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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 hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, 
kampeerverblijven en andere vakantielogies in je handen.
Een overzicht van alle toegankelijke hostels en jeugd- en 
groepsverblijven 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

3

mailto:toegankelijk%40toerismevlaanderen.be%20?subject=
http://www.visitflanders.com/toegankelijkheid


IN
H

O
U

D

KUST

*  Deze verblijven bieden een extra zorgomkadering aan.
   Meer uitleg vind je op pagina 10.

HOTELS
WVL Knokke-Heist - Huyshoeve 26

WVL Blankenberge - ABC Hotel A+ 27

WVL Blankenberge - Alfa-Inn 28

WVL Blankenberge - Du Commerce 29

WVL Blankenberge - Hotel O’mer * A+  30

WVL Blankenberge - José 31

WVL Zeebrugge - Ibis Styles Zeebrugge 32

WVL Oostende - Europe 33

WVL Oostende - Hotel Bero 34

WVL Oostende - Zorghotel Gezondheidscentrum Koninklijke Villa * 35

WVL Middelkerke - Hotel Middelpunt * A+ 36

WVL Nieuwpoort - Cosmopolite 37

WVL Nieuwpoort - Ibis Styles Nieuwpoort 38

WVL Nieuwpoort - Sandeshoved 39

WVL De Panne - Hotel Aan Zee A+ 40

WVL De Panne - Parkhotel De Panne 41

WVL De Panne - Plopsa Hotel 42

WVL Koksijde - Casino 43

GASTENKAMERS
WVL Oostende -‘t Hof Ten Hullenhove 44

WVL Nieuwpoort - B&B ’t Hannonshof 45

VAKANTIEWONINGEN
WVL Koksijde - Gasthof Bethania 46

WVL Oostduinkerke - Hoevedomein Rietvelde 47

WVL De Panne - Vakantieappartementen Eb & Vloed A+ 48

VAKANTIELOGIES
WVL Blankenberge - Floreal Blankenberge 49

WVL Blankenberge - Vakantiecentrum Cosmopolite * A+ 50

WVL Oostende - Vayamundo 51

WVL Nieuwpoort - Zorgverblijf Ter Duinen * 52

WVL De Panne - Villa Rozerood * A+ 56

WVL Koksijde - Euphorbia 54

WVL Koksijde - Reigersnest 55

WVL Oostduinkerke - Vakantiedomein Ter Helme 56

KAMPEREN
WVL Blankenberge - De Wielen 57

WVL Middelkerke - Park Mercator 58

WVL Westende - Kompas Camping 59

WVL Bredene - Park Costa 60

WVL Bredene - ’t Minnepark 61
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HOTELS
VLB Sint-Pieters-Leeuw - Ibis Budget Brussels South 74

VLB Vilvoorde - The Lodge  A+ 75

VLB Meise - Falko 76

VLB Aarschot - De Pluimpapaver 77

ANT Herselt - Amethist 78

ANT Edegem - Hotel Drie Eiken * A+ 79

ANT Brasschaat - Hotel Dennenhof 80

LIM Dilsen-Stokkem - De Maretak 81

LIM Genk - M Hotel * 82

LIM Maaseik - Kasteel Wurfeld 83

LIM Maaseik - Oude Eycke A+ 84

LIM Bilzen - Martin’s Rentmeesterij 85

LIM Voeren - De Kommel 86

LIM Sint-Truiden - l’O de Vie * A+ 87

LIM Bree - Mussenburghof 88

WVL Oostkamp - Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp 89

WVL Zuienkerke - Zorghotel Domein Polderwind * A+ 90

WVL Kortrijk - d-hotel 91

WVL Kortrijk - Ibis Kortrijk Centrum 92

WVL Ieper - Novotel Ieper Centrum 93

WVL Heuvelland - Belvedère 94

WVL Poperinge - Callecanes A+ 95

OVL Zelzate - Den Hof 96

OVL Sint-Niklaas - Ibis Sint-Niklaas Centrum 97

OVL Aalst - Keizershof Hotel 98

OVL Kluisbergen - De Pupiter * A+ 99

OVL Oudenaarde - Leopold Hotel Oudenaarde 100

OVL Ronse - Hoeve De Schapenkop A+ 119

GASTENKAMERS
VLB Bever - Rosario 101

VLB Diest - B&B Aangenaam Anders 102

ANT Lille - Hildegarden A+ 103

ANT Rijkevorsel - B&B De Rijcke Rust A+ 104

ANT Lier - B&B Soetemin 105

LIM Dilsen-Stokkem - ‘t Poorthuys 106

WVL Oostkamp - De Grote Linde 107

WVL Damme - B&B Altijd Genieten * A+ 108

WVL Zwevegem - Ovaertine 109

WVL Spiere-Helkijn - ’t Hof van Spiere 110

WVL Hooglede - Buytenshuys A+ 111

WVL Anzegem - La Rozerie  NIEUW 112

OVL Beveren-Waas - Arenberghoeve 113

OVL Kruibeke - B&B Baz 114

OVL Sint-Gillis-Waas - Fruithof Tack 115

OVL Buggenhout - B&B Mettes 116

OVL Lede - Mirabella 117

OVL Maarkedal - Het Natuurlijk Genot 118

OVL Ronse - Hoeve De Schapenkop A+ 119

VAKANTIEWONINGEN
VLB Lubbeek - Groepsverblijf Drogenhof 120

VLB Tienen - Alpha Hotel: vakantiewoning 121
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*  Deze verblijven bieden een extra zorgomkadering aan. Meer uitleg vind 
je op pagina 10.

*  Deze verblijven 
bieden een extra 
zorgomkadering aan. 
Meer uitleg vind je op 
pagina 10.

VLAAMSE REGIO’S
VAKANTIEWONINGEN
VLB Bekkevoort - Bogaerde Winning: Begijnen A+ 122

ANT Lille - Aan de Boskapel 123

ANT Dessel - Het Witte ZandPat A+ 124

ANT Brasschaat - Casa Ametza * A+ 125

ANT Olmen - De Berksvenhoeve A+ NIEUW 126

LIM Herk-de-Stad - De Waterkant 127

LIM Maasmechelen - Het Vuchterhof * 128

LIM Maasmechelen - Vakantiehuis Fabiola - ‘t Mechels Bos * 129

LIM Maasmechelen - Vakantiehuis Fabiola - Thomasbos * A+ 130

LIM Voeren - Varnhof 131

LIM Heers - Alfonsinehoeve 132

LIM Heers - Martenshof 133

LIM Gingelom - Aan het Tombos A+ 134

LIM Gingelom - Hoeve Jadoul: Druif 135

LIM Gingelom - Hoeve Jadoul: Kers 136

LIM Hamont-Achel - Vakantieverblijf De Dielis * A+ 137

LIM Hechtel-Eksel - De Lage Kempen - ’t Huis * A+ 138

WVL Jabbeke - Flockhof A+ 139

WVL Deerlijk - Hof te Voorde 140

WVL Zwevegem - Hoevetoerisme Ten Rooden Duifhuize 141

WVL Zwegem - Vakantiewoning Trimaarzate NIEUW 142

WVL Diksmuide - ’t Lappersfort * 143

WVL Kortemark - Domein Waterland: Barn 144

WVL Alveringem - Vakantiehoeve Briesland 145

WVL Beernem - Oostveldhoeve 146

WVL Beernem - Vakantiehuisje in ’t Groen * 147

WVL Ieper - De Palingbeekhoeve 148

WVL Ieper - Vijverhuis 149

WVL Heuvelland - Akkernest A+ 150

WVL Heuvelland - Vakantiehoeve Rodeberg 151

WVL Poperinge - In ’t Genot 152

OVL Sint-Niklaas - Hoeve Oswald * A+ 153

OVL Geraardsbergen - Provinciaal Domein De Gavers 154

OVL Zwalm - ’t Schoon Leven 155

OVL Brakel - De Kleppe * A+ 156

OVL Horebeke - Vierkantshoeve Molenzicht 157

OVL Maarkedal - Het Natuurlijk Genot 118

OVL Maarkedal - Hof ter Heidje A  NIEUW 158

VAKANTIELOGIES
ANT Zandhoven - Zorgverblijf Hooidonk * 159

LIM Beringen - Hoeve Genemeer * 160

LIM Maaseik - Guesthouse ‘t Dorpshuys NIEUW 161

OVL Deinze - De Ceder * 162

OVL Aalter - Kasteel Bellem 163

KAMPEREN
VLB Diest - Het Swinnenbos 164

ANT Lille - De Lilse Bergen 165

ANT Mol - Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer A+ 166

ANT Kasterlee - Floreal Kempen 167
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HOTELS
BRU Brussel - Aloft Brussels Schuman 182

BRU Brussel - Thon Hotel EU 183

VLB Leuven - Hotel Ladeuze 184

VLB Leuven - Novotel Leuven Centrum 185

VLB Leuven - Park Inn by Radisson Leuven 186

ANT Antwerpen - Holiday Inn Express Antwerp City-North 187

ANT Antwerpen - Hilton Antwerp Old Town 188

LIM Hasselt - The Lodge Hasselt 189

LIM Hasselt - Holiday Inn Express Hasselt 190

LIM Hasselt - Radisson Blu Hotel, Hasselt 191

WVL Brugge - Academie 192

WVL Brugge - Boterhuis 193

WVL Brugge - De Castillion 194

WVL Brugge - De Medici 195

WVL Brugge - Golden Tree Hotel 196

WVL Brugge - Grand Hotel Casselbergh 197

WVL Brugge - Lace Hotel 198

WVL Brugge - Martin’s Brugge 199

OVL Gent - Europahotel 201

OVL Gent - Hotel Harmony 202

OVL Gent - Holiday Inn Express Gent 203

OVL Gent - Hotel Den Briel * 204

OVL Gent - NH Gent Belfort 205

OVL Gent - Novotel Gent Centrum 206

OVL Gent - Residence Inn by Marriott 207

OVL Gent - Ibis Budget Gent Centrum Dampoort 208

VAKANTIEWONING
WVL Brugge - De Pepel * A+ 209

KAMPEREN
WVL Brugge - Camping Memling A+ 210

OVL Gent - Blaarmeersen 211

De toegankelijke hostels, jeugd- en groepsverblijven 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.  

KAMPEREN
ANT Kasterlee - Houtum 168

LIM Hechtel-Eksel - De Lage Kempen 169

WVL Alveringem - Camping Scheibeekhoeve 170

OVL Wachtebeke - Puyenbroeck 171

OVL Geraardsbergen - Provinciaal Domein De Gavers 172
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Toegankelijke 
vakantieverblijven 
in kaart

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

ANZEGEM

OPOETEREN

SINT-PIETERS-LEEUW
SPIERE-
HELKIJN 

RANDSTEDELIJK GEBIED 
ANTWERPEN - MECHELEN

Brussel

Gent

Hasselt

Antwerpen

Brugge

Leuven

Mechelen

ANTWERPSE 
KEMPEN

WESTHOEK GROENE 
GORDEL

HAGELAND
LEIESTREEK

SCHELDELAND

WAASLAND LIMBURGSE
KEMPEN

HASPENGOUW

MEETJESLAND

BRUGSE
OMMELAND

VLAAMSE ARDENNEN

MAASLAND

VOERSTREEK

BREDENE

ZEEBRUGGE

WESTENDE

DE PANNE

OOSTENDE

KOKSIJDE

NIEUWPOORT

MIDDELKERKE

KNOKKE-HEIST

MOL

LIER

BREE

LEDE
AALST

IEPER

ZWALM

LILLE

HEERS

DESSEL

BEVER

DIEST

RONSE
KLUISBERGEN

MAARKEDAL

DAMMEZUIENKERKE

MEISE

DEINZE

BRAKEL

VOEREN

MAASEIK

BEVEREN

BEERNEM

AALTER 

HERSELT

ZWEVEGEM

DEERLIJK

OOSTKAMP

KORTRIJK

GINGELOM

AARSCHOT

LUBBEEK

BEKKEVOORT

HOOGLEDE

KORTEMARK

KASTERLEE

DIKSMUIDE

POPERINGE

ZANDHOVEN

VILVOORDE

BUGGENHOUT

WACHTEBEKE

ALVERINGEM

HEUVELLAND

BRASSCHAAT

EDEGEM

RIJKEVORSEL

SINT-TRUIDEN
TIENEN

HERK-DE-STAD

BILZEN

SINT-NIKLAAS

KRUIBEKE

SINT-GILLIS-WAAS
HAMONT-ACHEL

HECHTEL-EKSEL

GERAARDSBERGEN

DILSEN-STOKKEM

ZELZATE

OUDENAARDE
HOREBEKE

BLANKENBERGE

OOSTDUINKERKE

VORSELAAR

MAASMECHELEN

JABBEKE

BERINGEN

GENK
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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 verplaatsbaar douchezitje of douche(rol)stoel 
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 29 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, assis-
tentie). Sommige huizen hebben hiervoor eigen personeel beschikbaar, 
bij andere wordt de nodige omkadering extern ingehuurd. Dat onder-
scheid zie je in het icoon, door de vermelding 24/7 bij de verblijven die 
zelf zorg in huis hebben. Alle informatie over de toegankelijkheid en 
zorgomkadering bij B&B Altijd Genieten, Casa Ametza, Cosmopolite, 
De Ceder, De Dielis, De Kleppe, De Pepel, De Pupiter, Het Vuchterhof, 
Hoeve Genemeer, Hotel Den Briel, Hotel Drie Eiken, Hotel l’O de Vie, 
Lappersfort, M Hotel, O’mer, Oswald Hoeve, Vakantiecentrum De Lage 
Kempen – ’t Huis 1, Vakantiehuis Fabiola – Thomasbos, Vakantiehuis 
Fabiola (Huis 1, 2 en 3, Piramide, Efro 1 en 2, Mechels Bos 1 en 2, 
Tussenblok M3), Vakantiehuisje in ’t Groen, Villa Rozerood, Zorghotel 
Domein Polderwind, Zorghotel gezondheidscentrum koninklijke villa, 
Zorghotel Middelpunt, Zorgverblijf Hooidonk, Zorgverblijf Ter Duinen 
vind je in één 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 geleidehonden 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 assistentiehond. 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. De 
jeugd- en groepsverblijven vind je in de andere All In brochure. Vraag ze gerust 
bij ons aan.

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. Check daarom de richtprijzen op de website van het verblijf zelf 
of op www.jeugdverblijven.be. Raadpleeg de andere brochure voor de 
jeugdverblijven.

Waar is er mogelijkheid om zelf te koken?
In een vakantiewoning kun je zelf je eten koken. Het gaat om een uitgeruste 
woning, studio of appartement waar enkel jij tijdens je verblijf logeert, met 
je gezin, partner of kleine vriendengroep. Ook sommige groepsverblijven 
(jeugdverblijven of vakantielogies) voorzien de mogelijkheid om zelf te koken.
Raadpleeg de andere All In brochure voor de jeugdverblijven.
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Vlaanderen wil een vakantieland voor iedereen zijn. Of je nu houdt van de zee, het platteland of van een 
citytrip. Daarom helpt Toerisme Vlaanderen hotels, attracties, festivals en musea om bezoekers te ontvangen 
op een klantvriendelijke en toegankelijke manier. Geregeld komen er zo nieuwe plaatsen bij.

IEDEREEN VERDIENT 
EEN TOEGANKELIJKE VAKANTIE!

Welke vakantieverblijven en attracties zijn goed toegankelijk?
Wat is er nog meer in de buurt om onbeperkt van te genieten?
Wat vinden andere reizigers met een beperking ervan?

Maar er is meer…

Vakantie, de normaalste zaak van de wereld? Groot gelijk.
En toch: veel mensen vinden het knap lastig om met vakantie te kunnen.
Omdat vervoer een obstakel is. Omdat het te duur is.
Omdat allergie, ziekte of beperking om iets extra vraagt. 
Omdat psychische kwetsbaarheid om een prikkelarme omgeving vraagt.
Omdat je liever in gezelschap reist.
Omdat …

Iedereen Verdient Vakantie wil dat iedereen de kans krijgt om op een zelfgekozen manier te genieten in de 
vrije tijd. Of je een te krap budget hebt, of een beperking hebt, iedereen heeft het recht op vakantie.

Samen met 2300 partners zoekt het netwerk Iedereen Verdient Vakantie oplossingen voor vakantiedrempels.

Neem een kijkje op iedereenverdientvakantie.be en stel je vraag!

Je leest het allemaal op www.visitflanders.com/toegankelijkheid.

Toegankelijk toerisme in Vlaanderen
Grasmarkt 61 - 1000 Brussel - Tel. 02 504 03 40

www.visitflanders.com/toegankelijkheid

Iedereen Verdient Vakantie
Grasmarkt 61 - 1000 Brussel - Tel. 02 588 04 49 
of 1700 (gratis)

www.iedereenverdientvakantie.be
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Hotels

Ibis Styles Zeebrugge

Zorghotel Gezondheidscentrum Koninklijke Villa

Hotel Drie Eiken

M Hotel

Belvedère

Holiday Inn Express Gent

Novotel Gent Centrum

Zorghotel Middelpunt

Parkhotel De Panne

Zorghotel Domein Polderwind

Martin’s Brugge

Gastenkamers

B&B Altijd Genieten

Vakantiewoningen

’t Mechels Bos

Thomasbos

De Lage Kempen – ’t Huis

’t Lappersfort

Hoeve Jadoul

De Kleppe

Vakantielogies

Floreal Blankenberge

Vakantiecentrum Cosmopolite

Vayamundo Oostende

Zorgverblijf Ter Duinen

Reigersnest

Vakantiedomein Ter Helme

Zorgverblijf Hooidonk

Kamperen

Kompas Camping Westende

De Lilse Bergen

Houtum

De Lage Kempen

Zilvermeer

Voor deze verblijven uit onze
brochure zijn er sociale tarieven: 
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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 handicapbeweging 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?iiii
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, douchezitje 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 kamers

betaalkaarten aanvaard

lift aanwezig

honden welkom

restaurant of snackbar

privé-parking

mensen met een 
voedselallergie *

sociaal tarief Iedereen 
Verdient Vakantie

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

bar of cafetaria

kampeerverblijf: 
totaal aantal plaatsen
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*  Deze verblijven bieden een extra zorgomkadering aan.
   Meer uitleg vind je op pagina 10.

HOTELS
WVL Knokke-Heist - Huyshoeve 26

WVL Blankenberge - ABC Hotel A+ 27

WVL Blankenberge - Alfa-Inn 28

WVL Blankenberge - Du Commerce 29

WVL Blankenberge - Hotel O’mer * A+  30

WVL Blankenberge - José 31

WVL Zeebrugge - Ibis Styles Zeebrugge 32

WVL Oostende - Europe 33

WVL Oostende - Hotel Bero 34

WVL Oostende - Zorghotel Gezondheidscentrum Koninklijke Villa * 35

WVL Middelkerke - Hotel Middelpunt * A+ 36

WVL Nieuwpoort - Cosmopolite 37

WVL Nieuwpoort - Ibis Styles Nieuwpoort 38

WVL Nieuwpoort - Sandeshoved 39

WVL De Panne - Hotel Aan Zee A+ 40

WVL De Panne - Parkhotel De Panne 41

WVL De Panne - Plopsa Hotel 42

WVL Koksijde - Casino 43

GASTENKAMERS
WVL Oostende -‘t Hof Ten Hullenhove 44

WVL Nieuwpoort - B&B ’t Hannonshof 45

VAKANTIEWONINGEN
WVL Koksijde - Gasthof Bethania 46

WVL Oostduinkerke - Hoevedomein Rietvelde 47

WVL De Panne - Vakantieappartementen Eb & Vloed A+  NIEUW 48

VAKANTIELOGIES
WVL Blankenberge - Floreal Blankenberge 49

WVL Blankenberge - Vakantiecentrum Cosmopolite * A+ 50

WVL Oostende - Vayamundo 51

WVL Nieuwpoort - Zorgverblijf Ter Duinen * 52

WVL De Panne - Villa Rozerood * A+ 53

WVL Koksijde - Euphorbia 54

WVL Koksijde - Reigersnest 55

WVL Oostduinkerke - Vakantiedomein Ter Helme 56

KAMPEREN
WVL Blankenberge - De Wielen 57

WVL Middelkerke - Park Mercator 58

WVL Westende - Kompas Camping 59

WVL Bredene - Park Costa 60

WVL Bredene - ’t Minnepark 61
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EEN WONDERE WERELD TUSSEN HET ZAND

Onze duinen zijn meer dan enkele hopen zand: het is een wereld van 
planten en dieren die je nergens anders ziet. Dat ontdek je snel in het 
Bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne. In de omgeving is het ook 
heerlijk wandelen en fietsen. Kijk op de agenda van www.duinpanne.be 
voor extra activiteiten. De tentoonstellingsruimte op het gelijkvloers en 
de 1ste verdieping is rolstoeltoegankelijk, hoewel hulp nodig kan zijn aan 
het lang hellend vlak naar de eerste verdieping. De tweede verdieping is 
eveneens met een lang hellend vlak te bereiken. De uitkijktoren kan enkel 
bereikt worden via trappen. Er is een aangepast toilet, maar de deur 
draait naar binnen, wat het manoeuvreren moeilijk maakt als je naar 
buiten wil.

Duinpanne
Olmendreef 2
8660 De Panne

 + 32 58 42 21 51
 duinpanne@west-vlaanderen.be
 www.duinpanne.be

Zeker doen!

Het Zwin
Graaf Leon Lippensdreef 8
8300 Knokke-Heist

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

MET GESPREIDE VLEUGELS OP VERKENNING

Welkom in het Zwin Natuur Park, de internationale luchthaven voor vogels. 
Hou je instapkaart klaar, de trekvogels nemen je mee naar een verre 
bestemming. Tijdens de boeiende vlucht leer je hen spelenderwijs kennen, 
zowel in de doe-tentoonstelling, doorheen het belevingsparcours in het 
park als in de Zwinvlakte. Een fascinerende reis voor het hele gezin. Het 
Zwin Natuur Park is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Enkel 
de Zwinvlakte en een kleine zijweg in het Zwin Park zijn dit niet. Ook het 
onthaalcentrum is ingericht op maat van rolstoelgebruikers. Beneden 
aan de ooievaarstoren is er een scherm waarop je via live-beelden van de 
nesten kan volgen wat er boven in de toren te zien is. De panoramatoren 
in het onthaalcentrum is bereikbaar met hulp. Hoogtepunten van de 
wandeling zijn de luisterhut en luisterduin. Er zijn 9 voorbehouden 
parkeerplaatsen op de parking van het Zwin Natuur Park. Je vindt ze 
helemaal achteraan de autoparking, net voor de overdekte fietsenstalling 
en het dichtst bij de ingang. Verderop, in het natuurgebied Zwinduinen 
en -polders, werd voor slechtzienden en blinden een aanbevolen route 
uitgestippeld in samenwerking met Inter. Een maquette stelt de Zwinstreek 
voor met de zee, slikken, schorren en polders. Er is een gratis visueel 
stappenplan beschikbaar voor personen met autisme die hun bezoek 
willen voorbereiden: www.toerismevoorautisme.be > Bestemmingen > 
België > Zwin Natuur Park.
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Het James Ensorhuis
Vlaanderenstraat 29
(hoek Vlaanderenstraat - 
Van Iseghemlaan)
8400 Oostende

 +32 59 41 89 00
 info@jamesensorhuis.be 
 www.ensorstad.be/nl

ENSOR ONTMASKERD

Met zijn bloemenhoed en carnavalmaskers moet schilder James Ensor de 
kleurrijkste Oostendenaar ooit geweest zijn. In het James Ensorhuis vindt 
iedereen, van kinderen tot kenners, nieuwe dingen om te ontdekken, aan 
de hand van een audiogids met uitleg op maat. Stap in de schilderijen 
van Ensor, snuister in zijn spullen en maskers, bekijk zijn brieven en foto’s 
en wandel rond in het huis waar hij woonde en werkte. Ook buiten 
de museummuren is de nauwe band tussen Ensor en Oostende nog 
overal zichtbaar. Dat ontdek je aansluitend op je bezoek aan het James 
Ensorhuis, met een interactieve wandelapp. De tocht van 3 km voert je 
langs de favoriete plekken van de kunstenaar in de stad. Onderweg vertelt 
hij ook over zijn vrienden en de rijke geschiedenis van Oostende. Het 
James Ensorhuis is vlot rolstoel-toegankelijk mits een kleine afwijking van 
het parcours. Op verschillende plaatsen in het gebouw kan je even gaan 
zitten. Er is aangepast sanitair. De dichtstbijzijnde parkings zijn Parking 
Centrum en Parking Kursaal 2 op 150 meter van het museum. Daar zijn 
enkele parkeerplaatsen ter beschikking voor personen met een beperking. 
Tijdens de Ensorwandeling komt een helpende hand wel van pas, want 
er is een steile helling onderweg. Op twee plaatsen moet je even verder 
doorrollen om een verlaagde oversteekplaats te bereiken. Ook personen 
met een visuele of auditieve beperking kunnen comfortabel het volledige 
bezoek doen. De audiogidsen bieden audiodescriptie en er zijn aparte 
toestellen met scrollteksten. Ook verschillende voelelementen zijn de 
moeite waard. De uitkijktoren kan enkel bereikt worden via trappen. 
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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
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EEN FRISSE DUIK IN DE MIDDELEEUWEN

Wonen, werken, bidden, eten, spelen, liefhebben… 
het zal je verbazen hoe verschillend en gelijkaardig 
de middeleeuwer en de moderne mens wel zijn. 
Laat je verrassen door de eeuwenoude voorwerpen 
die de archeologen uit de grond haalden, maar 
ook door de knappe reconstructies uit Legoblokjes. 
Met je eigen smartphone of met een VR-bril van 
het museum stap je zo het verleden in en kom je 
midden tussen de verdwenen gebouwen terecht. 
Er zijn twee gereserveerde parkeerplaatsen 
bij de ingang. Rolstoelgebruikers komen het 
onthaalgebouw binnen via de A. Verbouwelaan 
(druk op de bel voor een medewerker). De lift 
van het museum is voldoende ruim, die van het 
bezoekerscentrum is 105 cm breed en 122 cm diep. 
Er zijn 2 aangepaste toiletten, maar de draai- en 
opstelruimte is beperkt. Het ruïneveld is voor 
rolstoelgebruikers erg moeilijk toegankelijk omwille 
van de steile hellende vlakken. De meeste zalen zijn 
goed bereikbaar. Bij de belevingselementen kan je 
wel hulp nodig hebben. In het museum zijn er in 
elke zaal infobordjes in brailleopschrift. Als blinde of 
slechtziende kan je de VR-beleving met aangepaste 
audio ontdekken, waarin je extra informatie hoort 
over wat er getoond wordt. Buiten kan je op de site 
op ontdekking gaan en bijvoorbeeld de versierde 
kraagstenen betasten.

