzaal) 1 129
Sint-Niklaas Puytvoet - De Blokhut Jeugd/groepsverblijf 3     (1 kamer) 1 130
Sint-Niklaas Tarsicius-lokaal (Puytvoet) Jeugd/groepsverblijf -      (3 ruimtes) 1 131
Sint-Niklaas Lokalen Jongenschiro Belsele Jeugd/groepsverblijf -      (4 ruimtes) 1 132
Sint-Niklaas Axlandhoeve Jeugd/groepsverblijf 3     (1 kamer) 2 133
Sint-Niklaas Chirolokalen WIJ Sinaai Jeugd/groepsverblijf -      (2 ruimtes) 1 134
Sint-Niklaas Scouts en Gidsen Sint-Franciscus Jeugd/groepsverblijf -      (3 ruimtes) 1 135
Stabroek Chirolokaal Kristal Jeugd/groepsverblijf -      (1 slaapzaal) 1 89
Tessenderlo Chiro KSA heem Tessenderlo Jeugd/groepsverblijf -      (3 lokalen) 1 104
Tessenderlo Scoutslokalen Haeidonck Jeugd/groepsverblijf 18   (9 ruimtes) 1 105
Tessenderlo ‘t Heuvelken Jeugd/groepsverblijf 1     (1 kamer) 1 106
Tremelo Tschaluin (Chirojongens Baal) Jeugd/groepsverblijf -      (5 ruimtes) 1 66
Voeren Jeugdherberg De Veurs Hostel 4     (2 kamers) 2 56
Vorselaar Berkelhoeve Jeugd/groepsverblijf 2     (1 kamer)*** 2 74
Waasmunster Heidepark Jeugd/groepsverblijf 10   (2 kamers) 1 138
Westerlo Sporta Centrum Tongerlo Jeugd/groepsverblijf 42  (21 kamers)*** 21 73
Wielsbeke Hernieuwenburg - Vogelsang Jeugd/groepsverblijf 2     (1 kamer) 1 113
Wuustwezel Chirolokalen Chiro Wuustwezel Jeugd/groepsverblijf -     (6 lokalen) 1 90
Zedelgem Hoogveld Jeugd/groepsverblijf 6     (2 kamers) 1 109
Zedelgem Merkenveld - Hopper Jeugdverblijf Jeugd/groepsverblijf 12   (3 kamers) 1 110
Zomergem Jeugdlokaal Oepites Jeugd/groepsverblijf -      (3 ruimtes) 1 145
Zwalm Oud Klooster Dikkele Jeugd/groepsverblijf 3     (1 kamer) 1 140
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Graag terugsturen naar: 

Toerisme Vlaanderen
Inclusief Toerisme
Grasmarkt 61
1000 Brussel

 toegankelijk@toerismevlaanderen.be

Jouw mening is belangrijk voor ons
Wij willen in deze brochure betrouwbare en duidelijke informatie bieden over de toegankelijkheid van de 
opgenomen vakantieverblijven. Jouw bevindingen zijn daarbij zeer belangrijk voor ons. De volgende vragen 
kunnen helpen om één en ander op een rij te zetten. Dank bij voorbaat voor de moeite!

1 BROCHURE
Vind je in deze brochure alle info die je nodig hebt? Is de brochure aantrekkelijk? Vind je ze goed leesbaar en 
begrijpbaar opgesteld?

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Heb je suggesties? Wat kan er volgens jou anders, wat kan nog beter?

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

2 VERBLIJF
Verbleef je zelf al in een van de adressen uit deze brochure? Zo ja, welk verblijf?

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Voldeed de toegankelijkheid aan je wensen? Wat vond je van de geboden service?

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

3 JE CONTACTGEGEVENS (ENKEL INVULLEN INDIEN JE DAT WENST)

Naam:  ..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Adresgegevens:................................................................................................................

...................................................................................................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................
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Toegankelijke festivals  
en  evenementen
Klaar voor een nieuwe festivalzomer? Inter maakt 
het hele jaar door evenementen, voorstellingen in 
cultuurcentra, festivals en sportmanifestaties toegankelijk 
voor mensen met een handicap. Er worden inspanningen 
geleverd voor iedereen, wat ook je handicap is. Meer info 
en het volledige overzicht van toegankelijke evenementen 
vind je op de website www.inter.vlaanderen/events. Je 
kan mailen naar events@inter.vlaanderen of bellen op 
het nummer +32 11 26 50 30.

Assistentie nodig?
De vrijwilligers van de Limburgse Dienst voor  Oppas en Assistentie (Lidoa) 
en de Dienst Persoonlijke Assistentie Sint Lodewijk in Wetteren (Oost-
Vlaanderen) begeleiden je graag bij een daguitstap, bij je rit met het 
openbaar vervoer,  andere activiteiten of wie weet zelfs op reis. Er wordt 
een  kennismakingsgesprek tussen jou en de vrijwilliger georganiseerd zodat 
je zeker bent van een goede match. Meer informatie over Lidoa vind je 
op https://kvgvorming.be/lidoa of via +32 11 23 22 04 en lidoa@kvg.be. 
De Dienst Persoonlijke Assistentie Sint Lodewijk wijst je de weg op www.
sintlodewijk.be. Je contacteert hen via +32 475 78 25 65 en  
dpa@sintlodewijk.be

Heb je ook verpleging nodig op uitstap of tijdens je reis? Dan neem je best 
contact op met je dienst voor thuisverpleging. Zij helpen je graag verder.