Adbijmuseum Ten Duinen
A. Verbouwelaan 15
8670 Koksijde 

 +32 58 53 39 50
 abdijmuseum@koksijde.be
 www.tenduinen.be/nl

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 een 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.

Inter events
 zzz@inter.vlaanderen 
 www.inter.events 

 > Projecten > Zon, Zee...Zorgeloos
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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/nl/toegankelijkheid/brochures/

TI
PS

23Kust

http://www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/brochures/


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.myknokke-heist.be

Infokantoor Zeebrugge
Zeedijk
8380 Zeebrugge 

 +32 50 44 46 46 
 +32 50 44 46 45
 visitbruges@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

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

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/

Dienst Toerisme Koksijde 
Zeelaan 303
8670 Koksijde

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

Dienst voor Toerisme 
Bredene
Kapelweg 76
8450 Bredene

 +32 59 56 19 70
 toerisme@bredene.be
 www.uitinbredene.be

Bezoekerscentrum 
Duinpanne
Olmendreef 2
8660 De Panne

 +32 58 42 21 51
 duinpanne@west-vlaanderen.be
 www.west-vlaanderen.be/ 

 domeinen/duinpanne

Toerisme Heist 
Pannenstraat 138
8301 Knokke-Heist 

 +32 50 63 03 80
 toerisme@knokke-heist
 www.myknokke-heist.be
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Toegangspad, ingang en onthaal
De kasseien op het toegangspad 
zijn opgevoegd en vrij goed 
berijdbaar. Er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping 
of zijn bereikbaar via de lift. De 
knoppen in de lift staan wel dicht 
in de hoek. De doorgangen zijn 
voldoende breed.

Restaurant / ontbijtruimte
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
De draairuimte voor de deur is nipt. 
Er is voldoende opstelruimte naast 
en schuin voor het toilet. Voor 
het toilet is er 95 cm opstelruimte. 
Beugels zijn voorzien.

Slaap- en badkamer
1 toegankelijke kamer met 
badkamer (nummer 1). De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met douchezit (37 x 35 cm)  
en een beugel. Voldoende 
opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het zitje. De kraan 
hangt op dezelfde wand als het 
zitje. Het toilet heeft beugels en 
er is opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het toilet. De wastafel 
is onderrijdbaar, er is voldoende 
circulatieruimte.

Extra
Er zijn brailleaanduidingen op de 
liftknoppen en visuele contrasten 
werden voorzien.

Huyshoeve ***  
Knokke-Heist

2

3

Toegankelijkheidsinfo

Dit landelijk charmehotel ligt net aan de rand van het pittoreske 
dorpje Ramskapelle, op drie kilometer van het centrum van Knokke-
Heist, en op fietsafstand van Brugge en Sluis. De Huyshoeve is een thuis 
zowel voor toeristen die de bruisende badplaats Knokke-Heist en zijn 
omgeving willen verkennen als voor de zakenreiziger die op zoek is naar 
rust. Met de hotelfietsen verken je de ‘Riante Polderroute’ die vlak aan 
het hotel ligt.

Spelemanstraat 154
8301 Knokke-Heist  
(Ramskapelle)

 +32 50 51 51 25
 +32 50 51 51 75
 info@huyshoeve.com
 www.huyshoeve.com 
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Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is vlot toegankelijk. 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. 

Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig. 

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet ter hoogte van de balie 
heeft voldoende opstelruimte. 
Beugels zijn voorzien. 

Slaap- en badkamer 
Kamer 103 is toegankelijk en heeft 
een aangepaste badkamer. Er is 
voldoende draairuimte aan 1 zijde 
van het bed (foto 2). De badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
douchezit, beugels en voldoende 
opstelruimte (foto 3). Ook aan het 
toilet heb je voldoende opstelruimte 
en beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Extra
De liftknoppen hebben braille- en 
reliëfmarkeringen. De lift geeft ook 
een auditief signaal. Er zijn visuele 
contrasten aanwezig. Bij het ontbijt 
wordt rekening gehouden met 
voedselallergieën. 

ABC Hotel ****  
Blankenberge
Het milieuvriendelijke ABC Hotel is rustig gelegen op 5 minuten 
van het strand en het centrum van Blankenberge. Het hotel heeft 
een zonneterras en uitzicht over de stad, evenals een eigen bar en 
restaurant gespecialiseerd in visgerechten. Er wordt elke dag een 
biologisch ontbijt geserveerd. Elke kamer heeft een flatscreen-tv, 
koffiezetapparaat en een eigen badkamer. Sommige beschikken over 
een zithoek waar je kunt ontspannen. Je kunt een fiets huren om de 
omgeving te verkennen. Nieuw in de loop van 2022: een zwembad, 
sauna, infrarood cabine, binnentuin met solarium en garages.

Marie-Josélaan 25
8370 Blankenberge 

 +32 50 96 02 50 
 info@abchotel.be
 www.abchotel.be    
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Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang via de Kerkstraat is 
vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. De balie heeft een 
onderrijdbaar deel.

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

Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig. 

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

Slaap- en badkamer
Kamers 215 en 315 zijn toegankelijk en 
hebben een aangepaste badkamer. 
Ze hebben telkens 2 toegankelijke 
eenpersoonsbedden (naast elkaar 
geplaatst). Er is ruim voldoende 
circulatieruimte. De badkamer heeft 
een inrijdbare douche met douchezit, 
beugels en voldoende opstelruimte. 
Naast en schuin voor het toilet heb 
je voldoende opstelruimte, voor het 
toilet 106 cm. Beugels zijn voorzien. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Extra
De liftknoppen zijn voorzien in braille 
en er zijn gesproken aanwijzingen. 
Er zijn voldoende visuele contrasten 
aanwezig.

Alfa-Inn ***

Blankenberge
Op 150 meter van het strand, in de winkelstraat van Blankenberge, 
ligt dit familiehotel waar je met de kinderen van harte welkom bent. 
Er zijn spelletjes, een speeltuintje en tekenfilms in de videozaal voor 
de kleintjes. Verder is er ook een heel uitgebreid ontbijtbuffet, een 
gezellige binnentuin, wellness, biljartzaal en zonneterras. Je logeert 
in vernieuwde kamers en volledig ingerichte appartementen tot 6 
personen.  Het hotel heeft een privé-parking aan 15 euro per dag.

Kerkstraat 92 
8370 Blankenberge 

 +32 50 41 81 72 
 info@alfa-inn.com
 www.alfa-inn.com 
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Sfeervol familiehotel in het hartje van de badstad, vlakbij de markt, de 
haven, het strand en op 5 minuten wandelen van het station. Gezinnen 
kunnen een familiekamer met tussendeur boeken. Je fiets kan je kwijt 
in de gratis berging en je wagen in de privégarage (te reserveren 
en betalend). Fietshuur is mogelijk. Langslapers kunnen rijkelijk 
ontbijten tot 11u. Geniet van een drankje in de vernieuwde lounge met 
kinderspeelhoek. Mogelijkheid tot privé-gebruik van het stoombad.

Toegangspad, ingang en onthaal
Bijna overal is er ruim voldoende 
circulatieruimte. Alleen een kort en 
steil hellend vlak tussen de deur en 
het onthaal blijkt met een manuele 
rolstoel moeilijk zelfstandig 
berijdbaar. Aan de balie is een 
verlaagd en onderrijdbaar gedeelte 
voorzien.

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

Restaurant / ontbijtruimte
De ontbijtzaal bevindt zich 
ter hoogte van de balie. Er is 
voldoende circulatieruimte. De 
tafels zijn beperkt onderrijdbaar. 
De tafels hebben een vrije hoogte 
van 65 cm. 

Gemeenschappelijk toilet
De opstel- en draairuimte in het 
sas en het toilet zijn beperkt, maar 
bruikbaar mits manoeuvreren 
of hulp. Je hebt voldoende 
opstelruimte naast het toilet, voor 
het toilet 90 cm. Er is een beugel 
voorzien. 

Slaap- en badkamer
Er zijn 3 toegankelijke kamers 
(nummers 1, 2 en 4) met elk twee 
eenpersoonsbedden, waarvan 
telkens 1 toegankelijk is. De 
badkamers hebben een inrijdbare 
douche met voldoende ruimte (90 
cm voor het zitje in kamer 2). Er is 
een verplaatsbare douchestoel met 
afneembare armleuningen voor 
kamers 1 en 2. Kamer 4 heeft een 
zitje met beugels. Ook het toilet 
heeft voldoende opstelruimte en 
beugels. De wastafel is beperkt 
onderrijdbaar in kamers 1 en 2. 

Du Commerce *** 
Blankenberge

Weststraat 64
8370 Blankenberge

 +32 50 42 95 35
 +32 50 42 94 40
 info@hotel-du-commerce.be
 www.hotel-du-commerce.be 
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Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is vlot toegankelijk. Er is 
een verlaagde en onderrijdbare balie.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met een goede lift. 
Om van het onthaal naar de rest 
van het gebouw te gaan neem 
je een plateaulift. Die heeft een 
afgeschuind drempeltje van 5 
cm. Op de route naar de lift, de 
ontbijtruimte en het aangepast 
toilet is er een versmalling met een 
draairuimte van 135 cm.
Restaurant / ontbijtruimte
De ontbijtruimte is goed 
toegankelijk. De tafels zijn 
onderrijdbaar. Ook het terras is 
drempelloos bereikbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Het gemeenschappelijk aangepast 
toilet is ruim en heeft beugels.

Slaap- en badkamer 
Er zijn 8 aangepaste slaapkamers 
met eigen badkamer (eenpersoons-, 
tweepersoons- en familiekamers met 
telkens 1 toegankelijk bed). De kamers 
zijn ruim. De ruime badkamers 
hebben een inrijdbare douche met 
douchezit met beugel of opklapbare 
armleuningen. Ook aan het toilet 
heb je voldoende ruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar. 
Extra
Er is 24u begeleiding en 
zorgomkadering mogelijk op 
aanvraag. Ook hoog-laagbedden 
en andere hulpmiddelen kunnen 
aangevraagd worden. Je kan 
deelnemen aan activiteiten. 
De liftknoppen hebben 
brailleaanduidingen en de 
lift geeft een auditief signaal. 
Visuele contrasten en tactiele 
markeringen zijn voorzien. Op 
aanvraag houdt de keuken graag 
rekening met je voedselallergieën 
en dieetvoorkeuren, gelieve dit te 
melden bij het boeken van je verblijf.

Je vindt dit volledig vernieuwd hotel in het sprankelende centrum 
van badstad Blankenberge.  Vakantiesfeer, ontmoeting, beleving en 
ontspanning staan voorop. Hotel O’mer, da’s ongedwongen genieten in 
een kleinschalig, sfeervol en rolstoeltoegankelijk hotel. Bekijk zeker de 
verblijfsmogelijkheden en bijkomende arrangementen op de website. Op 
zoek naar meer ondersteuning? Het team geeft graag een antwoord op 
al jouw vragen.

Toegankelijkheidsinfo

Hotel O’mer 
Blankenberge

Consciencestraat 45
8370 Blankenberge

 +32 50 41 13 49
 info@hotelomer.be
 www.hotelomer.be 
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Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping 
of zijn bereikbaar via een lift. 
De doorgangen zijn voldoende 
breed. De ontbijtruimte en het 
gemeenschappelijk toilet bereik 
je via een wat steil hellend vlak. 
Sommigen kunnen hier hulp nodig 
hebben.

Restaurant / ontbijtruimte
De opstel- en draairuimte aan de 
deur is nipt. Verder voldoende 
circulatieruimte. Er zijn beperkt 
onderrijdbare tafels aanwezig

Gemeenschappelijk toilet
Er is weinig ruimte naast de klink 

aan de binnenzijde van de deur. Er 
is voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor het toilet. De wastafel 
hindert de opstelruimte voor het 
toilet. Er zijn beugels voorzien.

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met badkamer 
(suite ‘Eline’ op eerste verdieping). 
De draairuimte achter de kamer- 
en badkamerdeur is nipt, maar 
bruikbaar. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met douchezitje 
met wegneembare armleuningen. 
Voldoende opstelruimte naast, voor 
(114 cm) en schuin voor het zitje. Het 
toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte ernaast en schuin 
voor. Voor het toilet is de ruimte 
beperkt tot 90 cm. De wastafel is 
onderrijdbaar, ervoor heb je 100 cm 
opstelruimte.

Hotel José, een familiehotel met een lange traditie, ligt in het centrum, 
vlakbij de zee, de winkelstraat, het treinstation en een halte van de 
kusttram. Een hartelijke ontvangst en authentiek kader garanderen een 
fijne vakantie in een familiale sfeer. ’s Morgens kies je uit een uitgebreid 
en gevarieerd ontbijtbuffet. Het hotel heeft zijn eigen bar en restaurant 
en biedt een correcte prijs-kwaliteit verhouding. Kleine hondjes tot 10 
kg zijn welkom mits 5 euro meerprijs per dag.

Toegankelijkheidsinfo

José * 
Blankenberge

Vissersstraat 18
8370 Blankenberge

 + 32 50 41 14 21
 info@hotel-jose.be
 www.hotel-jose.be 
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Kustlaan 99
8380 Zeebrugge 

 +32 50 20 12 02
 +32 50 27 07 02
 H8091@accor.com
 www.ibis.com   

Dit hotel ligt in het centrum van Zeebrugge, dicht bij het commerciële 
centrum van de haven. De kamers zijn modern en trendy. Je hebt de 
keuze tussen standaardkamers, suites en familiekamers. Er zijn liefst 
2 verwarmde buitenzwembaden voor de hotelgasten en er is privé 
parking. In de lobby heb je dag en nacht gratis koffie, thee en water ter 
beschikking.

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

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of 
zijn bereikbaar met de lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
 
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
er zijn onderrijdbare tafels aanwezig. 
De vrije diepte onder die tafels is wel 
beperkt door de centrale poot.

Gemeenschappelijk toilet
De deur naar het aangepast toilet 
op de benedenverdieping is vrij 
zwaar en de opstelruimte naast de 
klink is beperkt. Het toilet zelf is erg 
ruim, met voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het 
toilet. Beugels zijn voorzien. 

Slaap- en badkamer
3 toegankelijke kamers met 
badkamer op de eerste, tweede 
en derde verdieping met elk 1 
toegankelijk tweepersoonsbed  
(foto 2). De opstelruimte naast de 
klink voor de kamerdeur is beperkt. 
Het bed is 58 cm hoog.  
De badkamers hebben een 
inrijdbare douche met zitje (foto 3) 
en voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het zitje. Er 
is telkens 1 beugel aanwezig. Het 
toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte, de wastafels zijn 
onderrijdbaar.

Extra
Er worden anti-allergische stoffen 
gebruikt. Op aanvraag houdt de 
keuken graag rekening met je 
voedselallergie. Het zwembad is 
vlot drempelloos bereikbaar. Er is 
geen hulpmiddel om in het water 
te gaan.

60

Ibis Styles Zeebrugge *** 
Zeebrugge

Toegankelijkheidsinfo
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Toegangspad, ingang en onthaal
Voldoende circulatieruimte. De 
helling van de stoep kan de 
toegang licht bemoeilijken. De 
inkom gebeurt via automatische 
schuifdeuren en is voldoende ruim. 
De balie heeft een uitschuifbaar en 
beperkt onderrijdbaar gedeelte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
beneden of zijn vlot bereikbaar met 
de lift.
Restaurant / ontbijtruimte
Er is een versmalling op de route 
naar de ontbijtzaal van 100 cm 
breed. De deurdelen van de 
dubbele deur van de ontbijtzaal 
zijn elk 83 cm breed. Er is 
voldoende circulatieruimte. De 
tafels zijn beperkt onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
De draairuimte voor de deur is 
beperkt. Goede opstelruimte naast 
en schuin voor het toilet, ervoor is 
het wat nipt (90 cm). Er zijn beugels 
voorzien. 

Slaap- en badkamer 
5 toegankelijke kamers (foto 1) 
(nummers 229, 329, 429, 529 en 
629) met aangepaste badkamer. De 
opstel- en draairuimte aan de deur 
is nipt. Twee eenpersoonsbedden 
in de kamers. Inrijdbare douche 
met douchestoel met beugels en 
genoeg opstelruimte. De toiletten 
in kamers 229 en 329 hebben 
beugels (foto 3). Aan de toiletten 
van de andere kamers kunnen 
op aanvraag beugels geplaatst 
worden. Naast het toilet heb je 
voldoende opstelruimte, voor het 
toilet 106 cm. De wastafels zijn 
onderrijdbaar. 
Extra
Er is 1 slaapkamer geschikt voor 
mensen met astma en allergieën 
(nummer 629). Het zwembad is 
vlot drempelloos bereikbaar. Er is 
geen hulpmiddel om in het water 
te gaan.

Kapucijnenstraat 52
8400 Oostende

 +32 59 70 10 12
 +32 59 80 99 79
 info@europehotel.be
 www.europehotel.be 

87
Hotel Europe ligt centraal in Oostende, vlakbij de Noordzee en het 
Casino. Een wandeling op de promenade of zonnebaden op het strand 
behoren tot de mogelijkheden. Ontspannen kan in het verwarmd 
binnenzwembad, de sauna, het solarium, het Turks stoombad of de 
fitness. Er zijn ondergrondse parkeerplaatsen beschikbaar.

Europe ****  
Oostende

Toegankelijkheidsinfo
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Toegangspad, ingang en onthaal
Het hellend vlak in het inkomsas 
vergt met een manuele rolstoel 
enige armkracht.
Looproutes en niveauverschillen
De liftdeur is 81 cm breed, de lift is 
voldoende ruim. De smalste gang is 
100 cm breed.
Restaurant / ontbijtruimte
De tafels zijn beperkt onderrijdbaar. 
Er is voldoende circulatieruimte.
Gemeenschappelijk toilet
De opstelruimte naast en schuin 
voor het toilet is voldoende. 
Voor het toilet is er slechts 73 cm 
opstelruimte. 

Slaap- en badkamer 
3 ruime toegankelijke kamers 
(nummers 204, 303 en 402) met 
voldoende circulatieruimte en 
twee eenpersoonsbedden. De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met douchezit, beugel en 
voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor de douchezit. Voor 

het zitje heb je 90 cm. Het toilet 
heeft voldoende opstelruimte en 
enkel een opklapbare beugel. De 
wastafel is onderrijdbaar. Er zijn 
nog 3 aangepaste kamers met ruim 
voldoende circulatieruimte. De 
badkamers hebben een aangepast 
toilet met voldoende opstelruimte 
en beugels en een onderrijdbare 
wastafel, maar de douches zijn niet 
inrijdbaar doordat de douchebak 
4 tot 8 cm boven het vloerniveau 
komt. De bak is op zich wel vlak en 
er is een zitje en beugel voorzien.

Extra
6 kamers zijn ingericht met anti 
allergene materialen. Op aanvraag 
houdt de keuken graag rekening 
met je voedselallergie of -voorkeur. 
Honden t.e.m. 7 kg worden 
toegelaten op aanvraag in kamers 
zonder tapijt. Er is een AED toestel 
beschikbaar aan de receptie. Het 
zwembad is niet drempelloos 
bereikbaar.  

Dit kindvriendelijke hotel bevindt zich in het centrum van Oostende. 
De winkelstraten, het strand en het casino liggen op wandelafstand. 
Sportievelingen kunnen er fitnessen of baantjes trekken in het 
zwembad. Ontspannen doe je in de sauna of het Turks stoombad terwijl 
de kinderen zich uitleven in de speelkamer van kapitein Haddock.

Hotel Bero ****  
Oostende

Hofstraat 1 A
8400 Oostende

 +32 59 70 23 35
 +32 59 70 25 91
 info@hotelbero.be
 www.hotelbero.be
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Het gezondheidscentrum is een zorghotel voor personen met een zorgvraag 
of chronische ziekte. Vakantie en vrije tijd staan steeds meer in het teken van 
behandeling, therapie of coaching gericht op welbevinden en gezondheid. 
In de voormalige Koninklijke Villa kan je, eventueel samen met je partner, er 
eventjes tussen uit of tot rust komen in een uniek exclusief kader.

Toegangspad, ingang en onthaal
Door de ligging op een duin is er een vrij 
lang en steil toegangspad naar boven. Er 
zijn wel aangepaste parkeerplaatsen vlak 
naast de ingang van het dagcentrum, de 
meest aangewezen ingang. De ruimte voor 
de balie is wat nipt, maar zeker bruikbaar.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar met 
de lift. Voor het open houden van een 
dubbele deur op de route van de receptie 
naar alle ruimtes kan je hulp gebruiken. 
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig. De vrije 
diepte onder die tafels is wel beperkt tot 
40 cm door de centrale poot.
Gemeenschappelijk toilet
Zowel op de benedenverdieping als 
op -1 is er een toilet met voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin voor 
het toilet. Beugels zijn voorzien. Op 
de benedenverdieping is de opstel- en 
circulatieruimte voor de toiletdeur nipt, 
maar bruikbaar met hulp.
 

Slaap- en badkamer 
2 toegankelijke kamers met badkamer 
(kamers 9 en 10 met 2 hoog-laag 
bedden per kamer). In kamer 10 is de 
opstelruimte aan de klinken beperkt. 
Beide badkamers hebben een inrijdbare 
douche met verhangbaar zitje en 
voldoende opstelruimte naast en schuin 
voor het zitje. Voor het zitje heb je 
100 cm. Er is telkens 1 beugel en het 
zitje hangt eerder laag, maar er zijn 
ook verplaatsbare douchestoelen met 
opklapbare armleuningen aanwezig. 
Het verhoogd en verlengd toilet heeft in 
beide badkamers beugels en voldoende 
opstelruimte (foto 3), de wastafels zijn 
onderrijdbaar.
Extra
Naast de hoog-laag bedden en 
douchestoelen vind je er ook een tillift, 
toiletverhogers, enkele bedden met 
onrusthekkens, bedoptreksysteem, 
urinalen en bedpannen. Er is 24/24 uur 
zorg continuïteit ter plaatse met een 
beloproepsysteem. Verpleegkundige 
zorgen zijn inbegrepen in de dagprijs. 
Het zwembad is niet rolstoeltoegankelijk.

Zorghotel Gezondheids- 
centrum Koninklijke Villa **** 
Oostende

2

Toegankelijkheidsinfo

Koningsstraat 79
8400 Oostende 

 + 32 59 80 45 19 
 info@koninklijkevilla.be
 www.koninklijkevilla.be
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Toegankelijkheidsinfo

Middelpunt is het vakantieverblijf voor een zorgeloze vakantie met zorg. 
Als gast met een beperking en/of een (hoge) zorgvraag kan je volop 
genieten van een ontspannend en aangenaam verblijf aan de kust in de 
bruisende badstad Middelkerke. Het comfort, de sfeer en de accommodatie 
van een hotel worden gecombineerd met de faciliteiten en de volledige 
toegankelijkheid van een zorgverblijf. Heb je een zorgvraag, dan zoekt het 
zorgteam naar de gepaste oplossing! De keukenploeg legt je culinair in de 
watten, rekening houdend met jouw wensen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, er is voldoende 
circu latieruimte. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
met een ruime lift. 
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. Beugels 
zijn voorzien. 
Slaap- en badkamer
44 aangepaste kamers met 
badkamer. Daarvan zijn er 5 hoge 
zorgkamers met plafondtillift. Op de 
2de verdieping is er nog een extra 
badkamer met hoog-laag bad en 
plafondlift. Voor de bediening van 
de plafondliften heb je mogelijk 
hulp nodig. De andere badkamers 
hebben een inrijdbare douche met 
verhangbaar zitje met opklapbare 
armleuningen en een beugel. Er is 
voldoende opstelruimte voor en 

schuin voor het zitje, afhankelijk van 
de kamer is de opstelruimte naast 
het zitje beperkt tot 75 à 85 cm. Het 
toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte, enkel de zijdelingse 
opstelruimte is in sommige kamers 
beperkt tot 82 cm. De wastafels zijn 
onderrijdbaar.
Extra
De keuken houdt op aanvraag 
rekening met allergieën, diëten en 
voedselvoorkeuren. De kamers en 
gangen beschikken over antiallergische 
vloerbedekking. Middelpunt beschikt 
over diverse hulpmiddelen (op 
aanvraag). Naast de hoog-laag bedden 
en -baden en tilliften kan je ook 
verpleging (via het Wit-Gele Kruis) en 
assistentie reserveren. De liftknoppen 
hebben brailleaanduidingen en er werd 
met visuele contrasten gewerkt. De 
kamers en gemeenschappelijke ruimtes 
zijn prikkelarm ingericht en er werd 
gewerkt met herkenningskleuren. Er 
is een infrarood-wellness voor max. 6 
personen waarvan 2 rolstoelgebruikers.

Westendelaan 37
8430 Middelkerke

 + 32 59 30 70 70
 info@middelpunt.be
 www.middelpunt.be 

44

Hotel Middelpunt *** superior

Middelkerke

2

3

36 Kust

H
O

TE
LS

mailto:info@middelpunt.be
http://www.middelpunt.be


Hotel Cosmopolite ligt in het centrum van Nieuwpoort-Bad en is een 
ideale uitvalsbasis voor een geslaagde vakantie aan zee. De zeedijk ligt 
op slechts 80m, de havengeul op 250m. Bar Caprice is het  juiste adres 
om volledig tot rust te komen en je genot te laten overheersen. Proeven 
van Belgische bieren, genieten van een heerlijke cocktail of proeven van 
een drankje uit ons uitgebreid gamma. Lekker fingerfood en een leuke 
sigarenlounge maken het compleet. In brasserie Carrousel geniet je van 
een uitgebreide kaart aan gerechten en kunnen de kinderen spelen in 
hun eigen kidscorner.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, overal voldoende 
circulatieruimte.

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

Restaurant / ontbijtruimte
Er is een versmalling aan de ingang, 
maar de ruimte is bruikbaar. Verder 
is er voldoende circulatieruimte. Er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig,  
al is de breedte beperkt. 

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet heeft voldoende 
opstelruimte en beugels zijn 
voorzien. 

Slaap- en badkamer 
5 toegankelijke kamers (nummers 
127, 227, 327, 427 en 527) met telkens 
twee eenpersoonsbedden van  
60 cm hoog. De badkamers hebben 
allen een inrijdbare douche met 
voldoende opstelruimte, al is de 
ruimte voor het zitje in sommige 
badkamers beperkt. Een zitje en 
beugels zijn overal voorzien. De 
douchekop is enkel afneembaar 
in kamers 127 en 527. Het toilet 
heeft 1 beugel en de wastafel is 
onderrijdbaar.

Extra
Op aanvraag houdt de keuken graag 
rekening met je voedselallergieën of 
dieetvoorkeuren.

Cosmopolite ****  
Nieuwpoort

Albert I Laan 141
8620 Nieuwpoort

 +32 58 23 33 66
 +32 58 23 81 35
 info@cosmopolite.be
 www.cosmopolite.be 
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ibis Styles Nieuwpoort *** superior 
Nieuwpoort

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is goed bereikbaar en 
toegankelijk. De balie heeft een 
verlaagd en onderrijdbaar deel. 
Looproutes en niveauverschillen
De verdiepingen zijn bereikbaar met 
een goede lift, al is de oproepknop in 
vleugel 1 wat moeilijk bereikbaar. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende ruimte en er zijn 
enkele onderrijdbare tafels voorzien.
Gemeenschappelijk toilet
Je kan hulp nodig hebben bij het 
bedienen van de zware deur met 
beperkte opstelruimte aan de 
binnenzijde. Verder is het toilet 
voldoende ruim en beschikt het over 
de nodige opstelruimte en beugels.
Slaap- en badkamer
Er zijn 4 aangepaste kamers (nummers 
31, 131 en 231 in vleugel 1 en nummer 
206 in vleugel 2). Je kan hulp nodig 
hebben bij het openen van de zware 
deur met beperkte opstelruimte 
naast de klink aan de binnenzijde. 

Verder zijn ze goed toegankelijk en 
heb je telkens aan 1 zijde naast de 
2 eenpersoonsbedden voldoende 
draairuimte. In de kamers van 
vleugel 1 is de draairuimte voor de 
badkamerdeur wat nipt, maar wel 
bruikbaar. De badkamers beschikken 
over een inrijdbare douche met zitje, 
beugels en voldoende opstelruimte 
(voor het zitje 107 cm in vleugel 1). Ook 
het toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte (voor het toilet 109 cm in 
vleugel 1). De wastafel is onderrijdbaar, 
al ligt ze in een nis in kamer 206. 
Extra
Op aanvraag houdt de keuken graag 
rekening met je voedselallergieën 
of -voorkeuren. De liftknoppen 
hebben brailleaanduidingen. Visuele 
contrasten zijn grotendeels aanwezig. 
De wellnessruimte is drempelloos 
bereikbaar en beschikt over een 
aparte kleedkamer met aangepast 
toilet. Er is geen doucherolstoel of 
liftsysteem.

Het ibis Styles Nieuwpoort hotel is een oase van rust. Het ligt aan de Belgische 
kust en biedt een combinatie van design en comfort. Ontdek Nieuwpoort 
met zijn witte zandstrand, vismarkt, vele winkels en de haven Euromarina. 
Het ibis Styles Nieuwpoort biedt zowel classic tweepersoonskamers met 1 of 2 
bedden als familiekamers. De kamers hebben elk hun eigen badkamer 
met bad of douche. Tot de extra’s behoren gratis toiletartikelen en een haar-
droger. Het hotel beschikt over elegante kamers, een bar met terras, 2 vergader-
ruimten, een kinderhoek en een parking. Het heeft ook een wellnesscentrum 
met overdekt zwembad, sauna met extra infraroodlampen en hamam. Via 
Toerisme Nieuwpoort kan je een strandrolstoel reserveren.

Toegankelijkheidsinfo
Brugse Steenweg 41
8620 Nieuwpoort

 +32 58 62 20 00
 H9716@accor.com
 www.accorhotels.com 
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Sandeshoved * 
Nieuwpoort

Toegangspad, ingang en onthaal
De helling naar de ingang is vrij steil, 
waardoor je wat hulp kan gebruiken. 
Binnen goed toegankelijk met voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
met de lift. De liftknoppen staan vrij 
hoog (137 cm). De doorgangen zijn 
voldoende breed. 
Restaurant / ontbijtruimte
De deuren naar de ontbijtruimte en 
restaurant Sandeshoved zijn vrij zwaar. 
Mogelijk moet je beide deurdelen naar 
het restaurant open zetten (80 cm 
breedte per deurdeel). Er is voldoende 
circulatieruimte en er zijn onderrijdbare 
tafels aanwezig. De vrije diepte onder 
die tafels is wel beperkt door de centrale 
poot.
Gemeenschappelijk toilet
De 2 aangepaste toiletten op -1 zijn 
te klein om comfortabel te kunnen 
gebruiken. Er is een goed aangepast 
toilet met voldoende opstelruimte en 
beugels in restaurant De Vloote, aan de 

overkant van de straat. Je kan het via 
een ondergrondse doorgang bereiken, 
maar hulp is welkom voor 2 steile 
hellingen en enkele versmallingen.
Slaap- en badkamer
3 toegankelijke kamers met badkamer 
(nummers 135, 235 en 335) en elk 
twee eenpersoonsbedden, waarvan 
1 toegankelijk. De schuifdeur naar de 
badkamer in kamer 335 is wat moeilijk 
zelfstandig te bedienen door de kleine 
handgreep en beperkte opstelruimte. 
De badkamers hebben een inrijdbare 
douche met zitje, beugels en voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin voor 
het zitje. De sproeikop bevindt zich aan 
de rugzijde van het zitje en is daardoor 
moeilijker bruikbaar. Het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte, de 
wastafels zijn onderrijdbaar. 
Extra
Kamer 335 heeft een plafondtillift in de 
badkamer (niet in de kamer zelf). Het 
gebruik van die kamer kan echter niet op 
voorhand gegarandeerd worden door 
een contract met een organisatie.

Sandeshoved is een kindvriendelijk familiehotel, gelegen aan de 
verkeersvrije zeedijk te Nieuwpoort. Er zijn speciale prijzen voor de 
winterperiode en ook weekend- en midweekarrangementen. Het 
hotel organiseert gastronomische- en themaweekends en er zijn 
speciale vakantiepakketten voor senioren. Sandeshoved verzorgt 
ook groepsmaaltijden en daguitstappen, en is een goed adres voor 
zeeklassen en seminaries. 

Toegankelijkheidsinfo

Hoek Zeedijk
Goethalsstraat 1 
8620 Nieuwpoort

 +32 58 22 23 60
 info@sandeshoved.be
 www.sandeshoved.be   
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Hotel Aan Zee ligt op het levendige marktplein van De Panne, vlakbij de 
winkelstraat en op een boogscheut van het strand. Als levensgenieter 
weet je vast en zeker een van de arrangementen van dit kleine en 
pittoreske hotelletje te waarderen. Ook in de binnentuin en brasserie 
is het aangenaam toeven. Parkeren kan aan 10 euro. Internet is gratis 
beschikbaar.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk. De 
circulatieruimte volstaat.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping 
of zijn bereikbaar via de lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Restaurant / ontbijtruimte
De circulatieruimte voor het buffet 
en op de route is wat nipt, maar 
blijkt bruikbaar. Het meubilair kan 
ook verplaatst worden. Er is een 
onderrijdbare tafel aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 
Beugels zijn voorzien.
Slaap- en badkamer
3 aangepaste kamers met badkamer 
(nummers 11, 14 en 24). Kamer 11 is de 
meest toegankelijke en haalt het A+ 

label. Er zijn verschillende matrassen 
beschikbaar. De badkamers 
hebben een inrijdbare douche met 
verplaatsbare douchestoel met 
opklapbare leuningen. Enkel in kamer 
11 is er voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor de douchestoel. 
In kamers 14 en 24 beperken het toilet 
en de wastafel de opstelruimte naast 
de douchestoel tot 73 cm en ervoor 
tot 70 cm. Het toilet heeft beugels 
en er is opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het toilet. De wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra
De lift heeft brailleknoppen en een 
auditief signaal. Visuele contrasten 
zijn grotendeels aanwezig. Er 
worden antiallergische stoffen 
gebruikt. De keuken houdt op 
aanvraag graag rekening met je 
voedselallergie en dieetwensen.

Hotel Aan Zee **  
De Panne

Markt 6
8660 De Panne

 +32 58 41 46 40
 info@aanzeehotel.be
 www.aanzeehotel.be   
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Toegankelijkheidsinfo

Het Parkhotel ligt in de mooie Erfgoedwijk, op slechts 200 meter van 
het strand. Je kan heerlijk ontspannen in de 2000m2 grote tuin met 
terras, ligstoelen en speeltuintje. Het hotel biedt 39 ruime kamers met 
alle comfort en een heerlijk ontbijtbuffet met verse biologische en 
streekproducten aan.

Toegangspad, ingang en onthaal
Er zijn 2 aangepaste 
parkeerplaatsen. Je komt binnen 
via 2 hellingen. Mogelijk heb je wat 
hulp nodig. Verder is de ingang 
goed toegankelijk. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of 
zijn bereikbaar met de lift. Op 
sommige verdiepingen staan de 
oproepknoppen in een hoek. De 
doorgangen zijn voldoende breed.

Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende ruimte. 1 grotere 
tafel is beperkt onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
De sasdeur naar het toilet bij het 
restaurant is 84 cm breed. De 

draairuimte is wat nipt, maar zeker 
bruikbaar. Naast het toilet heb je 
voldoende opstelruimte, ervoor 
100 cm. Beugels zijn voorzien. De 
wastafel is onderrijdbaar.

Slaap- en badkamer
Kamer 304 is toegankelijk. De ruimte 
naast de klink aan de binnenzijde 
is nipt. Het bed is 63 cm hoog. Er is 
voldoende circulatieruimte aan 1 zijde 
naast de twin bedden. De badkamer 
heeft een inrijdbare douche met zitje, 
beugels en voldoende ruimte. De 
kraan hangt echter in de rug. Je kan 
daarom ook een doucherolstoel met 
grote achterwielen en opklapbare 
armleuningen gebruiken. Het toilet 
biedt voldoende ruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar, maar 
beperkt in diepte.

Parkhotel **  
De Panne

Albert Dumontlaan 30
8660 De Panne

 +32 58 41 41 41
 info@parkhoteldepanne.be
 www.parkhoteldepanne.be
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Toegankelijkheidsinfo

Welkom in het gloednieuwe Plopsa Hotel in De Panne. Het hotel ligt 
vlak naast het park, en de toegang tot Plopsaland, Plopsaqua en 
Mayaland Indoor zijn inbegrepen in je verblijf. Strijk neer in een van 
de 117 betoverende kamers of suites en ervaar de rust in een unieke 
theaterstijl. Slaap in de wereld van Maya de Bij, Mega Mindy, Kabouter 
Plop of een andere Studio 100-held of ontdek de wondere wereld van 
het theater. Heerlijk dineren na een dagje Plopsaland? In het gezellige 
restaurant staat een uitgebreid buffet voor je klaar! Even uitrusten met 
een heerlijk drankje? Daarvoor kan je terecht in de twee bars.

Toegangspad, ingang en 
onthaal
De ingang is vlot bereikbaar en 
toegankelijk. Er is een verlaagd en 
onderrijdbaar deel aan de balie.

Looproutes en 
niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met een ruime lift. 
De oproepknop van de lift is wat 
moeilijk bereikbaar. De doorgangen 
zijn breed.

Restaurant / ontbijtruimte
Het restaurant en de bars zijn 
goed toegankelijk. Er zijn (beperkt) 
onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
De twee aangepaste 
gemeenschappelijke toiletten zijn 

goed toegankelijk, met voldoende 
ruimte en beugels.

Slaap- en badkamer
Er zijn 5 aangepaste kamers 
(nummers 120, 126, 154, 226 en 
254). Je hebt telkens voldoende 
ruimte aan 1 zijde van het dubbel 
bed. De badkamers hebben een 
inrijdbare douche met douchezit, 
voldoende ruimte en een beugel. 
Er is ook een doucherolstoel met 
grote achterwielen en opklapbare 
armleuningen voorzien. Het 
toilet biedt voldoende ruimte 
en heeft beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar.

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

Plopsa Hotel **** superior 
De Panne

De Pannelaan 68/1
8660 De Panne

 +32 58 41 00 00
 info@plopsahotel.be
 www.plopsahotel.be
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Dit viersterrenhotel ligt in het centrum van Koksijde op 25 meter van de 
zee. Je overnacht in ruime kamers met zongericht terras of balkon met 
zeezicht, of in familiekamers met aparte kinderkamer. In de visbrasserie 
“Mozart” worden seizoengerechten op basis van marktverse producten 
geserveerd. In het sfeervolle salon of op het zonneterras geniet je van 
diverse visgerechten zoals het vismarmietje en verschillende mossel- en 
kreeftbereidingen. Ontspannen kan in de sauna, hammam, of whirlpool.

Toegangspad, ingang en onthaal
Toegankelijk via een wat steilere 
helling, misschien heb je een 
duwtje nodig. Er is voldoende 
circulatieruimte. De balie is 
onderrijdbaar.

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

Restaurant / ontbijtruimte
Voldoende circulatieruimte. Er is 
een onderrijdbare tafel aanwezig.

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

Slaap- en badkamer 
3 aangepaste kamers met badkamer 
(nummers 002, 004 en 005). Twee 
eenpersoonsbedden in de kamer 
(foto 2). De draairuimte aan de 
badkamerdeur is nipt, maar bruikbaar. 
De badkamer heeft een inrijdbare 
douche met douchezitje en beugels 
(foto 3). Er is voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het zitje. 
Enkel in kamer 002 heb je maar 66 
cm voor het zitje. Er is een opstaande 
rand van 2 cm aan de douche. Het 
verlengd toilet heeft beugels en er is 
opstelruimte naast, voor (110 cm in 
kamer 005) en schuin voor het toilet. 
De wastafel is onderrijdbaar.

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

Casino ****  
Koksijde

Toegankelijkheidsinfo

Maurice Blieckstraat 6
8670 Koksijde

 +32 58 51 41 51
 +32 58 52 29 10
 info@casinohotel.be
 www.casinohotel.be   
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Actieve boerderij met gastenkamers gelegen in de vlakke polder op 
5 km van de zee en vlakbij het fietsknooppuntennetwerk. Kinderen 
spelen veilig op het erf of in de omheinde tuin en terras met allerlei 
speeltuigen. Bij slecht weer kunnen ze zich uitleven in de polyvalente 
zaal met speelhoek, pingpongtafel en tafelvoetbal terwijl de ouders een 
boek lezen uit de bib. De ruime keuken is de hele dag beschikbaar.

Toegangspad, ingang en onthaal
Voldoende circulatieruimte. Er 
is wel wat weinig opstelruimte 
naast de klink, waardoor voor het 
openen van de deur wat hulp kan 
nodig zijn.

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

Leef / eetruimte
Overal voldoende circulatieruimte. 
De tafels zijn beperkt 
onderrijdbaar. 

Gemeenschappelijk toilet
De opstelruimte voor de deur 
is beperkt. Er is voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het toilet. Er zijn steunbeugels 
voorzien.

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer (‘De Welkom’) 
met twee eenpersoonsbedden. 
De circulatieruimte in de kamer 
en voor de badkamerdeur 
is voldoende mits enig 
manoeuvreren. De bedden kunnen 
uit elkaar geschoven worden om 
meer ruimte te creëren (foto 2). 
Er is een inrijdbare douche met 
verplaatsbare douchestoel met 
afneembare armleuningen. Er is 
voldoende opstelruimte naast het 
zitje, ervoor heb je 103 cm. Het 
toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte. De wastafel is 
onderrijdbaar.

‘t Hof Ten Hullenhove *** 
Oostende

Leemstraat 2
8400 Oostende

 +32 59 70 11 58
 +32 59 70 99 92
 frank.coppin@hotmail.com
 www.hoftenhullenhove.be
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Samen met de hondjes en hoevedieren heten Kristel en Dave je van 
harte welkom in B&B ‘t Hannonshof te Nieuwpoort. Deze authentieke 
hoeve is vlot bereikbaar, gelegen in de polders op wandelafstand van 
Nieuwpoort. Er zijn 4 knusse kamers, waarvan 2 op het gelijkvloers. 
Ook kinderen zijn van harte welkom in de familiekamer. 

Toegangspad, ingang en onthaal
Eens aangemeld aan de poort (de 
bel hangt hoog, maar je kan je 
ook telefonisch aanmelden) kan je 
parkeren op de binnenkoer in vlakke 
kasseien. Die zijn vrij goed berijdbaar. 
Zowel het huisje met de toegankelijke 
kamer als de ontbijtruimte zijn 
bereikbaar vanaf de binnenkoer. De 
deuren zijn 84 cm breed.

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

Leef / eetruimte
De deurdrempel van 6 cm aan de 
ontbijtruimte wordt opgevangen 
door een korte helling. Je kan 
wat hulp nodig hebben. De 
circulatieruimte is nipt, maar er 
kan geschoven worden met het 
meubilair. Er is een onderrijdbare 
tafel aanwezig. Het terras is 
drempelloos bereikbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Je gebruikt het toilet van de 
aangepaste badkamer. Daar heb je 
voldoende ruimte en beugels zijn 
voorzien.

Slaap- en badkamer 
In het ‘Kabouterhuisje’ heb je 
1 toegankelijke slaapkamer. De 
draairuimte achter de deur is nipt, 
maar bruikbaar. Aan 1 zijde van 
het dubbelbed heb je voldoende 
draairuimte. Voor het openen van 
de badkamerdeur kan je hulp nodig 
hebben. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met doucherolstoel 
met wegneembare armleuningen. De 
draairuimte in de douchezone en aan 
de wastafel is wat nipt. De wastafel is 
onderrijdbaar. 

Extra
Op aanvraag houden de uitbaters 
graag rekening met voedselallergieën 
en -voorkeuren. De gastvrouw is ook 
verpleegkundige en biedt graag een 
helpende hand.

B&B ’t Hannonshof *** 
Nieuwpoort

Toegankelijkheidsinfo

Ramskapellestraat 15
8620 Nieuwpoort

 +32 498 51 10 96
 +32 58 59 53 79

 info@hannonshof.be
 www.hannonshof.be 
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Gasthof Bethania werd verbouwd tot een prachtige vakantiewoning 
gelegen in Wulpen, een klein landelijk dorpje dat deel uitmaakt van Koksijde. 
Je kan er heerlijk fietsen, mountainbiken of wandelen via knooppunten. 
Geniet van de vlakheid van de kust met onderweg gezellige terrasjes. 
Ideaal gelegen als vertrekpunt om naar de zee of Plopsaland te gaan. Op de 
actieve hoeve tref je een gezellige woning aan met 6 slaapkamers met eigen 
douche. Kinderen kunnen zich uitleven op de gocarts, op het speeltoestel, 
het gazon of op de trampoline. Je beschikt over een mooi aangelegd terras. 
Er is ook een ingerichte educatieve ruimte voor 30 personen.

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is goed bereikbaar en 
toegankelijk. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed, 
al is de ruimte aan de deur tussen 
de inkomhal en de leefruimte ter 
hoogte van de trap wat nipt.

Leef / eetruimte
Je hebt voldoende ruimte. De tafel 
is onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Je gebruikt het toilet van de 
aangepaste badkamer. Voor dat 

toilet heb je 112 cm opstelruimte, 
ernaast ruim voldoende. Beugels 
zijn voorzien, maar ze staan wat 
ver uit elkaar. 

Slaap- en badkamer 
Er is 1 aangepaste slaapkamer 
met badkamer op de 
benedenverdieping. Je vindt er 2 
eenpersoonsbedden, waarvan 1 
toegankelijk is, en een stapelbed. 
Het bed is wat hoog. De 
opstelruimte naast de deurklinken 
van de badkamerdeur is nipt. De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met verplaatsbare 
douchestoel met wegneembare 
armleuningen. De wastafel is 
beperkt onderrijdbaar.

Gasthof Bethania **** 
Koksijde

Toegankelijkheidsinfo

Dorpsplaats 9A
8670 Koksijde (Wulpen)

 +32 495 28 96 73
 gasthofbethania@gmail.com
 www.gasthofbethania.be

6

46 Kust

2

3

46 Kust

VA
KA

N
TI

EW
O

N
IN

G
EN

mailto:gasthofbethania@gmail.com
https://www.gasthofbethania.be


Toegankelijkheidsinfo

Hoevedomein Rietvelde ligt op 500 m van het centrum van Nieuwpoort 
en op een drietal kilometer van de zee. De groepswoning Het Riethuis (16 
personen) en de 3 kleine vakantiewoningen (van 2 tot 10 personen) zijn 
ruim en eigentijds ingericht. Het Riethuis is rolstoeltoegankelijk. De andere 
vakantiewoningen zijn ook toegankelijk voor minder mobiele gasten. Op 
deze recent gerestaureerde hoeve vind je schapen, een paard, kippen, 
poezen en pony’s. Volwassenen genieten van het weids uitzicht en de 
rust, de kinderen kunnen zich uitleven op de speelweide, in de ontspan-
ningsruimte met pingpongtafel of kunnen veilig rondtoeren met de vele 
go-cars. De kokkin zorgt naar wens voor ontbijt of bereide gerechten 
met/zonder bediening voor grotere groepen.