Hulpmiddelen op je vakantie
Heb je specifieke hulpmiddelen nodig tijdens je  vakantie? Voor grote en kleine 
hulpmiddelen in de buurt van je verblijfplaats kan je onder andere terecht bij de 
Thuiszorgwinkels van CM, Medishops van Bond Moyson en het Rode Kruis. Meer 
informatie en een overzicht van de uitleendiensten in je buurt vind je op de websites 
www.thuiszorgwinkel.be, www.socmut.be en www.rodekruis.be > Wat doen we > 
Hulpmiddelen uitlenen

Met zijn allen
Niet iedereen houdt zich graag bezig met de  praktische organisatie  
van een vakantie. In Vlaanderen bestaan er heel wat reisorganisaties 
die deze zorg graag van je overnemen. Een overzicht van deze 
organisaties is beschikbaar op www.visitflanders.com/toegankelijkheid.
Wees er op tijd bij, want de plaatsen zijn beperkt.  Eenmaal 
ingeschreven, moet je nog één ding zelf doen: genieten.
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Toegankelijk sporen
In 132 stations zorgt de Belgische spoorwegmaatschappij voor assistentie  
bij het in- en uitstappen. Om zeker te zijn van deze dienstverlening, dien je 
op voorhand je rit te reserveren. Dat kan via het nummer + 32 2 528 28 28 of 
via het online reserveringsformulier. 

Alle info, ook over allerlei voordeeltarieven, staat op www.belgiantrain.be bij 
Reisinfo > Reizigers met beperkte mobiliteit, of in de brochure ‘Gids voor 
personen met beperkte mobiliteit’. Die brochure kan je verkrijgen in de 
stations of downloaden op de website. Om ze in brailleschrift te ontvangen mail 
je naar assistance@b-rail.be.

Weg met bus en tram van De Lijn
Ook de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn werkt aan toegankelijkheid. 
 Rolstoelgebruikers moeten hun bus- of tramrit (heen en terug) echter reserveren, 
zodat kan gekeken worden of zowel de halte als het voertuig voldoende 
toegankelijk is. Op de website kan je ook zelf kijken of je halte toegankelijk is. 
Via een proefproject is reserveren op 5 ‘meer mobiele lijnen’ niet verplicht.

Reserveren gebeurt via de belbuscentrale van de provincie waar je vertrekt. 
Meer informatie over het toegankelijkheidsbeleid van De Lijn vind je op  
www.delijn.be > Toegankelijkheid en in de folder Toegankelijkheid. Voor de 
kusttram hoeft men niet te reserveren. Op https://dekusttram.be (Over de 
Kusttram) staat een overzicht van de toegankelijke haltes. Ben je wat onzeker 
en zoek je een manier om eenvoudig je vragen te kunnen stellen aan de 
chauffeur of anderen? Blue Assist geeft je die mogelijkheid. Neem vooraf eens 
een kijkje op www.blueassist.eu.
 

Onder- en bovengronds met de MIVB (Brussel)
De Brusselse metro zorgt voor een persoonlijke begeleider tijdens de rit. 
Bel hiervoor bij voorkeur op voorhand naar het nummer +32 2 515 23 65, 
of vul het formulier op de website in. Dat formulier, en informatie over de 
toegankelijkheid van metro, tram en (mini)bus vind je op www.mivb.be > 
Reizen > Toegankelijkheid. Je kan ook via de zuilen in de stations assistentie 
vragen, maar dan moet je mogelijk wat langer wachten. De toegankelijke 
metrostations vind je op het metroplan op de website.

Zeker weten

Meer tips vind je in de infobundel ‘Toegankelijk vervoer in  Vlaanderen en Brussel’ van Toerisme Vlaanderen.  
Je ontdekt praktische tips over vliegtuigreizen, waar je een  toegankelijke taxi, liftbus of zelfs mobilhome 
vindt, enz. Deze informatie is steeds gebaseerd op objectief deskundig  onderzoek of ervaringen van mensen 
met een handicap. 
Raadpleeg de bundel op www.visitflanders.com/toegankelijkheid, of vraag je gedrukt exemplaar. Neem zeker 
ook een kijkje op www.meermobiel.be, de website die alle info over aangepast vervoer in Vlaanderen en 
Brussel bundelt.
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Inspiratie voor toegankelijk reizen
Naast vakantieverblijven biedt Toerisme Vlaanderen je nog veel meer inspiratie! 
Tips voor daguitstappen,  toegankelijk  vervoer, voorzieningen aan de  Vlaamse kust, 
 reisorganisaties, toegankelijke fiets-  en  wandelpaden,… 

 Raadpleeg hiervoor de website www.visitflanders.com/toegankelijkheid, 
of neem contact op voor persoonlijk advies.

Toegankelijke vakantieverblijven  
in Vlaanderen en Brussel

Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61 - 1000 Brussel

 +32 2 504 03 40 
 toegankelijk@toerismevlaanderen.be
 www.visitflanders.com/toegankelijkheid
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