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is goed bereikbaar via 
vlakke paden. Er is voldoende 
ruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
in de leef- en eetruimte van 
de vakantiewoning. Er is een 
onderrijdbare tafel aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast 
gemeenschappelijk toilet voor alle 
vakantiewoningen, maar het toilet 
in de badkamer van het Riethuis 
ligt steeds vlakbij.
Slaap- en badkamer 
2 toegankelijke kamers met 
douche/badkamer. De kamerdeur 
is 83 cm breed, de badkamerdeur 

82 cm. Hier en daar aan de 
deuren en in de ruimte wat nipte 
opstel- en circulatieruimte. De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met douchezitje (35 x 27 
cm) en een beugel. Voldoende 
opstelruimte naast en schuin voor 
het zitje, ervoor beperkt tot 82 
cm. Als de douchekop bovenaan 
de douchebeugel hangt, is hij 
door zijn hoogte en plaatsing op 
de muur, vanuit het zitje moeilijk 
bereikbaar. Het toilet heeft 2 
beugels en er is opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 
De wastafel is onderrijdbaar, je 
hebt 80 cm vrije breedte onder 
de wastafel. Een doucherolstoel is 
mogelijk op aanvraag.
Extra
Vraag gerust bij reservatie om de 
parkeerplaats het dichtste bij het 
Riethuis voor je vrij te houden.

Hoevedomein Rietvelde **** 
Oostduinkerke

Veurnevaartstraat 5
8670 Oostduinkerke

 +32 58 24 22 08
 +32 472 62 88 28

 +32 58 24 22 08
 info@domeinrietvelde.be
 www.domeinrietvelde.be
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Toegankelijkheidsinfo

De Panne is een unieke kustgemeente helemaal omringd door natuur en leunend 
tegen de Franse grens. In dit fantastische kader ontdek je 2 ruime rolstoelvrien-
delijke vakantieappartementen, gelegen op één van de meest open pleinen van 
de kust, met als extra een onbetaalbaar verzicht op het breedste strand van de 
kust. Beide gelijkvloerse appartementen beschikken over rechtstreekse toegang 
tot de verkeersvrije zeedijk van De Panne en hebben een inrichting die volledig 
is aangepast aan de noden van rolstoelgebruikers. Op die manier kan men met 
het gezin, de familie of een groep vrienden optimaal genieten van een onbe-
zorgd vakantiegevoel. De appartementen kunnen afzonderlijk of samen gehuurd 
worden. 

Toegangspad, ingang en onthaal
De gelijkvloerse appartementen zijn 
rechtstreeks bereikbaar van aan de 
verkeersvrije zeedijk van De Panne. De 
toegang is met automatische schuifdeur 
naar de gemeenschappelijke inkom-
hal van de twee appartementen. De 
drempel wordt overbrugd met een luw 
hellend vlak. Zowel de toegang tot Eb 
als Vloed zijn vlot toegankelijk.
Looproutes en niveauverschillen
Overal zijn er voldoende brede gangen 
en doorgangen.
Leef / eet- en kookruimte
In beide appartementen is de leef, -eet 
en kookruimte in één comfortabele 
open ruimte met veel lichtinval. Het is 
voorzien met een hoog-laag keuken, 
waarvan de toestellen onderrijdbaar 
zijn. Er is een onderrijdbare tafel 
aanwezig.
Slaap- en badkamer 
Vloed: Er zijn 3 gastenkamers. De grote 
slaapkamer heeft een eigen toeganke-
lijke badkamer. De andere slaapkamers 
hebben een aparte douche en toilet op 
de gang. De douche en één slaapkamer 

zijn ook rolstoeltoegankelijk. Kamer 
1 is ruim en heeft een eigen badka-
mer. Er is overal voldoende opstel- en 
circulatieruimte. In de douche is er een 
opklapbaar douchezitje aanwezig met 
één beugel. Het toilet heeft 2 beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar. Kamer 2 is 
eveneens voldoende ruim en heeft één 
toegankelijk bed. De douche op de gang 
is toegankelijk met hulp. 
Eb: Er zijn 3 gastenkamers waarvan de 
grote slaapkamer - met eigen badka-
mer - rolstoeltoegankelijk is. Kamer 1 
is ruim en heeft een eigen badkamer. 
Enkel naast het bed is er een beperkte 
draaicirkel van 120 cm. In de badkamer 
is overal voldoende opstel- en circulatie-
ruimte. In de douche is er een opklap-
baar douchezitje aanwezig met één 
beugel. Het toilet heeft 2 beugels. Er is 
een onderrijdbare wastafel aanwezig.
Extra
Op aanvraag kan je een rolstoel, tillift, 
douchestoel en hoog-laag bed gebrui-
ken tijdens je verblijf.

Vakantieappartementen  
Eb & Vloed **** 
De Panne

Zeedijk 103/1 
8660 De Panne

 +32 478 22 28 10
 info@ebenvloed.be
 www.ebenvloed.be
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Floreal Blankenberge is een modern vakantiecentrum met uitgebreide 
vergader- en sportaccommodatie en ligt op wandelafstand van de 
Blankenbergse dijk en het levendige stadscentrum. Op het domein vind 
je een minigolfterrein,  petanquebanen, kinderspeeltuinen en een ruim 
terras. Er is ook een nieuw camperpark met 42 plaatsen. Er is animatie 
voorzien in de vakantieperiodes, ook voor kinderen. Sea Life, het 
gemeentelijke zwembad en een bowlingcomplex zijn vlakbij. Je parkeert 
gratis op voorbehouden plaatsen met je gehandicaptenkaart.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes op de 
benedenverdieping zijn goed 
bereikbaar. Ook de kamers op de 
verdiepingen zijn vlot bereikbaar 
met een grote lift. De doorgangen 
zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
Bereikbaar via een dubbele deur 
met delen van 77 cm breed. 
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Comfortabele opstelruimte naast 

en schuin voor het toilet, minder 
ruimte ervoor (95 cm). Er is enkel 
een opklapbare beugel.

Vakantieappartement / studio 
6 toegankelijke studio’s met 
badkamer (op 1ste verdieping). 
Twee eenpersoonsbedden in de 
studio’s. De circulatieruimte is 
hier en daar wat nipt. Inrijdbare 
douche met douchezitje en 
beugels. De opstelruimte voor het 
zitje bedraagt 100 cm, ernaast is 
er slechts 60 cm. De aanwezigheid 
van een doucherolstoel verhelpt dit 
probleem. De opstelruimte naast 
het toilet meet slechts 70 cm, voor 
en schuin voor is er voldoende 
ruimte. Het toilet heeft beugels en 
de wastafel is onderrijdbaar.

Floreal Blankenberge 
Blankenberge

Koning Albert I laan 59
8370 Blankenberge

 +32 50 43 21 11
 +32 50 43 22 22
 blankenberge@florealgroup.be
 www.florealgroup.be    
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Toegankelijkheidsinfo

De Cosmopolite ligt op de hoek van de Grote Markt van Blankenberge, 
op 5 minuten van de jachthavens, het strand en de Zeedijk. Ook de 
winkel-wandelstraten bevinden zich in de onmiddellijke omgeving. Het 
vakantiecentrum biedt je een rustgevend verblijf aan in het hartje van 
deze aangename badstad, waar altijd wel iets te beleven valt.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk met voldoende 
circulatieruimte. Er is een 
onderrijdbare balie. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of 
zijn bereikbaar met de lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 
Beugels zijn voorzien.
Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met badkamer 
(kamer 107 met 2 eenpersoonsbedden, 

waarvan 1 toegankelijk hoog-
laag bed). De badkamer heeft 
een inrijdbare douche met zitje 
en beugels. De kraan hangt op 
dezelfde wand als het zitje. Er is 
ook een losse doucherolstoel met 
grote achterwielen en opklapbare 
armleuningen beschikbaar die je 
kunt opstellen hoe je wilt. Het toilet 
heeft voldoende opstelruimte en 
beugels zijn voorzien. De wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra 
Naast het hoog-laag bed en de 
douchestoel zijn ook rolstoelen, 
een papegaai, toiletstoel, 
verpleging, kinesist of dokter 
beschikbaar op aanvraag. De 
liftknoppen zijn uitgevoerd in 
braille en er is een auditief signaal.

Vakantiecentrum 
Cosmopolite 
Blankenberge

Notebaertstraat 2
8370 Blankenberge 

 +32 50 42 99 54 
 +32 50 42 58 62 
 cosmopolite@skynet.be 
 www.cosmopolite-

 blankenberge.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Vayamundo Oostende biedt je naast het comfortabele logement een 
waaier van ontspanningsmogelijkheden aan. Je kan terecht in het 
zwembad met sauna, de fitnessruimte, de bibliotheek of de sporthal. In de 
wintertuin met zicht op zee kan je terecht voor een hapje en een drankje.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je komt vooraan binnen via een erg 
ruime carrousel deur, achteraan via 
automatische schuifdeuren.  Binnen 
is er voldoende circulatieruimte. De 
balie is onderrijdbaar. 

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

Restaurant / ontbijtruimte 
Er is voldoende circulatieruimte. Er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
De 3 aangepaste toiletten hebben 
voldoende ruimte en beugels.

Slaapkamer en 
Vakantieappartement  
Er zijn 7 aangepaste kamers met 
elk 2 toegankelijke bedden en 9 
aangepaste appartementen met 
elk 1 toegankelijk bed. Er is overal 
voldoende circulatieruimte. Alle 
badkamers hebben een inrijdbare 
douche met wegneembare douchezit, 
voldoende opstelruimte en een beugel 
(foto 3). De toiletten hebben telkens 
2 beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafels zijn onderrijdbaar.

Extra
De knoppen in de lift hebben 
brailleaanduidingen, de lift heeft 
een auditief signaal en er zijn visuele 
contrasten aanwezig. Er ligt geen 
tapijt in de appartementen en 
aangepaste kamers. Het zwembad is 
niet drempelloos bereikbaar.

Vayamundo Oostende
Oostende

Zeedijk 330
8400 Oostende

 +32 78 15 61 00
 contactcenter@vayamundo.eu
 www.vayamundo.eu/oostende
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Toegankelijkheidsinfo

Ter Duinen is een oase van rust middenin een schilderachtig 
polderlandschap en ligt op een boogscheut van het strand en de zee. 
Uitstappen in de omgeving, onder andere met een toegankelijke minibus 
met rolstoellift, kleuren je verblijf met charme en afwisseling. In Ter 
Duinen kan je genieten van een verkwikkende vakantie. Verpleging, 
talrijke hulpmiddelen en animatie zijn aanwezig.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes op de 
benedenverdieping zijn vlot 
bereikbaar, ook de kamers op de 
verdiepingen zijn vlot bereikbaar 
met een voldoende grote lift. De 
doorgangen zijn overal voldoende 
breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Zowel in de cafetaria als 
ontbijtruimte/restaurant is er 
voldoende circulatieruimte en zijn er 
onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
In de toiletten bij de receptie en het 
restaurant heb je voldoende opstel- 
en draairuimte. Beugels zijn voorzien, 
al staan ze wat ver uit elkaar bij het 
restaurant.
Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer 
66 toegankelijke kamers (foto 2) 
met twee elektrisch verstelbare 
hoog-laag bedden. De opstelruimte 

naast de deurklinken is beperkt. De 
draairuimte in de badkamer is nipt. 
Inrijdbare douche met douchezitje 
en een beugel. De opstelruimte voor 
(40 cm) en naast het zitje (70 cm) 
is beperkt (foto 3), maar er is ook 
een doucherolstoel beschikbaar. 
Er is voldoende opstelruimte naast 
het toilet. Voor het toilet heb je 
100 cm. Beugels zijn voorzien. De 
wastafel is onderrijdbaar. In de 4 
gemeenschappelijke badkamers op 
de gang is er een Parkerbad en een 
inrijdbare douche met voldoende 
opstelruimte en doucherolstoel.
Extra
Er worden tal van hulpmiddelen 
aangeboden zoals rolstoelen, een 
doucheligbed, tilliftsystemen en 
hoog-laagbedden. Op aanvraag kan 
er een zelfstandig verpleegkundige 
komen. In noodgevallen kan je wel 
altijd (24/24) beroep doen op de 
verpleging in huis die aanwezig is 
voor het herstelverblijf. De keuken 
houdt op aanvraag rekening met je 
voedselallergieën.

Zorgverblijf Ter Duinen 
Nieuwpoort

Louisweg 46
8620 Nieuwpoort

 +32 58 22 33 11
 +32 58 22 33 00
 info@terduinen.be
 www.cm-zorgverblijven.be
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Toegankelijkheidsinfo

Villa Rozerood creëert een omgeving waar niet alleen het zieke kind een gepaste 
zorgondersteuning krijgt, maar waar zowel het kind als de ouders, broers en 
zussen de dagdagelijkse zorgen eens achter zich kunnen laten. Diverse verblijfs-
formules zijn mogelijk in functie van de vraag en noden van het betrokken gezin. 
Er is een professionele omkadering door een team van ervaren pediatrische 
verpleegkundigen, (24/24 beschikbaar), onder leiding van een eigen pediater. 
Verpleegkundige zorgen kunnen in samenspraak met het gezin door de ouders 
samen met de verpleegkundige uitgevoerd worden of overgenomen worden door 
het team verpleegkundigen. Er is een gevarieerd animatieprogramma voor gezin-
nen en kinderen. Hulphonden zijn welkom na overleg met het team.

Toegangspad, ingang en onthaal
Er is een parkeerterrein met een aange-
paste parkeerplaats voor het gebouw. Het 
toegangspad is breed en vlak. De toegang 
gebeurt via 2 automatische schuifdeu-
ren, die voldoende breed zijn. De bel en 
het codeklavier in het sas zijn te hoog 
geplaatst. Aan de balie is er een verlaagd 
en onderrijdbaar gedeelte
Looproutes en niveauverschillen
De eetzaal,de leefruimte en de buiten-
ruimte zijn ruim en goed bereikbaar. De 
vernieuwde kamers op de derde verdie-
ping zijn vlot te bereiken via een ruime lift.
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig. 
Gemeenschappelijk toilet
Er zijn 3 aangepaste toiletten. Meestal 
hebben ze voldoende opstelruimte (90 cm 
voor het toilet en beperkte draairuimte op 
de derde verdieping). De toiletten op de 
beneden- en de eerste verdieping hebben 
1 beugel, dat op de derde verdieping heeft 
geen beugels. Op de benedenverdieping is 
de opstelruimte naast de klink beperkt en 
is de toiletpot eerder laag. Je maakt best 
gebruik van het toilet op de aangepaste 
kamer.

Slaap- en badkamer
Op de derde verdieping zijn verschillende 
nieuwe kamers voorzien. Er is één kamer 
met een zeer ruime badkamer. De bad-
kamer heeft een inrijdbare douche met 
zitje, beugel en voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het zitje. 
Het toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte, de wastafel is onderrijdbaar. 
De andere kamers zijn voorzien van een 
kleinere badkamer, waardoor de opstel-
ruimte aan de klink aan de binnenkant 
van de deur beperkt is. Het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte, de 
wastafel is onderrijdbaar. De douche is 
krap om alleen in te manoeuvreren. Er is 
een gemeenschappelijke badkamer met 
hoog-laag bad. Een doucherolstoel is 
beschikbaar.
Extra
Er is professionele omkadering door een 
team van ervaren pediatrische verpleeg-
kundigen. De verpleegkundige permanen-
tie is 24/7 verzekerd door het team. Er is 
een badkamer met hoog-laag bad en een 
tillift en noodoproepsysteem is aanwezig. 
Een rolstoel is beschikbaar. Er zijn ook 
voorzieningen voor mensen met adem-
nood, (voedsel)allergieën of specifieke 
diëten. Er is nergens tapijt.

Villa Rozerood 
De Panne

Fazantenlaan 28
8660 De Panne

 +32 58 42 20 24 
 info@villarozerood.be
 www.villarozerood.be   
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Toegankelijkheidsinfo

Vakantiehuis Euphorbia ligt in een prachtig stukje duinen, op amper 
5 minuten wandelen van de Noordzee en op 10 minuten van het 
winkelcentrum van Koksijde-Bad. Alles werd voorzien om het iedereen, 
ook rolstoelgebruikers, zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Toegangspad, ingang en onthaal
Er is een ruime parking op het 
domein, met een helling naar de 
ingang. Misschien heb je wat hulp 
nodig bij het openen van de dubbele 
deur, maar verder goed toegankelijk 
met 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. De keuken 
is goed toegankelijk: de werkbladen en 
de spoeltafel zijn onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Er zijn twee aangepaste toiletten met 
verzorgingstafel. In het toilet bij de 
kamers is de opstelruimte naast het 
bedieningselement van de schuifdeur 
beperkt. Je hebt voldoende opstelruimte 
naast en schuin voor het toilet. Voor het 
toilet heb je 102 of 117 cm opstelruimte.

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
Er zijn 6 toegankelijke kamers met elk 
2 toegankelijke eenpersoonsbedden. 
Daarnaast zijn er ook 2 elektrische 
hoog-laagbedden aanwezig. De ruimte 
naast de klink voor de kamerdeur 
is nipt. De wastafels in de kamers 
zijn beperkt onderrijdbaar. De 
gemeenschappelijke badkamer op de 
gang heeft een elektrisch hoog-laag 
bad, douchebrancard en een inrijdbare 
douche met doucherolstoel. De draai- 
en opstelruimte achter de deur is nipt.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met een verstandelijke beperking: het 
domein is volledig afsluitbaar, de tuin 
aan het groot terras is apart afsluitbaar 
en alle lokalen kunnen afgesloten 
worden. Er zijn 2 hoog-laag bedden, 
een hoog-laag bad, douchebrancard, 
doucherolstoel, verzorgingstafels 
en onrusthekkens voor de bedden 
aanwezig.

Euphorbia  
Koksijde

Koninklijke Baan 250
8670 Koksijde

 +32 16 81 98 31 
 brigitte.casterman 

 @stichtingdelacroix.be
 www.fondsmmdelacroix.org  
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Toegankelijkheidsinfo

Scherpe prijzen, een gratis binnen- en buitenspeeltuin met eigen stukje 
duin, lekkere maaltijden, een prachtig zonneterras met bar, gratis 
animatie tijdens de meeste schoolvakanties, voordelige pakketten met 
drankkortingen, Plopsaland vlakbij en nog veel meer, … In Reigersnest valt 
er veel te beleven. Het team ontvangt jou en jouw reisgenoten met open 
armen. Kleine en grote kinderen, jonge gezinnen, grootouders al dan niet 
met kleinkinderen, kleine groepen of grote groepen: iedereen voelt zich 
thuis in dit gezinsvriendelijk huis van de Gezinsbond! Het vakantiecentrum 
ligt op slechts 900 meter van de zee. Alles is aanwezig om jouw familie en 
vrienden (of groep) een onvergetelijke tijd te bezorgen.

Toegangspad, ingang en 
onthaal
Het toegangspad loopt over 
verschillende hellingen. Middenin 
ligt een steil gedeelte dat niet voor 
iedereen zelfstandig berijdbaar 
blijkt. Een helling loopt tot tegen 
de deur van 83 cm breed. Goede 
circulatieruimte binnenin.

Looproutes en 
niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met de lift (de knop aan 
de buitenzijde zit in een hoek). De 
doorgangen zijn voldoende breed.

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

Gemeenschappelijk toilet
Voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het toilet. Er zijn 
beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
2 toegankelijke slaapkamers 
(nummers 139 en 238) met 
badkamer. Er is een inrijdbare 
douche met douchezit met 
opklapbare armleuningen en 
voldoende ruimte. Het toilet heeft 
beugels en voldoende ruimte. De 
wastafel is onderrijdbaar.

Extra
De lift heeft brailleknoppen en 
visuele contrasten zijn grotendeels 
aanwezig.

Reigersnest  
Koksijde

Prins Boudewijnlaan 39
8670 Koksijde

 +32 58 51 29 25
 reigersnest@gezinsbond.be
 www.gezinsvakantie.be
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fotografie Peter Blanckaert

Toegankelijkheidsinfo

Vakantiedomein Ter Helme ligt in de Karthuizerduinen op amper 700 
meter van de zee. Het is een uitstekende plek om met je gezin, vrienden of 
vereniging te genieten van een heerlijke vakantie aan zee, een seminarie 
te organiseren of op zeeklas te komen. In Vakantiedomein Ter Helme zelf 
is het aangenaam vertoeven. De accommodatie is ruim, beschikt over een 
leuke speeltuin en de duinen als natuurlijke speelruimte. Geniet in een van 
de restaurants van een lekkere lunch of een gezellig diner.

Toegangspad, ingang en onthaal
Op de helling vanaf de straat kan je 
hulp nodig hebben. Als je parkeert 
op de parking is er geen probleem. 
De ingang is vlot toegankelijk, met 
voldoende circulatieruimte. Er is een 
onderrijdbare balie.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes op de 
benedenverdieping zijn goed 
bereikbaar. De nieuwe multifunctionele 
ruimte op de benedenverdieping 
is vlot toegankelijk en ligt dicht bij 
de restaurants en de ingang. De 
multifunctionele ruimte met bijhorend 
toilet op de verdieping is te bereiken 
via een lift van 98 x 128 cm, de liftdeur 
is 78 cm breed. De appartementen 
bereik je met een andere, grotere lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte (foto 2). Er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
De toiletten bij de restaurants, de ingang  
en op de eerste verdieping zijn volledig 
gerenoveerd. Daarmee zijn er in totaal 
4 toiletten vlot rolstoeltoegankelijk, met 
voldoende ruimte en beugels.

Vakantieappartement / kamer
De 6 toegankelijke kamers (nummers 51 
tot 56) tellen telkens 2 eenpersoonsbed-
den, waarvan 1 toegankelijk. In kamers 
52 tot 55 is de opstel- en circulatieruimte 
aan de deuren en in de badkamer hier 
en daar nipt, maar zeker bruikbaar. 
Alle badkamers hebben een inrijdbare 
douche met zitje, voldoende opstel-
ruimte en beugels. Ook het toilet heeft 
voldoende opstelruimte en beugels. De 
wastafel is onderrijdbaar (foto 3). In 8 
toegankelijke appartementen (minstens 
1 toegankelijk bed per kamer) is de bad-
kamer gerenoveerd. Er is een inrijdbare 
douche met voldoende opstelruimte, 
douchezitje en beugel. De opstel-
ruimte zowel naast als vóór het toilet 
is voldoende, de wastafels zijn vlot 
onderrijdbaar. De circulatieruimte aan 
de deuren is beperkt, maar voldoende 
voor gebruik. Aan het inkomsas kan wat 
manoeuvreren nodig zijn.

Extra
De kamers en appartementen zijn 
allergievriendelijk: ze beschikken over 
een stenen vloer. De keuken houdt 
rekening met allergenen.

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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Toegankelijkheidsinfo

Het kampeerverblijfpark De Wielen is voorzien voor stacaravans en 
kampers en ligt tussen de vlakke polders en het Noordzeestrand. 
Er heerst een rustige sfeer. Kinderen kunnen zich uitleven op 
de vernieuwde speelpleinen en in de zomermaanden is er een 
animatieprogramma. De Wielen is het vertrekpunt van verschillende 
fietsroutes en is verder voorzien van alle moderne comfort.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het onthaal gebeurt vooral in de 
cafetaria, die is goed toegankelijk. 
De niet goed toegankelijke 
receptie aan de ingang van het 
kampeerverblijfpark wordt amper 
gebruikt. Opgelet: de toegangsdeur 
van de cafetaria is 78 cm breed, 
via de veranda heb je een bredere 
toegang. Tussen de veranda en de 
cafetaria is er een kleine drempel 
van 6 cm.

Looproutes
De paden zijn verhard en 
voldoende breed.

Staanplaatsen
De staanplaatsen zijn gemiddeld 
160m2 groot. Ze zijn goed 
bereikbaar via de paden.

Sanitair blok
Er is toegankelijk sanitair in 
blok 1 bij de cafetaria. Je hebt 
misschien hulp nodig om een 
helling die tot tegen de deur 
loopt te overbruggen. Er is een 
inrijdbare douche met douchezit 
met opklapbare armleuningen. 
Voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor de douchezit. Voor 
de douchezit heb je 90 cm door 
de plaatsing van de wastafel. 
De kraan hangt op dezelfde 
wand als het zitje. Er zijn 2 extra 
verplaatsbare douchestoelen 
beschikbaar. Ook het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar, er is 
genoeg circulatieruimte.

De Wielen ***  
Blankenberge

Zeebruggelaan 135
8370 Blankenberge

 +32 50 41 22 67
 info@dewielen.be
 www.dewielen.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Kampeerverblijfpark Mercator te Middelkerke is een gezellige en rustige 
camping op een boogscheut van zee en strand. Kinderen kunnen zich 
uitleven op het speelterrein. In de bijhorende frituur en het restaurant 
kan je genieten van heel wat vis- en vleesgerechten.

Toegangspad, ingang en onthaal 
De helling naar het onthaal is erg 
steil, maar met een bel kan je de 
parkverantwoordelijke oproepen zodat 
je de helling niet hoeft te nemen. 
Binnen heb je voldoende ruimte. De 
balie is onderrijdbaar.

Looproutes 
De paden zijn voldoende breed en 
verhard. 

Staanplaatsen 
Standaard 100 m2 en goed 
bereikbaar via asfaltpaden. 

Sanitair blok 
Er is 1 sanitair blok met voldoende 
circulatieruimte en zeer ruime 
badkamer. De draairuimte voor de 
deur is wat nipt. Er is een inrijdbare 
douche met douchezitje (40 x 
35 cm), voldoende opstelruimte 
en een beugel. Ook het toilet 
heeft voldoende opstelruimte en 
beugels. De wastafel is beperkt 
onderrijdbaar.

Park Mercator **

Middelkerke?131

Heirweg 7
8431 Middelkerke (Wilskerke)

 +32 59 30 10 65
 +32 472 03 52 87

 mercator@marvaparken.be
 www.marvaparken.be
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Toegankelijkheidsinfo

Kompas Camping Westende is prachtig gelegen tussen duin en polder, 
op 10 minuten wandelen van het strand. Je vindt er natuur en rust, 
gecombineerd met comfort, lekker eten en gezelligheid. De camping 
beschikt over vele gratis sport- en animatiefaciliteiten. Er zijn ook 
Comfort Lodges te huur.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, voldoende 
circulatieruimte. Ook de 
campingshop is goed toegankelijk.

Looproutes
De paden zijn breed en verhard.

Staanplaatsen
Standaard 100 m2 en goed 
bereikbaar.

Sanitair blok
Blok 4 heeft toegankelijk sanitair. 
Je kan hulp nodig hebben voor de 
helling die tot tegen de deur loopt 
en de nipte ruimte in het sas. Er 
is een inrijdbare douche met zitje, 
voldoende opstelruimte en beugels. 
Het zitje is eerder klein en staat ver 
van de wand en de beugels. Het 
toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte naast de toiletpot. 
Ervoor heb je 90 cm. De wastafel is 
beperkt onderrijdbaar. 

Kompas Camping ***  
Westende

Bassevillestraat 141
8434 Westende

 +32 58 22 30 25
 +32 58 22 30 28
 westende@kompascamping.be
 www.kompascamping.be   
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Toegankelijkheidsinfo

Park Costa is de ideale plaats om een dosis gezonde lucht op te snuiven 
aan de Belgische kust. Je kunt er genieten en tot rust komen in een 
groene, familiale en kindvriendelijke omgeving. Terwijl de kinderen 
ravotten op het speelplein, kan je rustig een petanqueballetje gooien, 
een partijtje biljarten of deelnemen aan een georganiseerde activiteit. 
De zee ligt op 5 minuten wandelen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, maar voor de 
balie is de circulatieruimte beperkt. 
Hier kan je hulp nodig hebben.

Looproutes
De paden zijn voldoende breed en 
verhard.

Staanplaatsen
De staanplaatsen zijn tussen 
80 en 100 m2 groot en goed 
bereikbaar via asfaltpaden. Er 
is parkeermogelijkheid bij de 
staanplaatsen.

Sanitair blok 
Er is 1 sanitair blok met een 
toegankelijke douche en toilet. Het 
pad naar de deur is licht hellend en 
er ligt een drempeltje van 3 cm. De 
deur heeft een versmalling van 87 
cm. De ruimte naast de klink achter 
de deuren is beperkt. De douche is 
inrijdbaar, er is een doucherolstoel 
met 2 opklapbare armleuningen 
en er je hebt overal voldoende 
opstelruimte. Circulatieruimte in 
het aangepast toilet is 145 x 120 cm. 
Er is voldoende opstelruimte naast 
en schuin voor het toilet, ervoor 
heb je slechts 75 cm. Er zijn beugels 
voorzien. Er is geen wastafel in de 
toiletruimte.

Park Costa **  
Bredene

Koningin Astridlaan 47
8450 Bredene

 +32 59 32 24 75
 +32 59 33 11 30
 info@parkcosta.be
 www.parkcosta.be  
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Zandstraat 105
8450 Bredene

 +32 59 32 24 58
 +32 59 33 04 95
 info@minnepark.be
 www.minnepark.be

Toegankelijkheidsinfo

De camping ligt op 2 km van zee en strand. Een ideale verblijfplaats voor 
mensen die van ruimte en rust houden. Je vindt er ook een tennisveld, 
een basketbalveld en petanquebanen. Moderne faciliteiten en comfort 
bieden een garantie voor een geslaagde vakantie.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het onthaal is centraal op de 
camping gelegen. Voor de drempel 
van 6 cm aan de deur van het 
onthaal heb je wellicht wat hulp 
nodig. De circulatieruimte voor de 
deur is beperkt, maar bruikbaar. 
De ruimte naast de klink binnen is 
beperkt. Binnenin heb je voldoende 
circulatieruimte. De balie is niet 
verlaagd en niet onderrijdbaar.

Looproutes
De paden zijn voldoende breed en 
verhard.

Staanplaatsen
Standaard 110 tot 135 m2 en goed 
bereikbaar via asfaltpaden. Er 
is parkeermogelijkheid bij de 
staanplaatsen.

Sanitair blok
Hulp kan nodig zijn bij de drempel 
van 6 cm en bij het openen 
van de zware deur. De ruimte 
naast de klink binnen is beperkt. 
Binnenin veel circulatieruimte. De 
betaalautomaat is hoog geplaatst. 
De douche is inrijdbaar en heeft 
een douchezitje (35 x 35 cm) en 
beugels. Voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het 
zitje. Voor de toiletdeur heb je 
120 cm draairuimte en je kan hulp 
nodig hebben om de zware deur 
te openen. Er is een drempeltje 
van 3 cm. In de ruimte heb je 
een draaicirkel van 120 cm. Naast 
en schuin voor het toilet is er 
voldoende opstelruimte, voor het 
toilet heb je 90 cm. De wastafel in 
de douchezone is onderrijdbaar.

‘t Minnepark *** 
Bredene306
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VLAAMSE REGIO’S
HOTELS
VLB Sint-Pieters-Leeuw - Ibis Budget Brussels South 74

VLB Vilvoorde - The Lodge  A+ 75

VLB Meise - Falko 76

VLB Aarschot - De Pluimpapaver 77

ANT Herselt - Amethist 78

ANT Edegem - Hotel Drie Eiken * A+ 79

ANT Brasschaat - Hotel Dennenhof 80

LIM Dilsen-Stokkem - De Maretak 81

LIM Genk - M Hotel * 82

LIM Maaseik - Kasteel Wurfeld 83

LIM Maaseik - Oude Eycke A+ 84

LIM Bilzen - Martin’s Rentmeesterij 85

LIM Voeren - De Kommel 86

LIM Sint-Truiden - l’O de Vie * A+ 87

LIM Bree - Mussenburghof 88

WVL Oostkamp - Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp 89

WVL Zuienkerke - Zorghotel Domein Polderwind * A+ 90

WVL Kortrijk - d-hotel 91

WVL Kortrijk - Ibis Kortrijk Centrum 92

WVL Ieper - Novotel Ieper Centrum 93

WVL Heuvelland - Belvedère 94

WVL Poperinge - Callecanes A+ 95

OVL Zelzate - Den Hof 96

OVL Sint-Niklaas - Ibis Sint-Niklaas Centrum 97

OVL Aalst - Keizershof Hotel 98

OVL Ronse - Hoeve De Schapenkop A+ 119

OVL Kluisbergen - De Pupiter * A+ 99

OVL Oudenaarde - Leopold Hotel Oudenaarde 100

GASTENKAMERS
VLB Bever - Rosario 101

VLB Diest - B&B Aangenaam Anders 102

ANT Lille - Hildegarden A+ 103

ANT Rijkevorsel - B&B De Rijcke Rust A+ 104

ANT Lier - B&B Soetemin 105

LIM Dilsen-Stokkem - ‘t Poorthuys 106

WVL Oostkamp - De Grote Linde 107

WVL Damme - B&B Altijd Genieten * A+ 108

WVL Zwevegem - Ovaertine 109

WVL Spiere-Helkijn - ’t Hof van Spiere 110

WVL Hooglede - Buytenshuys A+ 111

WVL Anzegem - La Rozerie NIEUW 112

OVL Beveren-Waas - Arenberghoeve 113

OVL Kruibeke - B&B Baz 114

OVL Sint-Gillis-Waas - Fruithof Tack 115

OVL Buggenhout - B&B Mettes 116

OVL Lede - Mirabella 117

OVL Maarkedal - Het Natuurlijk Genot 118

OVL Ronse - Hoeve De Schapenkop A+ 119

VAKANTIEWONINGEN
VLB Lubbeek - Groepsverblijf Drogenhof 120

VLB Tienen - Alpha Hotel: vakantiewoning 121
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*  Deze verblijven 
bieden een extra 
zorgomkadering 
aan. Meer uitleg vind 
je op pagina 10.

VAKANTIEWONINGEN
ANT Bekkevoort - Bogaerde Winning: Begijnen A+ 122

ANT Lille - Aan de Boskapel 123

ANT Dessel - Het Witte ZandPat A+ 124

ANT Brasschaat - Casa Ametza * A+ 125

ANT Olmen - De Berksvenhoeve A+ NIEUW 126

LIM Herk-de-Stad - De Waterkant 127

LIM Maasmechelen - Het Vuchterhof * 128

LIM Maasmechelen - Vakantiehuis Fabiola - ‘t Mechels Bos * 129

LIM Maasmechelen - Vakantiehuis Fabiola - Thomasbos * A+ 130

LIM Voeren - Varnhof 131

LIM Heers - Alfonsinehoeve 132

LIM Heers - Martenshof 133

LIM Gingelom - Aan het Tombos A+ 134

LIM Gingelom - Hoeve Jadoul: Druif 135

LIM Gingelom - Hoeve Jadoul: Kers 136

LIM Hamont-Achel - Vakantieverblijf De Dielis * A+ 137

LIM Hechtel-Eksel - De Lage Kempen - ’t Huis * A+ 138

WVL Jabbeke - Flockhof A+ 139

WVL Deerlijk - Hof te Voorde 140

WVL Zwevegem - Hoevetoerisme Ten Rooden Duifhuize 141

WVL Zwegem - Vakantiewoning Trimaarzate NIEUW 142

WVL Diksmuide - ’t Lappersfort * 143

WVL Kortemark - Domein Waterland: Barn 144

WVL Alveringem - Vakantiehoeve Briesland 145

WVL Beernem - Oostveldhoeve 146

WVL Beernem - Vakantiehuisje in ’t Groen * 147

WVL Ieper - De Palingbeekhoeve 148

WVL Ieper - Vijverhuis 149

WVL Heuvelland - Akkernest A+ 150

WVL Heuvelland - Vakantiehoeve Rodeberg 151

WVL Poperinge - In ’t Genot 152

OVL Sint-Niklaas - Hoeve Oswald * A+ 153

OVL Geraardsbergen - Provinciaal Domein De Gavers 154

OVL Zwalm - ’t Schoon Leven 155

OVL Brakel - De Kleppe * A+ 156

OVL Horebeke - Vierkantshoeve Molenzicht 157

OVL Maarkedal - Het Natuurlijk Genot 118

OVL Maarkedal - Hof ter Heidje NIEUW 158

VAKANTIELOGIES
ANT Zandhoven - Zorgverblijf Hooidonk * 159

LIM Beringen - Hoeve Genemeer * 160

LIM Maaseik - Guesthouse ‘t Dorpshuys NIEUW 161

OVL Deinze - De Ceder * 162

OVL Aalter - Kasteel Bellem 163

KAMPEREN
VLB Diest - Het Swinnenbos 164

ANT Lille - De Lilse Bergen 165

ANT Mol - Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer A+ 166

ANT Kasterlee - Floreal Kempen 167

ANT Kasterlee - Houtum 168

LIM Hechtel-Eksel - De Lage Kempen 169

WVL Alveringem - Camping Scheibeekhoeve 170

OVL Wachtebeke - Puyenbroeck 171

OVL Geraardsbergen - Provinciaal Domein De Gavers 172
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Zeker doen!
GENIETEN MET ALLE ZINTUIGEN
Het Vinne is het grootste natuurlijke binnenmeer 
van Vlaanderen. Provincie Vlaams-Brabant heeft er 
een provinciedomein rond aangelegd waar je kan 
wandelen, fietsen of gewoon genieten van de natuur.  
Volg langs de Sint-Odulphiusbeek een 
rolstoeltoegankelijk zintuigenbeleefpad van 800 m 
lang. Of reserveer een rolstoelfiets, een duofiets, 
tandem of lage opstapfiets om de omgeving te 
verkennen. Er zijn enkel toegankelijke fietsroutes 
uitgestippeld die vertrekken vanop het domein. 
Voor de wandelingen rond het meer zijn er 2 alle-
terreinrolstoelen beschikbaar. De speeltuin is afgestemd 
op kinderen met een beperking.

Aan het onthaal tonen reliëfplannen de verschillende 
biotopen en de waterhuishouding in Het Vinne. De 
medewerkers geven graag wat uitleg. 

Nog zo’n feest voor alle zintuigen: de kruidentuin is 
rolstoeltoegankelijk. Een aangepaste kruidenactiviteit 
met gids kan ook! Overleg je graag even voor een 
groepsbezoek op maat? Neem gerust contact op.

Het Vinne
Ossenwegstraat 70
3040 Zoutleeuw

 +32 11 78 18 19 
 provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be
 www.vlaamsbrabant.be/zoutleeuw 
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ALLEMAAL BEESTJES
ZOO Planckendael is veel meer dan zomaar een dierenpark. Op het 40 hectaren grote domein bewonder je 
exotische dieren, ga je op avonturenreis over hangbruggen of wandel je door de kruinen van de bomen. Er is heel 
veel ruimte voor mens en dier. Het park is vlot toegankelijk. 

De restaurants De Ooievaar, De Gazelle en Toepaja zijn goed toegankelijk, maar De Ooievaar heeft geen 
toegankelijk toilet. Er zijn tien rolstoelen ter beschikking, mits reservatie. De gereserveerde parkeerplaatsen (tegen 
betaling) bevinden zich vlakbij de ingang. Blindengeleidehonden zijn toegestaan. 
Meer info krijg je bij de reservatiedienst: +32 3 224 89 10.  

Planckendael
Leuvensesteenweg 582
2800 Mechelen

 +32 15 41 49 21
 info@kmda.org   

      groepen@kmda.org
 www.planckendael.be  

WERELDERFGOED
De meest bijzondere plaatsen van de wereld staan op de 
Unesco-lijst van werelderfgoed. In Wortel (Hoogstraten, 
vlakbij de Nederlandse grens) heeft nu ook de zogenaamde 
Kolonie van Wortel een erkenning als werelderfgoed 
gekregen. Voor wie houdt van stil genieten in het groen is 
dit een stukje hemel op aarde. Wil je meer weten over de 
bedoeling van zo’n “landloperskolonie” en hoe het dagelijks 
leven er verliep, dan moet je zeker eens langsgaan in het 
bezoekerscentrum in het naburige Merksplas. 

Toegankelijkheidsinfo: Er zijn voldoende aangepaste 
parkeerplaatsen. Het bezoekerscentrum is goed bereikbaar 
(gezaagde kasseien en dolomiet). De belevingselementen 
zijn goed bruikbaar voor rolstoelgebruikers. In de brasserie 
zijn de tafels beperkt onderrijdbaar (poot in midden). 
Het sanitair is goed bereikbaar. In het aangepast toilet 
is de ruimte voor de pot iets beperkt door de wastafel. 
Er zijn 2 steunbeugels. De polyvalente ruimte op niveau 
+1 is bereikbaar met een plateaulift. Niveau +2 is moeilijk 
bereikbaar omdat de lift te klein is om in te draaien.

Wortel Kolonie
Kolonie 41
2323 Wortel (Hoogstraten)
Bezoekerscentrum Kolonie 5-7
Kapelstraat 10
2330 Merksplas
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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.routen.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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TOEREN MET TAXI’S
De Vlaamse Ardennen is een bijzonder mooi stukje 
Vlaanderen, met steden als Oudenaarde en Ronse. Maar 
de naam zegt het al: het gaat er wel eens stevig bergop of 
bergaf. 

Dankzij “Toeren met Taxi’s” kunnen vakantiegangers met 
een fysieke beperking evengoed deze heuvelachtige streek 
verkennen. 

Boek je overnachting via Visit Ronse en je krijgt niet alleen 
deskundig advies over wat er zoal op een toegankelijke 
manier te beleven is, maar ook vouchers (waardebonnen) 
waarmee je je taxi ter plaatse betaalt. 

Meer info krijg je in deze folder: 
www.streekoverlegzov.be/upload/attach-image/
foldertaxis2016website.pdf

Vlaamse Ardennen
Toerisme Ronse
De Biesestraat 2
9600 Ronse

 +32 55 23 28 16
 toerisme@ronse.be

Plantentuin Meise
Nieuwelaan 38
1860 Meise

 +32 2 260 09 70
 info@plantentuinmeise.be
 www.plantentuinmeise.be

ALLEMAAL PLANTJES
Hoe voelt een palmboom aan, of een waterhyacinth? Welke groenten en kruiden kun je zelf kweken? En als je met 
je vinger een vleesetende tropische bekerplant aanraakt, bijt die dan niet? Wandel tussen planten uit de woestijn, 
de savanne, het tropisch regenwoud,... en geniet van het uitgestrekte park alsof het je eigen achtertuin was.

De Nationale Plantentuin is alweer een stuk toegankelijker en aantrekkelijker geworden, met onder andere een 
Culinaire Tuin waar je een workshop kan doen. De onderrijdbare bakken, verhoogde plantenbedden, en een 
aangepaste buitenkeuken zorgen voor fijne tuin - en kookmomenten. Ook een gegidst bezoek is een aanrader!
Aan het onthaal vind je een folder met praktische info voor personen met een beperking. Alles is vrij vlot 
toegankelijk voor rolstoelers, al komt een helpende hand bij de helling naar het plantenpaleis misschien van pas. 
Voor blinde en slechtziende bezoekers zijn er voelkaarten.
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Meer tips vind je in de infobundel “Toegankelijke 
daguitstappen in Vlaanderen en Brussel” 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
 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
 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 
 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

Visit Lier
Grote Markt 58
2500 Lier

 +32 3 8000 555
 info@visitlier.be
 www.visitlier.be

Kempens Diamantcentrum
Spoorweglei 42
2560 Nijlen

 +32 3 481 81 48
 info@briljantekempen.be
 www.briljantekempen.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 15 28 71 41
 info@hetanker.be
 www.stokerijdemolenberg.be

De Velodroom
De Schorre, Hoek
(ter hoogte van fiets- 
knooppunt 26) - 2850 Boom

 +32 3 880 76 16
 develodroom@deschorre.be
 www.develodroom.be 

Dienst Toerisme  
Sint-Katelijne Waver 
Lemanstraat 63
2860 Sint-Katelijne-Waver 

 +32 15 24 88 62
 info@toerismeskw.be
 www.sintkatelijnewaver.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 Wuustwezel
Dorpsstraat 36
2990 Wuustwezel

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

VLAAMS-BRABANT
Bezoekerscentrum
De Lambiek
Gemeenveldstraat 1
1652 Alsemberg

 + 32 2 359 16 36
 visit@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
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Toeristisch bezoekers- 
centrum De Warandepoort 
Markt 7b
3080 Tervuren

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

Bezoekerscentrum van  
de Hagelandse Wijn
Kerkstraat 16
 3111 Rotselaar

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

 bezoekerscentrum

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.toerismevlaamsbrabant.be/

Vinobelga
Diestsesteenweg 272

 3202 Aarschot (Rillaar)
 +32 16 23 23 23
 www.vinobelga.be 

Toeristisch regionaal  
infokantoor Tienen
Grote Markt 6
3300 Tienen

 + 32 16 80 57 38
 + 32 16 82 27 04
 toerisme@tienen.be
 www.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
3600 Genk

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

Bezoekersonthaal Kattevennen
Planetariumweg 18
3600 Genk

 +32 89 65 55 55
 kattevennen@genk.be
 www.kattevennen.be

Visit Maasmechelen
Zetellaan 35
3630 Maasmechelen

 + 32 89 76 98 88
 visit@maasmechelen.be
 www.visitmaasmechelen.com

Connecterra (Terhills)
Zetellaan 54
3630 Maasmechelen

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

Bezoekerscentrum  
De Lieteberg
Stalkerweg
3690 Zutendaal 

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

Toerisme Tongeren
Via Julianus 2
3700 Tongeren

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

Toerisme Riemst
Tongersesteenweg 8 
3770 Riemst

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

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

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

Toerisme Peer
Markt 3 bus 2
3990 Peer

 + 32 11 61 16 02
 toerisme@peer.be 
 www.peer.be/peer-ontdekken

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

 +32 3 778 35 00
 toerisme@sint-niklaas.be
 www.ontdeksintniklaas.be
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Toerisme Temse
Markt 1 
9140 Temse 

 + 32 3 710 12 00 
 toerisme@temse.be 
 www.temse.be

Bezoekerscentrum 
Puyenbroeck
Puyenbrug 1 a
9185 Wachtebeke

 +32 9 342 42 42
 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

Visit Aalst
Hopmarkt 51
9300 Aalst

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

Hoge Mote
Toerisme Ronse
De Biesestraat 2
9600 Ronse

 +32 55 23 28 16
 toerisme@ronse.be
 www.ontdekronse.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
 toerisme@diksmuide.be
 www.bezoekdiksmuide.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
 cultuurentoerisme@koekelare.be
 www.toerismekoekelare.be

Bezoekerscentrum 
Ferdinand Verbiest 
Markt 1
8740 Pittem 

 + 32 51 46 03 51 
 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

Hippo.War
Holstraat 95
8790 Waregem

 +32 56 62 12 11
 toerisme@waregem.be
 www.hippowar.memorial

Bezoekerscentrum voor  
Ieper en de Westhoek
Lakenhallen
Grote Markt 34
8900 Ieper

 + 32 57 23 92 20 
 toerisme@ieper.be 
 www.toerismeieper.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.toerismezonnebeke.be
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Toegankelijkheidsinfo

Ibis Budget Brussels South ligt in het centrum van Ruisbroek, op slechts 
8 km van hartje Brussel. Het hotel en het centrum van Brussel zijn goed 
bereikbaar met trein of bus. De kamers voor 1, 2 of 3 personen hebben 
allen een douche, toilet, lavabo en satelliet tv.

Toegangspad, ingang en onthaal
De deur is nogal zwaar om zelf te 
openen en de bel hangt hoog. Er is 
voldoende circulatieruimte. De balie 
is beperkt onderrijdbaar (foto 2).
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met een ruime lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
er zijn beperkt onderrijdbare tafels 
aanwezig. De vrije diepte onder 
die tafels wordt beperkt door de 
centrale poot.
Gemeenschappelijk toilet
De sasdeur is wat zwaar om 
zelf te openen. Er is voldoende 
opstelruimte naast en schuin voor 
het toilet. Voor het toilet heb je 92 
cm. Er is 1 beugel voorzien aan de 
open zijde naast het toilet (foto 3). 

Slaap- en badkamer
2 toegankelijke kamers met 
badkamer op de benedenverdieping, 
met elk 1 toegankelijk 
tweepersoonsbed (nummers 1 en 
4). De kamerdeur is wat zwaar 
om zelf te openen. De badkamers 
hebben een inrijdbare douche 
met verplaatsbare douchestoel 
en voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor die 
stoel. Beugels zijn aanwezig. 
Er is voldoende opstelruimte 
naast en schuin voor het toilet, 
maar de wastafel verhindert de 
voorwaartse opstelruimte. Het 
toilet heeft 2 beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra
Er zijn kamers met antiallergische 
stoffen. De knoppen in de lift 
hebben brailleaanduidingen en er 
zijn visuele contrasten aanwezig.

Ibis Budget Brussels South *

Sint-Pieters-Leeuw124

Vorstsesteenweg 100
1601 Sint-Pieters-Leeuw 
(Ruisbroek)

 +32 2 331 19 13
 h7858@accor.com
 www.ibisbudget.com
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Dit hotel is gehuisvest in het voormalige tuchthuis van Vilvoorde. Na een 
bewogen leven als verbeteringsgesticht, kazerne en gevangenis biedt 
The Lodge er nu onderdak aan gasten over heel de wereld. De prachtige 
site, de sfeervolle en authentieke kamers en de rustige ligging zijn de 
grootste troeven voor deze locatie. Elke kamer ademt een eigen sfeer. 
Via afbeeldingen, kleurgebruik en enkele verrassende accenten wordt er 
ingespeeld op thema’s gerelateerd aan het voormalige tuchthuis.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, er is voldoende 
circulatieruimte. De bel en het 
codeklavier voor de nachttoegang 
zijn moeilijk bereikbaar. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping of zijn goed 
bereikbaar met de lift. De door-
gangen zijn voldoende breed. De 
liftknoppen zijn iets moeilijker bereik-
baar op de eerste verdieping.

Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte (foto 1) 
en er is een onderrijdbare tafel aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Zowel bij de dames als de heren is er 
een aangepast toilet. Bij de dames is 
er voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het toilet. Bij de heren 
wordt de opstelruimte naast het toilet 

beperkt door een urinoir. Beugels zijn 
voorzien. Bij de heren 1 beugel, bij de 
dames 2 die wat ver uit elkaar staan.

Slaap- en badkamer
1 toegankelijke kamer met badka-
mer (nummer 104). Het bed is vrij 
hoog. Er is een inrijdbare douche 
met een verplaatsbare douchestoel 
met afneembare armleuningen. Het 
toilet heeft enkel een opklapbare 
beugel en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Extra
Kamers 1, 2 en 3 hebben 
voorzieningen voor mensen met 
astma en allergieën. Op aanvraag 
houdt de keuken graag rekening 
met je voedselallergie. Voor 
personen met een visuele beperking 
kunnen de zwarte gangen zonder 
contrasten een hindernis zijn.

The Lodge ***  
Vilvoorde

Rondeweg 3
1800 Vilvoorde

 + 32 2 255 97 70 
 vilvoorde@lodge-hotels.be
 www.lodge-hotels.be   
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In Wolvertem, een dorpje ten noordwesten van Brussel, ligt het moderne 
viersterrenhotel Falko. Het hotel telt 45 luxueuze kamers uitgerust met 
de modernste faciliteiten. Door zijn ligging is het een ideaal vertrekpunt 
voor je tocht langs de groene wegen en de gezellige dorpjes in de Groene 
Gordel of voor een bezoek aan Brussel. ‘s Avonds kan je genieten van een 
verfijnde keuken in een landelijke gastronomische hoeve.

Toegangspad, ingang en onthaal
Een zachte helling loopt tot tegen de 
wat zware deur. Misschien heb je het 
daardoor iets moeilijker om de deur 
te openen. Verder vlot toegankelijk, 
voldoende circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
Je kan hulp nodig hebben bij het 
openen van verschillende dubbele 
deuren. De belangrijkste ruimtes 
liggen op de benedenverdieping of 
zijn bereikbaar met de lift. De lift 
naar kamer -1.3 heeft een deur van 
80 cm breed, de oppervlakte in de 
lift bedraagt 92 x 129 cm (breedte x 
diepte).
Restaurant / ontbijtruimte
Overal voldoende circulatieruimte 
(foto 1). Er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het toilet. Er zijn beugels 
voorzien.

Slaap- en badkamer 
2 toegankelijke kamers (nummers 
-1.3 en 011) met aangepaste 
badkamer (foto 3: kamer 011). Twee 
eenpersoonsbedden in kamer. 
Achter de kamerdeur is de plaats 
wat nipter, maar voldoende voor 
een vrij vlot gebruik. In kamer 011 is 
de ruimte achter de deur en voor de 
badkamerdeur wat nipt, maar wel 
bruikbaar. Beide badkamers hebben 
een inrijdbare douche met zitje, 
beugels en voldoende opstelruimte. 
In kamer -1.3 is de draairuimte in de 
douche nipt en het zitje vrij klein 
(34 x 34 cm). Het toilet heeft telkens 
beugels en voldoende opstelruimte 
(111 cm voor het toilet in kamer -1.3). 
De wastafels zijn onderrijdbaar.
Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: de 
matrassen, kussens en dekbedden 
hebben een anti allergie 
label. De liftknoppen hebben 
brailleaanduidingen.

Falko ****  
Meise

Stationstraat 54A
1861 Meise (Wolvertem)

 +32 2 263 04 50
 +32 2 263 04 79
 info@falkohotel.be
 www.falkohotel.be   
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Hotel Pluimpapaver beschikt over 4 comfortabele gastenkamers, die sinds 
begin januari 2017 volledig werden vernieuwd. Na een uitgebreid ontbijt in 
de gezellige ontbijtruimte, omgeven door het groen en de tuin, verken je het 
heuvelachtige Hageland. ‘s Avonds kan je, mits reservatie, genieten van een 
huisbereid diner met streek- en seizoensgebonden producten. De jacuzzi 
en houten saunabarrel in de tuin kunnen je misschien verleiden tot een 
wellnessmoment? Bij mooi weer is het heerlijk ontspannen op het ruime terras. 
Sluit vanuit Hotel Pluimpapaver meteen aan op het fiets- en wandelnetwerk. Je 
fiets, mobiele scooter of driewieler kan je veilig stallen in de afsluitbare parking.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je neemt de ingang vanaf de parking 
aan de achterzijde. Het stuk in fijn 
dolomiet is vrij goed berijdbaar. 
Je kan hulp gebruiken op enkele 
hellingen. Aan de ingang zelf, via de 
ontbijtruimte, is er een drempel van 6 
cm. De opstel- en draairuimte achter 
de deur is nipt, maar bruikbaar.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. 
Hier en daar nipte opstel- en 
circulatieruimte, maar voldoende 
voor gebruik met hulp.
Restaurant / ontbijtruimte
De circulatieruimte is nipt, maar 
bruikbaar. Er is een onderrijdbare 
tafel.
Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast gemeen-
schappelijk toilet, maar het toilet in 
de badkamer ligt steeds vlakbij.

Slaap- en badkamer
1 toegankelijke kamer met bad- 
kamer (“Auxerrois”) (foto 2). Je 
bereikt de kamer via een gang van 
90 cm breed of via de buitendeur 
met een helling die tot tegen de 
deur loopt. Daardoor heb je geen 
vlakke opstelruimte. De circulatie-
ruimte in de kamer is nipt, maar 
bruikbaar. Er is een inrijdbare 
douche met zitje en neerklapbare 
armleuningen (foto 3). Er is vol-
doende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het zitje. Het toilet 
heeft beugels en eveneens vol-
doende opstelruimte. De wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra
De Pluimpapaver houdt graag 
rekening met vooraf doorgegeven 
voedselvoor- of -afkeuren.

Nopstal 51
3202 Aarschot (Rillaar)

 +32 16 50 22 19
 info@pluimpapaver.be
 www.pluimpapaver.be
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De Pluimpapaver ***  
Aarschot
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In een sfeer waar je tot rust komt biedt Amethist kleurrijke kamers 
aan op een boogscheut van het Hageland en de Antwerpse Kempen. 
Je snuift de buitenlucht op in de tuin met zitbanken, die gelegen is aan 
het bos, of op het gemeenschappelijke buitenterras. Ontspan en geniet 
tijdens een van de gezondheidsbehandelingen: voetreflex, shiatsu, 
ontspannende massage, oorkaarsen en dieptemassage. Wil je het iets 
actiever, dan zijn de vele fiets- en wandelmogelijkheden iets voor jou.

Toegangspad, ingang en onthaal
De parking, het toegangspad en de 
ingang zijn goed toegankelijk. Er is 
voldoende circulatieruimte.

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

Leef / eetruimte
De opstel- en draairuimte achter 
de deur zijn nipt. De tafels zijn 
beperkt onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. Er 
zijn beugels voorzien.

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met 
badkamer (“Geluk”). De badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
verplaatsbare douchestoel met 
met afneembare armleuningen. 
Voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor de stoel. Het 
toilet heeft beugels (foto 3) en 
er is opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het toilet. De wastafel 
is onderrijdbaar, er is voldoende 
circulatieruimte.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: het 
beddengoed heeft een anti allergie 
label.

Amethist ** 
Herselt

Gustaaf Vandenheuvelstraat 132
2230 Herselt (Ramsel)

 +32 16 53 40 79
 +32 496 50 31 85

 info@amethist.be
 www.amethist.be   
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Je bent voor zaken in de buurt van Antwerpen en je wil graag in een 
rustgevend en comfortabel hotel verblijven? Je wil tijdens je vakantie of 
citytrip kunnen rekenen op een fijn verblijf? Om welke reden dan ook, een 
verblijf in Hotel Drie Eiken is altijd afgestemd op jouw ritme en op jouw 
wensen. Het hotel beschikt over een terras, een privé spa centrum (massage 
bed, infrarood sauna en stoombad) en gratis fitness. Je kan genieten van de 
gezellige loungebar of op het zonneterras. Hotel Drie Eiken ligt ten zuiden van 
Antwerpen en is gemakkelijk bereikbaar door de ligging naast de afrit UZA E19.

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is vlot toegankelijk. De 
balie is onderrijdbaar.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
met een ruime lift. 
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig. 
Gemeenschappelijk toilet
De toiletten hebben voldoende 
opstelruimte en beugels. 
Slaap- en badkamer
Op 54 van de 68 kamers staan er 
één of twee toegankelijke bedden, 
waarvan tenminste één bed een 
draaicirkel van 150 cm heeft. In 
totaal zijn er 60 toegankelijke 
bedden. In sommige kamertypes zijn 
de bedden verstelbaar, in andere 
types zijn ze vrij hoog. Afhankelijk 
van je noden krijg je een kamertype 
toegewezen. Alle badkamers hebben 
een inrijdbare douche met zitje en 
beugels. Er is meestal voldoende 
opstelruimte, al is de ruimte naast 

het zitje in sommige kamers wat 
nipt en staat de kraan in sommige 
types ook aan de rugzijde van het 
zitje. Er zijn losse douchestoelen 
beschikbaar om dat te verhelpen. Er 
is telkens een toilet met voldoende 
opstelruimte en beugels, en de 
wastafels zijn onderrijdbaar.
Extra
9 kamers op de tweede verdieping 
zijn geschikt voor mensen met 
ademhalingsproblemen of allergie 
en hebben een PVC vloerbekleding. 
De keuken houdt rekening met 
alle allergieën. De liftknoppen zijn 
voorzien in braille en reliëf en 
er zijn gesproken aanwijzingen. 
De wanden zijn goed volgbaar 
voor blinden. Er zijn rolstoelen en 
rollators beschikbaar. Op aanvraag 
organiseert het hotel de zorg via 
zelfstandig verpleegkundigen. 
In geval van nood is er 
nachtpermanentie in samenwerking 
met spoed UZA.  Alle fysio- en 
wellnessruimten zijn toegankelijk.

Hotel Drie Eiken ****

Edegem

68

Drie Eikenstraat 655 
2650 Edegem

 +32 3 821 12 11 
 info@drie-eiken.com
 www.hotel-drie-eiken.com  
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In de “Tuin van Antwerpen” ten noorden van Brasschaat ligt Van der 
Valk Hotel en restaurant Dennenhof. Het hotel is een ideale locatie 
voor een korte vakantie, om te genieten van de mooie omgeving van 
Brasschaat of lekker te shoppen in het bruisende Antwerpen. Er is 
gratis parkeergelegenheid en stalling voor je fiets. Het fietsnetwerk ligt 
vlak aan het hotel. Dennenhof biedt all-in programma’s voor feestelijke 
en zakelijke gelegenheden en ook aantrekkelijke arrangementen voor 
2 of meerdere dagen. Er is overal gratis wifi.

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is goed toegankelijk, er is 
voldoende circulatieruimte. De balie 
heeft een beperkt onderrijdbaar deel.

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

Restaurant / ontbijtruimte
Het restaurant en de ontbijtzaal 
zijn goed toegankelijk en hebben 
een goed bereikbaar terras. In de 
ontbijtzaal zijn er onderrijdbare 
tafels. De tafels in het restaurant zijn 
beperkt onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
In het toilet bij de inkomhal heb je 
voldoende ruimte. Er zijn beugels 
voorzien. De toiletpot hangt vrij 
laag. De wastafel is onderrijdbaar. De 
kraan heeft een drukknop.

Slaap- en badkamer
Er zijn 2 toegankelijke kamers met 
aangepaste badkamer (nummers 001 
en 002). Je hebt telkens voldoende 
draairuimte aan minstens 1 zijde 
naast het bed. Het bed is vrij hoog. 
De opstelruimte naast de deurgreep 
van de badkamerdeur is beperkt. 
Er is een inrijdbare douche met 
voldoende ruimte en een douchezitje 
met opklapbare armleuningen. Het 
toilet heeft voldoende ruimte en 
beugels. De wastafel is onderrijdbaar. 

Extra
Op aanvraag houdt de keuken graag 
rekening met je voedselallergie. 
Er zijn reliëfaanduidingen op de 
liftknoppen. Kleurcontrasten zijn 
grotendeels aanwezig. Je kan 
begeleid worden tot aan je kamer.

Hotel Dennenhof ***

Brasschaat

84

Bredabaan 940
2930 Brasschaat

 +32 3 663 05 09
 info@dennenhof.valk.com
 www.hoteldennenhof.be
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Hotel de Maretak is een sympathiek, klein hotel in Dilsen-Stokkem. Gelegen 
vlakbij de oude Maas en de verschillende fietsknooppunten in de buurt, 
is het ontzettend populair bij fietsers. Ook wie graag gezellige steden en 
dorpen bezoekt – al dan niet om te shoppen – vindt vlot de weg. Hotel 
de Maretak richt zich op koppels die even weg willen van de dagelijkse 
drukte en op professionelen die de luxe van een hotel willen combineren 
met de gezelligheid van een B&B. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Met zijn 
zes tweepersoonskamers, het knusse restaurant dat bekend staat voor 
het lekkere eten, het (in het seizoen) verwarmde openluchtzwembad met 
ligzetels en daarnaast ook in hetzelfde gebouw het wellness & esthetiek-
centrum la Myrrhe ben je zeker van een persoonlijke ontvangst en een 
gastvrij en rustig verblijf dat volledig aan je wensen zal voldoen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je kan hulp nodig hebben op de 
hellingen en bij de poorten naar 
de ingang. De ingang zelf is vlot 
toegankelijk. De balie heeft een 
onderrijdbaar deel.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping. Hier en daar 
zijn er versmallingen, waarbij je hulp 
kan nodig hebben aan de deuren 
op de routes naar het zwembad en 
de wellness. Deze zijn op zich wel 
bereikbaar. De aangepaste kamer en 
het restaurant zijn goed bereikbaar. 
Restaurant / ontbijtruimte
Je hebt voldoende ruimte. De tafels 
zijn beperkt onderrijdbaar. Ook het 
terras is drempelloos bereikbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Het gemeenschappelijk aangepast 
toilet is wat moeilijk bereikbaar en 
bruikbaar door de krappe ruimtes. 

Je gebruikt beter het toilet in de 
aangepaste badkamer, die vlakbij ligt. 
Slaap- en badkamer
Er is een aangepaste slaapkamer op 
de benedenverdieping. De ruimte 
achter de deur en naast het bed is 
wat nipt, maar zeker bruikbaar. De 
badkamerdeur is 80 cm breed en de 
ruimte naast de klink is nipt. In de 
aangepaste badkamer vind je een 
inrijdbare douche met zitje, beugels 
en voldoende ruimte (naast het 
zitje heb je 80 cm opstelruimte). Het 
toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte. De wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra
Op aanvraag houden de 
uitbaters graag rekening met je 
voedselallergie. De wellness en 
het zwembad zijn drempelloos 
bereikbaar met hulp. Er zijn geen 
specifieke voorzieningen.

De Maretak  ** superior

Dilsen-Stokkem

6

Watermolenstraat 20
3650 Dilsen-Stokkem

 +32 89 75 78 38 
 info@hotelmaretak.be
 hotelmaretak.be
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M Hotel ligt aan het mooie Molenvijver Park in het centrum van 
Genk, maar ook dichtbij het Nationaal Park Hoge Kempen. Dit hotel 
heeft alles om je een fijn verblijf te garanderen: de heerlijke keuken 
van restaurant Molenvijver, een groot terras met zicht op de vijver, 
uitgebreide info over fiets- en wandelroutes, ... Voor groepen wordt 
graag een programma op maat samengesteld. 

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is goed bereikbaar. 
Misschien heb je wat hulp nodig 
op de korte hellingen die drempels 
overbruggen. Binnen is er veel ruimte.

Looproutes en niveauverschillen
Je bereikt de verdiepingen via een 
goede lift. De doorgangen zijn 
voldoende breed. 

Restaurant / ontbijtruimte
Je kan hulp nodig hebben bij het 
openen van de dubbele deur. 
De meeste tafels zijn beperkt 
onderrijdbaar, maar er kunnen beter 
onderrijdbare tafels voorzien worden.

Gemeenschappelijk toilet
In het aangepast sanitair bij 
het onthaal is de ruimte aan de 
deurklinken wat nipt, maar verder 
heb je wel voldoende draai- en 
opstelruimte. Het toilet heeft beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar, maar de 
opstelruimte ervoor wat nipt.

Slaap- en badkamer
Kamers 407 en 408 zijn het beste 
aangepast. Ze hebben elk 2 in de 
hoogte verstelbare bedden met 
voldoende draairuimte aan 1 zijde 
naast het bed. In kamer 407 is de 
badkamerdeur 82 cm breed. De 
badkamers hebben een inrijdbare 
douche met voldoende ruimte en 
naargelang je noden een douchezit 
(zonder beugels), douchestoel of 
doucherolstoel. Het toilet heeft 
voldoende ruimte en beugels, al is de 
opstelruimte voor het toilet in kamer 
408 beperkt tot 106 cm. De wastafel 
is onderrijdbaar. 

Extra
Hulpmiddelen zoals een douche(rol)
stoel en in hoogte verstelbare 
bedden zijn aanwezig. Een tillift, 
andere hulpmiddelen en verpleging 
kunnen op aanvraag voorzien 
worden. De keuken houdt graag 
rekening met je voedselallergie of 
-voorkeuren.

M Hotel ****

Genk

81

Albert Remansstraat 1
3600 Genk

 +32 89 36 41 50
 info@m-hotel.be
 www.differenthotels.com
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Je verblijft in één van de 32 comfortabele kamers van het kasteelhotel 
daterend uit 1640, gelegen in een park van 2,5 ha. Je kunt er lekker luieren 
in de Engelse tuin, shoppen in Aken of Maastricht, een terrasje doen op 
de markt van Maaseik of kuren bij een nabijgelegen beautyfarm. Mag 
het wat sportiever? Kasteel Wurfeld ligt aan het grensoverschrijdende 
fietsroutenetwerk waardoor Nederland en Duitsland binnen fietsbereik 
liggen. Er zijn diverse salons voor seminaries en feesten..

Toegangspad, ingang en onthaal
Ingang via een plateaulift. De 
ruimte voor de inkomdeur en naast 
de klink is nipt, maar laat een vlot 
gebruik toe. Binnen is er voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping 
of zijn bereikbaar via een lift 
(oppervlakte 107 x 138 cm). Op de 
route naar de lift is de opstel- en 
draairuimte nipt, maar bruikbaar. 
De bedieningsknoppen zijn wat 
moeilijk bereikbaar.
Restaurant / ontbijtruimte
Voldoende circulatieruimte (foto 
1). Er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. Er 
zijn beugels voorzien.

Slaap- en badkamer
2 toegankelijke kamers met 
badkamer (nummers 105 en 106) 
(foto 3). De opstel- en draairuimte 
aan de deur en ook voor de 
badkamerdeur van kamer 105 is 
nipt, maar goed bruikbaar. De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met douchezitje en een 
beugel. De opstelruimte naast het 
zitje bedraagt 84 cm in kamer 
105. Voor het zitje heb je 112 cm 
in kamer 106. Verder voldoende. 
Het toilet heeft beugels en er is 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het toilet. De wastafel is 
onderrijdbaar. 
Extra
De kamers 101, 102, 103 en 104 
hebben voorzieningen voor 
mensen met astma en allergieën. 
De dekbedden en de hoofdkussens 
hebben een label antihuisstofmijt.

Kasteel Wurfeld ****  
Maaseik

Kapelweg 60
3680 Maaseik

 +32 89 56 81 36
 +32 89 56 87 89
 info@kasteelwurfeld.be
 www.kasteelwurfeld.be
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Geniet van de rust in dit hotel dat als onderdeel van een mooie 19de-eeuwse 
vierkantshoeve werd gebouwd in een markante hoevestijl. In het unieke 
kader van het schilderachtige dorpje Aldeneik zijn alle ingrediënten voor 
je droomvakantie aanwezig: gastvrijheid, luxekamers met gratis WIFI, 
een gezellige binnenkoer, het heerlijke ontbijtbuffet, de ligging langs het 
fietsroutenetwerk met gratis grensoverschrijdende veerpontjes en de 
nabijheid van Maaseik, de Maas en 2 watersportcentra. De gratis parking 
wordt ’s nachts afgesloten.

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

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

Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte. De 
tafels zijn beperkt onderrijdbaar, 
maar er kan een betere tafel bij 
geplaatst worden.

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

Slaap- en badkamer 
2 toegankelijke kamers met badkamer 
(kamers A en D). Twee wat hoge 
eenpersoonsbedden in de kamer, 
waarvan telkens 1 zijde toegankelijk 
is. De badkamer heeft een inrijdbare 
douche met zitje, voldoende ruimte 
en opklapbare armleuningen. In 
kamer A heeft de douche een 
kleine drempel van minder dan 
2 cm. Het toilet heeft beugels en 
eveneens voldoende opstelruimte. De 
opklapbare beugel is afneembaar. De 
wastafel is onderrijdbaar.
Extra 
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën. In alle 
kamers hebben de kussens, 
matrassen en dekbedden een 
antiallergie-label. De verblijven 
beschikken ook over een 
ventilatiesysteem.

Oude Eycke ***  
Maaseik

Aldeneikerweg 82
3680 Maaseik (Aldeneik)

 +32 89 69 99 65
 +32 475 68 02 99

 info@oude-eycke.be
 www.oude-eycke.be
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Martin’s Rentmeesterij bevindt zich op 150 meter van de Landcommanderij 
Alden Biesen. Het hotel biedt je een exclusieve belevenis waarin cultuur, 
gastronomie, ontspanning en aangenaam vertoeven naadloos samengaan. Je 
verblijft in de 13de-eeuwse Rentmeesterwoning van het domein. Met zijn 69 
kamers en 3 junior suites, de talrijke salons, restaurant AKKO met aangenaam 
terras, de bar en zijn vergader- en banketzalen, is het hotel perfect uitgerust 
voor al je toeristische ontdekkingstochten, bedrijfsevenementen, recepties 
en trouwfeesten. Je kunt er ook aangenaam herbronnen in de wellnessoase 
met zwembad. Het hotel kijkt uit op de authentieke binnenkoer en op de 
uitgestrekte boomrijke tuinen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het toegangspad en de ingang zijn vlot 
toegankelijk. Er is voldoende ruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met goede liften. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Mogelijk heb je bij het openen van 
enkele deuren wat hulp nodig.
Restaurant / ontbijtruimte
Het restaurant is goed toegankelijk, 
al is de draairuimte voor het buffet 
wat nipt. De tafels zijn beperkt 
onderrijdbaar. Het terras is drem-
pelloos bereikbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Het toilet heeft voldoende ruimte 
en beugels.
Slaap- en badkamer 
Kamers 120, 202 en 220 zijn toegan-
kelijk en hebben een aangepaste 

badkamer. In kamer 202 beperkt 
een zetel de draairuimte naast het 
bed tot 104 cm. De kamerdeuren zijn 
wat zwaar. De badkamers hebben 
een inrijdbare douche met vol-
doende ruimte, zitje (35 x 38 cm) en 
beugels. De vaste beugel werd niet 
ideaal geplaatst. Ook het toilet biedt 
voldoende ruimte en beugels. Enkel 
in kamer 202 is de ruimte naast het 
zitje beperkt tot 83 cm. De wastafel is 
beperkt onderrijdbaar.
Extra
Op aanvraag houdt de keuken 
graag rekening met je voedselaller-
gieën en dieetvoorkeuren. De lift 
heeft brailleknoppen en gesproken 
aanwijzingen. Het zwembad is 
drempelloos bereikbaar met hulp. 
Er zijn geen hulpmiddelen om in 
het water te gaan.

Martin’s Rentmeesterij **** 
Bilzen

Kasteelstraat 2
3740 Bilzen

 +32 89 44 21 21
 mrm@martinshotels.com
 www.martinshotels.com
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Met zijn rustige ligging op een heuvelrug heb je vanuit De Kommel een 
prachtig zicht op ’s Gravenvoeren en de ruime omgeving. De Voerstreek 
is een waar paradijs voor fietsers en wandelaars, en daar speelt het 
hotel op in met verschillende arrangementen. Bovendien vind je 
verschillende toegankelijke wandelroutes in de buurt. Wie liever gaat 
shoppen of van cultuur geniet zal merken dat steden als Maastricht, 
Tongeren, Luik en Aken vlakbij liggen. De Kommel is gekend voor zijn 
goede keuken en gastvrijheid. Er is airco in het ganse hotel. De kamers 
werden volledig gerenoveerd in 2020.

Toegangspad, ingang en onthaal
De aangepaste parkeerplaats vlak 
naast de ingang ligt in klinkers. 
Voor een wandeling moet je over 
de parking in kiezel. Die is echter vrij 
goed berijdbaar. Op de openbare 
weg heb je een stevige duwer nodig 
om de steile straat te overbruggen. 
De circulatieruimte in de inkomhal is 
nipt, maar voldoende voor praktisch 
gebruik.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar via de lift (108 x 139 cm). 
Hier en daar wat nipte circulatie-
ruimte, maar voldoende om goed te 
kunnen circuleren.
Restaurant / ontbijtruimte
De circulatie- en opstelruimte aan de 
deur is nipt, maar volstaat om vrij 
vlot binnen en buiten te rijden. Er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Nipte opstelruimte aan de binnen-
zijde van de deur. Verder is er vol-
doende opstelruimte naast, voor en
schuin voor het toilet. Beugels zijn 
voorzien.
Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met badkamer 
(nummer 1). Wat nipte ruimte achter de 
deur, maar zeker voldoende voor prak-
tisch gebruik. Twee eenpersoonsbedden 
in de kamer (foto 2). De badkamer heeft 
een inrijdbare douche met doucher-
olstoel met opklapbare armleuningen 
(foto 3). Er is voldoende ruimte om de 
transfer naar de doucherolstoel te kun-
nen maken. Het toilet heeft beugels en 
er is opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het toilet. De wastafel is onderrijd-
baar, er is voldoende circulatieruimte.
Extra
Kamers 1, 18, 19, 26 en 27 hebben kus-
sens en donsdekens met een antial-
lergie label. Indien tijdig aangevraagd 
houdt de keuken graag rekening met 
je voedselallergieën.

De Kommel *** superior  
Voeren

Kommel 1
3798 Voeren (‘s Gravenvoeren)

 +32 4 381 01 85
 info@dekommel.be
 www.dekommel.be

 www.facebook.com/dekommel
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l’O de Vie maakt deel uit van Triamant Haspengouw, een inclusieve bruisende 
woonbuurt waar iedereen welkom is: jong en oud, zorgbehoevend of kernge-
zond. l’O de Vie heeft 8 kamers die volledig zijn uitgerust. Het (para)medische 
team biedt een omkadering van warme en kwaliteitsvolle zorg op maat van je, 
persoonlijke behoeften. Geniet van een kwaliteitsmaaltijd met verse streek-
producten in brasserie l’O de Vie en neem een frisse duik in het zwembad. Of als 
je het liever buiten zoekt: de prachtige Haspengouwse natuur nodigt uit tot 
verkwikkende wandel- en fietstochten en in het historische kasteelpark is het 
heerlijk vertoeven.

l’O de Vie *** 
Sint-Truiden

Halingenstraat 76 
3806 Sint-Truiden (Velm) 

 + 32 11 58 66 87 
 hotel@lodevie.be
 www.lodevie.be  

8

Toegangspad, ingang en onthaal
De receptie in het onthaalgebouw is goed 
bereikbaar en biedt ruim voldoende circu-
latieruimte. Er is een onderrijdbare balie. 
De ingang van het vakantieverblijf bestaat 
uit een dubbele deur met delen van 67 en 
75 cm breed. De deur is wel voorzien van 
een knop voor automatische opening.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar met 
de lift (liftknop iets moeilijker zelfstandig 
bereikbaar). Door de aard van het oude 
gebouw zijn de circulatieruimtes hier en 
daar wat nipt, maar verschillende deuren 
werden voorzien van een knop voor auto-
matische opening.
Restaurant / ontbijtruimte
Er is een grotere, onderrijdbare tafel 
aanwezig (hoogte: 68 cm). Er is voldoende 
circulatieruimte.
Gemeenschappelijk toilet
Voor de versmalling op de route kan je wat 
hulp nodig hebben. De deur op die route 
opent wel automatisch via een knop. De 
opstelruimte naast de klink in het toilet is 
beperkt door een nis. Er is ruim voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin voor 
het toilet en beugels zijn voorzien.

Slaap- en badkamer
7 toegankelijke kamers met badkamer 
(nummers 1 tot 7 met samen minstens 8 
toegankelijke eenpersoonsbedden) (foto 
2). Hier en daar nipte opstel- en circula-
tieruimte aan de deuren, maar voldoende 
voor gebruik. Alle badkamers hebben een 
inrijdbare douche met douchezit (zitje op 
foto verkrijgbaar op aanvraag) en beugel 
en toilet met beugels (foto 3). Er is overal 
voldoende opstelruimte voor, naast en 
schuin voor douchezitjes en toiletten 
(enkel in kamer 3 is er voor de douchezit 
maar 97 cm beschikbaar). De wastafels zijn 
onderrijdbaar.
Extra
Alle kamers hebben voorzieningen voor 
mensen met astma en allergieën. Er zijn 
hoog-laagbedden, tilliften en andere 
hulpmiddelen beschikbaar op aanvraag. 
Via Triamant is er 24/24 mogelijkheid tot 
verpleging aanwezig. Via een speciale knop 
in de kamers kan je verplegend personeel 
oproepen. Je geeft wel vooraf aan of je 
extra zorg nodig hebt. Het zwembad, gele-
gen in een naburig gebouw, is drempelloos 
bereikbaar. Er is ook een tillift beschikbaar 
op reservatie, hiervoor is geen begeleiding 
voorzien.
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Het Mussenburghof, een langgevelhoeve van 1895 die gelegen is aan 
de rustgevende kanaaloever van de Zuid-Willemsvaart op 1 km van 
de stad Bree, is een goed vertrekpunt voor fiets- en wandeltochten. 
Gastheer-traiteur Jan bereidt zelf de maaltijden. Je eet in de gezellige 
nieuwe eetruimte. Ontspannen doe je op het terras met de nieuwe 
petanquebaan. Voor ruiters zijn paardenstallen en weiden beschikbaar.

Toegangspad, ingang en onthaal
De kasseien op een deel van 
het toegangspad zijn afgevlakt 
en goed berijdbaar. De opstel- 
en circulatieruimtes achter de 
inkomdeur en in de hal zijn nipt, 
maar bruikbaar.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. De 
opstel- en circulatieruimtes aan de 
deuren van of naar de hieronder 
besproken ruimtes zijn nipt, maar 
volstaan voor gebruik.
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er zijn  onderrijdbare tafels 
aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 
Beugels zijn voorzien.

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met 
badkamer (“Boogschutter”). De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met voldoende ruimte 
en verplaatsbare douchestoel 
met wegneembare armleuningen. 
Het toilet heeft beugels en er is 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het toilet. De wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra
In 8 kamers hebben de kussens,  
matrassen en dekbedden een 
antiallergie label. Er is geen 
tapijt. Op aanvraag houdt de 
keuken graag rekening met je 
voedselallergie of dieetwensen.

Mussenburghof **  
Bree

Brugstraat 76
3960 Bree

 +32 89 46 11 38
 +32 89 47 14 30
 info@mussenburghof.be
 www.mussenburghof.be
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Dit hotel ligt aan de rand van de historische stad Brugge, vlakbij de 
snelweg E40 Brussel-Oostende. Het karakter van het van oorsprong 
statige charmante landhuis is behouden maar uitgebreid met het 
comfort van nu. Het hotel heeft een sfeervolle bar, gezellig restaurant, 
7 multifunctionele zalen met rechtstreeks daglicht, airco en alle 
standaard materiaal. Gezellig ontspannen is het in de wellnessruimte met 
gratis sauna, jacuzzi’s en fitness. Kom, ontdek, geniet en beleef...

Van der Valk Hotel Brugge - 
Oostkamp **** - Oostkamp

Kapellestraat 146
8020 Oostkamp

 +32 50 83 37 80
 +32 50 83 37 83
 brugge@valk.com
 www.hotelbrugge-oostkamp.be 

112

Toegangspad, ingang en onthaal
Er is een tourniquet draaideur met 
een speciale knop waardoor deze 
langzamer kan draaien. Daarnaast 
is er ook een gewone toegangsdeur 
vlakbij de receptiebalie. De 
medewerkers verlenen graag 
assistentie indien nodig.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping 
of zijn bereikbaar met de lift. De 
knop aan de buitenzijde staat 
in de hoek. De doorgangen zijn 
voldoende breed.

Restaurant / ontbijtruimte
Bereikbaar via de lift. Voldoende 
circulatieruimte, enkel aan het 
buffet wat nipt om volledig 
te kunnen draaien. Er is een 
onderrijdbare tafel aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
De opstelruimte aan de klink is 
nipt. Verder voldoende ruimte, al 
hindert de wastafel de voorwaartse 
opstelruimte. Er zijn beugels 
voorzien.

Slaap- en badkamer 
1 goed toegankelijke kamer met 
badkamer (nummer 15). Nipte 
opstelruimte achter de kamerdeur, 
maar bruikbaar. De badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
douchezitje (38 x 36 cm), voldoende 
ruimte en beugels. Ook het toilet 
heeft beugels en voldoende 
opstelruimte. De wastafel is 
onderrijdbaar. 
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Domein Polderwind is een ideale vakantieplaats. Jouw kans om te genieten 
van een vakantie zonder beperkingen en zonder drempels. Op het domein 
vind je rust en ontspanning langs het water of in de binnentuin. Voor de 
actieve recreanten zijn er volop mogelijkheden in de mooie omgeving, vlakbij 
Brugge en de kust. In en rond het domein is alles voor handen en aangepast 
om iedereen altijd een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Iedereen is even 
welkom: alleen, samen met familie of mantelzorger, of in groep. 

Zorghotel Domein 
Polderwind **** - Zuienkerke

Polderwind 4
8377 Zuienkerke

 +32 50 23 07 50
 info@domeinpolderwind.be
 www.domeinpolderwind.be

46

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is vlot toegankelijk. 
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 overal voldoende breed.
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte. 
Onderrijdbare tafels zijn aanwezig. 
Ook de toog en het buffet zijn 
onderrijdbaar. Het terras is 
drempelloos bereikbaar.
Gemeenschappelijk toilet
De toiletten bij het restaurant 
hebben voldoende ruimte en beugels.
Slaap- en badkamer 
Alle 46 kamers zijn goed toegankelijk 
en hebben samen 92 toegankelijke 
hoog-laag bedden. Ze hebben 
allemaal een eigen badkamer met 
inrijdbare douche met voldoende 
ruimte, zitje en beugels. Ook de 
toiletten bieden telkens voldoende 
ruimte en beugels. De wastafels 
zijn onderrijdbaar. 10 Comfort Care 

kamers zijn bovendien uitgerust 
met automatische deuren en een 
plafondlift. Je hebt hulp nodig om 
de plafondlift te bedienen.
Extra
Via een formulier vraag je vooraf 
verpleging (via een externe 
thuiszorgdienst), assistentie, kiné, ... 
aan. Er is ook 24/24 aanwezigheid 
van een medewerker Onthaal en/
of Night Auditor via een draadloos 
oproepsysteem en dwaaldetectie. 
Hulpmiddelen zoals een tillift, 
douchebrancards, rolstoelen, rollators, 
onrusthekkens, ... zijn beschikbaar. 
De wellness- en fitnessruimtes 
zijn toegankelijk en uitgerust met 
de nodige hulpmiddelen. Op het 
domein vind je ook strandrolstoelen, 
aangepaste wandelpaden, waterfietsen 
die bereikbaar zijn via een rolstoellift, 
rolstoelfietsen en een toegankelijk 
platform om te hengelen. De 
keuken houdt graag rekening met je 
voedselallergieën of -voorkeuren. Er 
zijn geleidelijnen, tactiele markeringen 
en visuele contrasten aanwezig. De lift 
geeft een visueel en auditief signaal.
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Dit trendy design hotel ligt op ongeveer 3 km van het centrum van 
Kortrijk. d-hotel biedt een unieke mix van modern design en sfeervolle 
charme. De authentieke windmolen en het beschermd hoeveplein 
vormen een mooi contrast met het strak nieuwbouwcomplex. 
Diverse nationale en internationale designers tekenden voor de 
interieurinrichting. De ruime wellness met sauna’s, hammam, voetbad en 
swim-spa brengen je helemaal tot rust.

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

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping 
of zijn bereikbaar via een lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Het hellend vlak op de route van 
de receptie naar de kamer kan 
voor sommigen wat steil zijn. Hier 
kan hulp aangewezen zijn.

Restaurant / ontbijtruimte
De circulatieruimte is hier en 
daar wat nipter, maar voldoende 
om gebruik te maken van de 
ontbijtruimte. Er is een beperkt 
onderrijdbare tafel aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
De circulatieruimte bedraagt 120 
x 120 cm. Voldoende opstelruimte 
naast, voor (100 cm) en schuin voor 
het toilet. Er zijn beugels voorzien.

Slaap- en badkamer 
Kamer 11 is speciaal gemaakt 
voor mensen met een beperking. 
Deze kamer 1 dubbelbed. Andere 
kamers zijn ook toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

d-hotel ****  
Kortrijk

Abdijmolenweg 1
8510 Kortrijk (Marke)

 +32 56 21 21 00
 +32 56 20 30 01
 info@d-hotel.be
 www.d-hotel.be
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Dit hotel ligt in het historische centrum en vlakbij de grote 
winkelstraten van Kortrijk. Ideaal dus om van hieruit de stad te 
bezoeken of te shoppen in het gezellige centrum. Het hotel heeft ruime 
kamers die warm en comfortabel ingericht zijn. De receptie, bar en de 
ontbijtruimte zijn opvallend trendy en aangenaam. Ook voor natuur- en 
fietsliefhebbers is Kortrijk een ideale uitvalsbasis; in de Leiestreek kan je 
heerlijk fietsen langs water en heuvels.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk met voldoende 
circulatieruimte (foto 1). Er is een 
onderrijdbare balie aanwezig.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping 
of zijn bereikbaar via een lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed.

Restaurant / ontbijtruimte
Voldoende circulatieruimte. De 
tafels zijn beperkt onderrijdbaar. 

Gemeenschappelijk toilet
Voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het toilet. Er zijn 
beugels voorzien.

Slaap- en badkamer
4 toegankelijke kamers met 
badkamer (nummers 228, 237, 
330 en 339) (foto 3). De opstel- en 
draairuimte aan de deuren is soms 
nipt. In 2 kamers opent de deur 
automatisch met bediening op 
afstand. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met douchezitje 
en beugels. Voldoende opstelruimte 
naast, voor (107 cm in kamer 330) 
en schuin voor het zitje. Het toilet 
heeft beugels, er is voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het toilet. De wastafel is 
onderrijdbaar, er is voldoende 
circulatieruimte.

Ibis Hotel Kortrijk  
Centrum *** - Kortrijk

Doorniksestraat 26 - 30
8500 Kortrijk

 +32 56 25 79 75
 +32 56 22 62 80
 H6330@accor.com
 www.ibis.com
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Novotel Ieper Centrum is een 3-sterren hotel in het hart van Ieper. De 
middeleeuwse Lakenhalle en zijn belfort, het In Flanders Fields Museum 
en de bekende Menenpoort liggen op loopafstand. Het hotel beschikt 
over kamers met ventilatie, een bar met terras en 4 vergaderzalen. 
Dit hotel is geschikt voor zowel een zakenreis als een vakantie met je 
partner of gezin.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, overal voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
Overal voldoende circulatieruimte 
en doorgangsbreedte. Grote lift 
naar de kamers.

Restaurant / ontbijtruimte
Voldoende opstel- en 
circulatieruimte (foto 2). Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig, 
al is de diepte beperkt tot 40 cm 
onder de tafel. Indien gewenst 
worden beter onderrijdbare tafels 
bijgeplaatst.

Gemeenschappelijk toilet
In het aangepast toilet bij het 
onthaal is de draairuimte nipt. 
Je kan naast en schuin voor het 
toilet opstellen, maar voor het 
toilet verhindert de wastafel de 
opstelruimte. Er is een opklapbare 
en vaste beugel voorzien.

Slaap- en badkamer 
5 toegankelijke kamers. De gang 
na de kamerdeur en voor de 
badkamerdeur is smal (120 cm), 
maar in de kamer is er voldoende 
circulatieruimte. De badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
zitje en beugels. Er is voldoende 
opstelruimte naast en schuin 
voor het zitje. Voor het zitje heb 
je 102 cm. Ook aan het toilet is 
er voldoende opstelruimte naast 
en schuin voor het toilet. Voor 
het toilet heb je 100 cm. Beugels 
zijn voorzien. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Extra
De liftknoppen hebben braille 
aanduidingen en de lift geeft een 
auditief signaal. Visuele contrasten 
zijn grotendeels aanwezig.

Novotel Ieper Centrum ***  
Ieper

Sint-Jacobsstraat 15
8900 Ieper

 +32 57 42 96 00
 +32 57 42 96 01
 H3172@accor.com
 www.accorhotels.com/3172
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Het familiehotel Belvedere ligt in een bosrijke omgeving met mooi uitzicht 
over het weidse Heuvelland. Van hieruit kan je heerlijke fietstochten en 
prachtige natuurwandelingen maken. In de omgeving zijn er tal van musea 
en bezienswaardigheden. Ieper, Poperinge en Rijsel zijn niet veraf. Er is een à 
la carte restaurant met een traditioneel Franse keuken en een buitenterras. 
In de omgeving vind je de kabelbaan Cordoba die de Rodeberg met de 
Vidaigneberg verbindt. Gratis fietsenberging en parking ter beschikking.

Toegangspad, ingang en onthaal
Aan de achterzijde van het gebouw 
is er een ruime parking met een 
voorbehouden parkeerplaats. 
Vanaf daar is een drempelloos pad 
naar de (alternatieve) toegang van 
het gebouw. Anders ligt het op de 
Rodeberg, daar moet je een steile 
straat op. De toegang kan met een 
panoramische buitenlift of met een 
helling. Gebruik best de lift, want het 
hellend vlak is eerder steil met een 
manuele rolstoel. Binnenin heb je 
voldoende circulatieruimte. Er is een 
verlaagde balie.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bereik je 
met de lift. Er is brailleaanduiding op 
de liftknoppen. De circulatieruimte 
voor de lift op de verdieping is krap, 
maar vormt door de ligging van de 
kamer rechtover de liftdeur amper 
een probleem. De doorgangen zijn 
voldoende breed.

Restaurant / ontbijtruimte
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig (foto 2).

Gemeenschappelijk toilet
De ruimte voor de deur en naast 
de klink is wat nipt. De vrije ruimte 
voor het toilet is 93 cm, naast en 
schuin voor het toilet heb je meer 
opstelruimte. Er zijn beugels voorzien.

Slaap- en badkamer
1 toegankelijke kamer (nummer 7) met 
twee eenpersoonsbedden van 60 cm 
hoog. De circulatieruimte voor de 
kamerdeur is wat krapper, maar laat 
een vrij vlot gebruik toe. Veel ruimte 
binnenin. De badkamerdeur is 84 
cm breed, de opstelruimte naast de 
klink aan de binnenzijde ontbreekt. 
Inrijdbare douche met douchezit (35 
x 30 cm) en beugels. De ruimte voor 
de douchezit is 110 cm, naast het 
zitje heb je meer opstelruimte. Het 
toilet heeft voldoende opstelruimte 
en beugels. De wastafel is beperkt 
onderrijdbaar.

Belvedere ***  
Heuvelland

Rodebergstraat 49
8954 Heuvelland (Westouter)

 +32 57 44 41 13
 +32 57 44 70 05
 info@hotelbelvedere.be
 www.hotelbelvedere.be
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Dit hotel is gelegen aan de voormalige Belgisch- Franse douane en is de 
ideale uitvalsbasis naar de West-Vlaamse heuvels en Frans-Vlaanderen. 
Fietsers of wandelaars kunnen van hieruit mooie tochten maken. 
Hoppestad Poperinge, het idyllische Watou, de Romeinse stad Kassel, de 
Sint-Sixtus Abdij en Catsberg Abdij liggen op een boogscheut. Het hotel 
heeft een mooie tuin, zonneterras, fitnessruimte en sauna.

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

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

Restaurant / ontbijtruimte
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast 
en schuin voor het toilet. Voor het 
toilet heb je 105 cm. Beugels zijn 
voorzien.

Slaap- en badkamer 
4 toegankelijke kamers met 
badkamer (nummers 16, 17, 18 
en 23). De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met douchezit 
met opklapbare leuningen (foto 3). 
Voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het zitje. Het toilet 
heeft beugels en er is opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het 
toilet. De wastafel is onderrijdbaar, 
er is voldoende circulatieruimte.

Extra
Op aanvraag houdt de 
keuken graag rekening met je 
voedselallergie. Het zwembad is 
drempelloos bereikbaar, maar er 
zijn geen hulpmiddelen om in het 
water te gaan.

Callecanes ***  
Poperinge

Callicanesweg 12
8978 Poperinge (Watou)

 +32 57 38 88 08
 +32 57 38 87 83
 info-reservatie@hotel- 

 callecanes.be
 www.hotel-callecanes.be
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Den Hof is gevestigd in een gerenoveerd herenhuis in een prachtig park. 
Gelegen in het centrum van Zelzate is Den Hof de ideale uitvalsbasis voor 
fietstoeristen en/of een uitstapje naar Gent, Antwerpen of Brugge. Het 
restaurant staat bekend om zijn Belgisch-Franse keuken waar de familie en 
hun team zorgen voor eerlijke gastronomie en een uitgebreide wijnkaart. 
De Oak Bar is een echte trendy businessbar waar je kan werken, iets kan 
drinken of een snelle hap kan eten. Het hotel heeft zowel standaard- als 
luxe kamers. Elke kamer is rustig gelegen en kijkt uit op het park. In Den Hof 
kan je terecht voor elke gelegenheid, zowel zakelijk als in familieverband. 

Toegangspad, ingang en onthaal
De meeste paden op het domein 
bestaan uit fijn dolomiet. Dat is 
vrij goed berijdbaar. Er is ook een 
smaller verhard pad, waarop je 
eventueel hulp kan gebruiken bij een 
helling. Ook op de helling naar de 
hoofdingang met de receptie kan 
een duwtje welkom zijn. Aan gebouw 
Het Parkhuis, met de toegankelijke 
kamer, is er een drempel van 9 cm. 
Het pad loopt hellend tot tegen de 
deur. Je hebt dus hulp nodig.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping. De meeste 
doorgangen zijn voldoende breed, 
al moet je op weg naar de kamer in 
Het Parkhuis langs een deur van 80 
cm breed met nipte opstelruimte.
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
In het aangepast toilet in het 
hoofdgebouw is de opstel- en 
draairuimte achter de deur nipt, 
maar bruikbaar. Je het voldoende 
opstelruimte naast en schuin voor 
het toilet. Voor het toilet heb je  
78 cm. Beugels zijn voorzien.
Slaap- en badkamer
Kamer 21 in Het Parkhuis is toegankelijk. 
Er staan 2 wat hoge eenpersoonsbedden 
(foto 2), waarvan 1 toegankelijk is. De 
deuropening naar de badkamer is 81 cm 
breed. De badkamer heeft een inrijdbare 
douche (foto 3) met zitje, een beugel en 
voldoende opstelruimte. Ook het toilet 
heeft een beugel en opstelruimte. De 
wastafel is nipt onderrijdbaar door de 
beperkte diepte.
Extra
De liftknoppen zijn voorzien in 
braille en er zijn meestal voldoende 
kleurcontrasten. De keuken houdt graag 
rekening met je allergieën. Heb je een 
andere allergie? Ook daar houdt het 
hotel graag rekening mee op aanvraag.

Den Hof ***  
Zelzate

Stationsstraat 22 
9060 Zelzate 

 +32 9 345 60 48 
 info@denhof.be 
 www.denhof.be 
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Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk via een lichte helling. 
Er is voldoende circulatieruimte.

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

Restaurant / ontbijtruimte
Voor het buffet is de circulatieruimte 
hier en daar wat nipt. Er zijn beperkt 
onderrijdbare tafels aanwezig.

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

Slaap- en badkamer 
4 toegankelijke kamers met badkamer 
(nummers 107, 207, 307 en 407). De 
kamerdeur is wat moeilijk zelfstandig te 
openen door de zware deur. Achter het 
bed heb je 100 cm doorgangsbreedte. 
Aan 1 zijde naast het vrij hoge bed 
heb je voldoende draairuimte. De 
badkamer heeft een inrijdbare douche 
met douchezit met opklapbare 
armleuningen. Voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het zitje. Het 
toilet heeft beugels en er is opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het toilet. De 
wastafel is beperkt onderrijdbaar, er is 
voldoende circulatieruimte.

Extra
De liftknoppen hebben 
brailleaanduidingen, er zijn tactiele 
markeringen aan de trap en er werd 
met visuele contrasten gewerkt.

Ibis Sint-Niklaas staat garant voor een weekendje heerlijk ontspannen. 
Het is een goede uitvalsbasis voor een bezoek aan de levendige stad 
Sint-Niklaas en je wandel- en fietstochten door het groene Waasland. 
Op 5 minuten afstand bevindt zich het Waasland Shopping Center en 
op loopafstand vind je restaurants, brasseries, cafés en de bioscoop. Je 
verblijft in een kamer met alle comfort.

Ibis Sint-Niklaas Centrum *** 
Sint-Niklaas

Hemelaerstraat 2
9100 Sint-Niklaas

 +32 3 231 31 41
 +32 3 231 71 91
 ibissintniklaas@cgmhotels.com
 www.ibishotel.com
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Toegangspad, ingang en onthaal
Er zijn aangepaste parkeerplaatsen in 
de vlakbij gelegen parking Hopmarkt. 
De ingang is vlot bereikbaar en 
toegankelijk. Er is een beperkt 
onderrijdbare balie (65 cm hoog). 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met de lift. De liftdeur 
is 81 cm breed. Op weg naar het 
gemeenschappelijk aangepast toilet 
of de aangepaste kamer zijn er 
enkele smallere gangen, maar je kan 
die ruimtes wel goed bereiken.
Restaurant / ontbijtruimte
Misschien heb je wat hulp nodig 
bij het openen van de dubbele 
deur. Elk deurdeel is 77 cm breed. 
Er is voldoende ruimte en een 
onderrijdbare tafel is aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Voor de toiletdeur heb je 125 cm 
draairuimte. Je kan de deur openen via 
een drukknop. Ook in het toilet is de 

draairuimte nipt, maar wel bruikbaar. 
Je hebt voldoende opstelruimte aan 
het toilet en beugels zijn voorzien. De 
wastafel is onderrijdbaar.
Slaap- en badkamer 
Kamer 509 is toegankelijk. De 
ruimte achter de deur en voor de 
badkamerdeur is wat nipt, maar 
bruikbaar. Je hebt voldoende 
ruimte aan 1 zijde naast het bed. De 
badkamer beschikt over een inrijdbare 
douche met zitje en beugels. Naast het 
zitje heb je 84 cm opstelruimte, ervoor 
ruim voldoende. Het toilet heeft 
voldoende opstelruimte en beugels. De 
wastafel is beperkt onderrijdbaar. 
Extra
Op aanvraag houdt de 
keuken graag rekening met je 
voedselallergie. Het hotel beschikt 
over een anti-allergiekamer 
met eiken parket, twee aparte 
boxspringbedden en een anti-
allergisch dekbed en hoofdkussen. 
Er is een rolstoel beschikbaar.

Het Keizershof Hotel Aalst ligt in het centrum van de stad, op 
wandelafstand van het station en de Grote Markt. Kom je met de wagen? 
Dan kan je parkeren in de privéparking van het hotel of in een van 
de omliggende parkings. In de omgeving vind je verschillende eet- en 
drinkgelegenheden, maar je kan ook terecht in het hotel voor speciale 
cateringformules. Na een vermoeiende dag in de charmantste stad van 
Vlaanderen kan je genieten van een ontspannende sauna. Wil je tijdens je 
bezoek aan Keizershof Hotel actief blijven? Maak dan gebruik van de fitness.

Keizershof Hotel ****

Aalst

Korte Nieuwstraat 15
9300 Aalst

 +32 53 77 44 11
 contact@keizershof-hotel.com
 www.keizershof-hotel.com
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De Pupiter is gevestigd in het hartje van de Vlaamse Ardennen, in 
een karakteristieke, authentieke voormalige dorpsschool op de Oude 
Kwaremont in Kluisbergen. De accommodatie beschikt over 17 ruime 
kamers met gratis WiFi en een flatscreen-TV. De kamers zijn kleurrijk 
ingericht en zijn voorzien van een zithoek, een bureau en koffie- en 
theefaciliteiten. Verder is elke kamer uitgerust met een safe, een 
strijkijzer en bijhorende plank, en gratis toiletartikelen. Gratis parking 
is tevens voorzien voor de gasten, met een laadpaal voor e-bikes en 
elektrische wagens. Je kunt er elke ochtend genieten van een heerlijk 
ontbijt. Op zonnige dagen is het terras met uitzicht op de tuin en het 
Vlaamse landschap geopend.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk met voldoende 
ruimte. De balie heeft een 
onderrijdbaar deel.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of 
zijn bereikbaar met de lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 
Beugels zijn voorzien.
Slaap- en badkamer 
15 toegankelijke kamers met 
badkamer. Er is telkens voldoende 
ruimte aan een zijde naast het bed. 
De deurklink van de badkamer is 

moeilijk omgrijpbaar, maar de deur 
schuift vlot open. Alle badkamers 
hebben een inrijdbare douche 
met zitje of doucherolstoel en 
armleuningen. In sommige kamers 
is er voldoende opstelruimte. 
Waar dat niet het geval is kan je 
de doucherolstoel gebruiken of 
een kamer vragen die voldoet aan 
je noden. De toiletten hebben 
voldoende opstelruimte en beugels. 
De wastafels zijn onderrijdbaar.
Extra
Het beddengoed is antiallergisch. 
Je kan hulpmiddelen aanvragen. 
Ook doktersbezoeken, kinesisten, 
verpleging en/of verzorging via 
een externe dienst kunnen op 
aanvraag geregeld worden. Een 
tolk gebarentaal kan aangevraagd 
worden.

De Pupiter ****  
Kluisbergen

Keuzelingsstraat 8
9690 Kluisbergen

 +32 3 206 74 60
 info@depupiter.com
 www.depupiter.com
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Leopold Hotel Oudenaarde is het eerste boutique hotel in de Vlaamse 
Ardennen. Het historische stadscentrum, op wandelafstand, heeft heel 
wat te bieden. Het Stadhuis en Belfort prijken terecht op de UNESCO 
werelderfgoedlijst. Het stijlvolle en moderne Leopold Hotel Oudenaarde 
biedt de typische Leopold standaarden voor haar gasten: ontspannen 
en tot rust komen in comfortabele slaapkamers, genieten van lekkere 
wijn en de beste Belgische bieren in de bar, en de mogelijkheid om de 
hele dag te proeven van de snacks. Het hotel beschikt over een terras, 
een afspuitplaats voor fietsen en een ondergrondse parking.

Toegangspad, ingang en onthaal
De helling loopt tot tegen de deur, 
maar doordat die automatisch opent 
is de ingang vlot toegankelijk. Er is 
voldoende circulatieruimte. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
met een goede lift. De doorgangen 
zijn voldoende breed. 
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
er zijn beperkt onderrijdbare tafels 
aanwezig. De vrije diepte onder die 
tafels wordt beperkt door de centrale 
poot.
Gemeenschappelijk toilet
De deur naar het sas is zwaar om te 
openen. Er is voldoende opstelruimte 
naast en schuin voor het toilet. 
Helemaal recht voor het toilet 
opstellen lukt niet door de plaatsing 
van de wastafel. Beugels zijn voorzien. 

Slaap- en badkamer
Er zijn 4 aangepaste kamers, maar 
enkel voor kamer 212 werd het label 
gehaald. Naast het dubbel bed heb 
je voldoende ruimte. Het bed is wel 
vrij hoog. De draairuimte voor de 
badkamerdeur is beperkt tot 105 cm. 
De badkamer heeft een inrijdbare 
douche met zitje en een beugel. De 
kraan staat op dezelfde wand als 
het zitje en een muurtje beperkt de 
ruimte voor de douchezit. Er is ook 
een doucherolstoel beschikbaar om 
dat te verhelpen (niet op de foto). Het 
toilet heeft voldoende opstelruimte 
en beugels. De wastafel is beperkt 
onderrijdbaar. In kamer 223 is de 
opstel- en draairuimte in de kamer en 
badkamer nipter, maar voor sommige 
gebruikers van een manuele rolstoel 
kan dit toch bruikbaar zijn.
Extra
De liftknoppen zijn voorzien in braille 
en er zijn gesproken aanwijzingen.

Leopold Hotel Oudenaarde ****

Oudenaarde

58

De Ham 14
9700 Oudenaarde 

 +32 55 69 99 65 
 +32 55 69 99 66 
 info.oudenaarde@leopoldhotels.com
 www.leopoldhoteloudenaarde.com

 facebook.com/
 leopoldhoteloudenaarde   
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In hartje Bever, een dorpje op de grens van het Pajottenland en de Vlaamse 
Ardennen, word je uitgenodigd tot rust en verdieping in Rosario. Dit voormalige 
kloostertje werd met diep respect voor mens en omgeving omgetoverd tot een 
oase waar je als individuele gast, groep of bedrijf kan verblijven. Je kunt mee 
aanschuiven aan de lange kloostertafel, een cursus, uniek concert of lezing 
bijwonen of zelf organiseren. Daarvoor heb je cursusruimten, de bibliotheek, 
de stilteruimte en de prachtige kapel ter beschikking.

Rosario *  
Bever

Poreel 10a
1547 Bever

 +32 54 58 68 20
 info@rosario.be
 www.rosario.be

7

Toegangspad, ingang en onthaal
Op het toegangspad moet je langs 
een poort van 77 cm breed. Je kan 
wat hulp gebruiken bij het openen 
van die poort, en eventueel ook op 
de helling naar de ingang en bij 
de zijdeur. Binnen is er voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. Aan 
verschillende doorgangen en deuren 
naar de hier besproken onderdelen 
is de opstel- en circulatieruimte nipt, 
maar bruikbaar.

Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte. De 
tafel is beperkt onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
De circulatieruimte is wat nipt, maar 
volstaat voor gebruik. Je hebt voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin voor 
het toilet. Beugels zijn voorzien.

Slaap- en badkamer 
Je bereikt de toegankelijke tuinkamer (met 
2 eenpersoonsbedden van 41 cm hoog) 
via een buitenpad. Op de route ga je 
langs een dubbele deur met delen van 73 
en 72 cm breed en een helling. Misschien 
heb je op die helling een duwtje nodig. 
De draairuimte in de kamer is wat nipt, 
maar bruikbaar. De uitbater kan enkele 
meubels wegnemen. De badkamer heeft 
een inrijdbare douche met voldoende 
opstelruimte en een douchestoel met 
afneembare armleuningen (foto 3). Het 
toilet heeft beugels en er is voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin voor 
het toilet. De wastafel is nipt onderrijd-
baar. De draairuimte aan de wastafel en 
in de douchezone is nipt, maar bruikbaar.

Extra
De kamers op de eerste verdieping hebben 
voorzieningen voor mensen met astma 
en allergieën. De bekledingen hebben 
een label antihuisstofmijt. Het zwembad 
is bereikbaar met hulp, maar er zijn geen 
voorzieningen om in het water te gaan.
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B&B Aangenaam Anders is een moderne 3 sterren Bed and Breakfast in 
hartje Diest. De uitbaters staan klaar om je een leuke overnachting te 
bezorgen en je thuis te laten voelen in de stad waar zij hun hart aan 
verloren hebben. Met drie moderne tweepersoonskamers hebben ze voor 
elk wat wils. Ook het ontbijt zal ieders honger kunnen stillen.

B&B Aangenaam Anders ***  
Diest

Koning Albertstraat 93
3290 Diest

 +32 479 77 46 77
 info@aangenaamanders.be
 www.aangenaamanders.be

3

Toegangspad, ingang en onthaal
Het toegangspad bestaat uit vlakke 
kasseien. Mogelijk heb je wat hulp 
nodig om binnen te komen door de 
wat zware deur en helling die tot 
tegen de deur loopt. Binnen is de 
draairuimte nipt, maar bruikbaar.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn over het algemeen voldoende 
breed. Het terras bereik je via een 
helling, waarop je een duwtje kan 
gebruiken.

Leef / eetruimte
De ruimte voor de deur naar de 
eetruimte is wat nipt, maar volstaat. 
Er is een beperkt onderrijdbare tafel.

Gemeenschappelijk toilet
Je maakt gebruik van het toilet in 
de aangepaste badkamer. Dat biedt 
voldoende opstelruimte, al is de diepte 
beperkt. Beugels zijn voorzien.

Slaap- en badkamer 
Er is 1 toegankelijke slaap- en bad-
kamer op de benedenverdieping. De 
draairuimte voor de deur is nipt, maar 
bruikbaar. Het dubbel bed is toeganke-
lijk langs 1 zijde. De badkamerdeur is 
wat zwaar. Er is een inrijdbare douche 
met douchestoel met wegneembare 
armleuningen. De wastafel is onderrijd-
baar. De circulatieruimte ervoor is nipt.

Extra
Op aanvraag houdt de keuken graag 
rekening met je voedselallergie.
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Hildegarden biedt naast een vakantiewoning ook 4 nieuwe kamers 
aan, waarvan er 2 toegankelijk zijn met het A+ label. Het verblijf ligt 
in een rustig woongebied met de charmes van de Antwerpse Kempen 
en met talrijke eetgelegenheden in de buurt. De Lilse Bergen liggen op 
1,5 kilometer van het verblijf. De wandel- en fietsknooppuntnetwerken 
zijn goed bereikbaar. Kortom, je verblijft in een aangename omgeving en 
er is tijd voor een babbel.

Toegangspad, ingang en onthaal
Afgeschuinde drempel van 8 cm op 
het toegangspad, misschien heb 
je daarbij wat hulp nodig. Er is 
voldoende circulatieruimte.

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

Leef / eetruimte
Er is een afgeschuinde drempel van 
5 cm aan de deur van de veranda. Je 
kan ook op je kamer eten. Daar zijn 
een kitchenette en tafel voorzien. Het 
is mogelijk het ontbijt op de kamer te 
laten brengen.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast gemeen-
schappelijk toilet, maar het toilet in 
de badkamer ligt steeds vlakbij.

Slaap- en badkamer 
2 toegankelijke kamers met badkamer 
(“Lichte leegte” en “Vuur rood”). 
De opstel- en draairuimte aan de 
deuren is hier en daar nipt, maar 
bruikbaar. Verschillende meubels 
werden op wieltjes voorzien. De 
uitbater verplaatst ze graag indien 
nodig. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met douchestoel 
met opklapbare leuningen. Voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor de stoel. Het toilet heeft beugels 
en er is opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het toilet. De wastafel 
is onderrijdbaar, er is voldoende 
circulatieruimte.
Extra
In de kamers “Water val” en “Oosten 
wind” hebben de matras en het bedlin-
nen een label antihuisstofmijt. Bij het 
ontbijt wordt rekening gehouden met 
je allergie of dieetvoorkeur. Er zijn ook 
voorzieningen zoals geleidelijnen voor 
mensen met een visuele beperking.

Hildegarden ****  
Lille

Meikloklaan 26
2275 Lille (Gierle)

 +32 494 73 75 52
 info@hildegarden.be
 www.hildegarden.be
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B&B de Rijcke Rust, gelegen op een boogscheut van het dorp en 
toch omgeven door uitgestrekte velden en akkers, vormt de ideale 
uitvalsbasis voor wandel- en fietstochten door de Noorderkempen. Het 
verblijf ligt op 100 m van het fietsroutenetwerk. De B&B heeft 4 kamers 
met een landelijk karakter en elk uitgerust met privé badkamer, TV en 
internet. ‘s Morgens kan je genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet 
met huisbereide producten in de gemeenschappelijke leefruimte.

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

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

Leef / eetruimte
Voldoende circulatieruimte. Er is 
een onderrijdbare tafel aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast 
gemeenschappelijk toilet, maar het 
toilet in de badkamer ligt steeds 
vlakbij.

Slaap- en badkamer
1 toegankelijke kamer met 
badkamer (Pyrus) (foto 2). De 
badkamer (foto 3) heeft een 
inrijdbare douche met voldoende 
opstelruimte en een douchestoel 
met afneembare armleuningen. 
Het toilet heeft beugels en er is 
voldoende opstelruimte naast,  
voor en schuin voor het toilet.  
De wastafel is onderrijdbaar, er  
is voldoende circulatieruimte.

B&B de Rijcke Rust **** 
Rijkevorsel

Pruimenstraat 6
2310 Rijkevorsel

 +32 3 314 10 25 
 +32 473 81 18 31

 +32 3 256 35 95
 info@derijckerust.be
 www.derijckerust.be

4

Toegankelijkheidsinfo
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B&B Soetemin is een gezellige familiale bed and breakfast aan de rand 
van Lier. Een ideale ligging voor de recreatieve toerist voor een gezellige 
wandeling rond de stadsvesten, een bezoek aan één van de musea of 
een verfrissend drankje in het stadscentrum van Lier. De moderne en 
luxueuze slaapkamers hebben voor ieder wat wils. ‘s Avonds kan je 
steeds terecht in het restaurant in het aanpalende gebouw.

B&B Soetemin ****  
Lier

Schollebeekstraat 4
2500 Lier

 +32 3 480 52 42 
 +32 479 44 90 69

 +32 3 294 85 91
 info@soetemin.be
 www.soetemin.be

6

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. 
De doorgangen zijn voldoende 
breed. Hier en daar wat nipte 
opstelruimte aan de deurklinken, 
maar voldoende voor gebruik.
Leef / eetruimte
Voldoende circulatieruimte. Er is 
een onderrijdbare tafel aanwezig 
(hoogte 66 cm, breedte 80 cm). In 
het restaurant in het aanpalend 
gebouw, maar te bereiken vanuit 
de B&B, is de diepte onder de tafels 
beperkt tot 35 cm.
Gemeenschappelijk toilet
De opstel- en draairuimte aan de 
deuren is nipt, maar bruikbaar. Er 
is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 
Beugels zijn voorzien.

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met 
badkamer (nummer 1) (foto 1).  
2 eenpersoonsbedden in de kamer. 
De opstelruimte naast de klink 
achter de deur is nipt. De badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
douchezit (37 x 37 cm) en beugels 
(foto 3). Naast het zitje heb je 78 cm 
opstelruimte, voor en schuin voor 
het zitje voldoende. De kraan hangt 
wat ver van het zitje. Het toilet 
heeft beugels en er is opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het 
toilet. De wastafel is onderrijdbaar, 
er is voldoende circulatieruimte.
Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: de stoffen 
bekledingen in de kamers hebben 
een anti allergie label.
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Na een goede nacht in één van de modern uitgeruste kamers kan je 
genieten van een heerlijk ontbijt met verse streekproducten. Daarna 
kan je gaan wandelen in de nabijgelegen boomgaard of een fietstocht 
maken langs het fietsknooppunten netwerk. Ook de tuin van het 
Poorthuys is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Toegangspad, ingang en onthaal
Parking en toegangspad in kiezel. 
Hiervoor heb je waarschijnlijk 
hulp nodig. Er zijn wel twee 
parkeerplaatsen in klinkers met 
aansluiting naar de ingang van de 
aangepaste kamer. Elk deurdeel van 
de dubbele deur is 80 cm breed.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes bevinden zich op de 
benedenverdieping. Er is voldoende 
circulatieruimte.
Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte. Er 
is een onderrijdbare tafel aanwezig 
Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast gemeen-
schappelijk toilet, maar het toilet 
van de slaapkamer ligt steeds vlakbij.
Slaap- en badkamer
2 toegankelijke kamers met twee 
eenpersoonsbedden van 58 cm 
hoog en badkamer. De ruimte 
aan de klink van de kamerdeur 

en voor de badkamerdeur is nipt, 
maar bruikbaar. De badkamers 
hebben een inrijdbare douche 
met douchezitje en beugels (foto 
3). Voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het zitje. 
Het toilet heeft beugels en er 
is opstelruimte naast en schuin 
voor het toilet. De ruimte voor 
het toilet wordt beperkt door de 
plaatsing van de wastafel, hierdoor 
is helemaal recht voor het toilet 
opstellen niet mogelijk. De wastafel 
is onderrijdbaar, er is voldoende 
circulatieruimte.
Extra
Via je ziekenfonds kan je 
hulpmiddelen laten leveren in 
het verblijf. Er is geen tapijt, er 
worden geen stoffen bekledingen 
gebruikt en het beddengoed 
is antiallergisch. Op aanvraag 
houdt men graag rekening met je 
voedselallergie.

‘t Poorthuys *** 
Dilsen-Stokkem

Steenweg naar Neeroeteren 2
3650 Dilsen-Stokkem

 +32 89 86 16 02
 +32 472 40 81 90

 +32 89 86 16 02
 poorthuys@skynet.be

2
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De Grote Linde is een boerderij met gastenkamers langs het kanaal 
Gent-Oostende en ligt dichtbij Brugge, Damme en de Kust. In de 
omgeving zijn er talrijke fiets- en wandelroutes. Een groot speelgazon, 
veel plaats om te fietsen op het erf en mogen meehelpen op de boerderij 
maken het verblijf ideaal voor families en groepen. In het salon vind je 
een TV en computer. ’t Zomerhuis is de toegankelijke gastenkamer.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je kunt wat hulp nodig hebben op 
de kiezel op het toegangspad, al 
zijn de delen waar weinig kiezel 
ligt vrij goed berijdbaar. Er is ook 
voorrijdmogelijkheid tot de verharde 
parking voor de gastenkamers. De 
opstel- en circulatieruimte aan de 
inkomdeur van ‘t Zomerhuis is nipt, 
maar zeker bruikbaar.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. Hier 
en daar wat nipte circulatieruimte, 
maar voldoende voor gebruik.

Leef / eetruimte
De opstel- en draairuimte aan de 
deur en in de ruimte is nipt, maar 
bruikbaar. Er is een onderrijdbare 
tafel.

Gemeenschappelijk toilet
De draairuimte voor de deur van 
het toilet in ‘t Zomerhuis is nipt, 
maar bruikbaar. Je hebt voldoende 
opstelruimte naast en schuin voor 
het toilet. Voor het toilet heb je 
98 cm. Beugels zijn voorzien. De 
wastafel is onderrijdbaar.

Slaap- en badkamer
Er is een slaaphoek met een 
eenpersoonsbed in de leefruimte 
beneden. De ruimte naast het 
bed is beperkt. De ruimte voor de 
deur van de aangepaste douche is 
nipt, maar bruikbaar. De douche 
is inrijdbaar en heeft een zitje 
en beugel. Je hebt voldoende 
opstelruimte naast en schuin voor 
het zitje, voor het zitje 77 cm door 
de plaatsing van de wastafel. Die is 
onderrijdbaar.

De Grote Linde ***  
Oostkamp

Beernemsestraat 27
8020 Oostkamp

 +32 478 64 53 31
 info@degrotelinde.be 
 www.degrotelinde.be

4
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B&B Altijd Genieten ligt op enkele kilometers van Damme, en op een tiental kilo-
meter van zowel Brugge, Sluis als onze Belgische kust. Fiets- en wandelroutes 
zijn altijd vlakbij. ’s Ochtends is het genieten van een uitgebreid ontbijt aan een 
sfeervolle tafel. De woon- en leef veranda biedt uitzicht op de mooi verzorgde 
tuin met petanquebaan en barbecue. De perfecte omgeving om volledig te ont-
spannen. Bij zonnig weer is er natuurlijk de mogelijkheid om buiten te ontbijten. 
De privé keuken staat ook ter beschikking van de gasten. Er is mogelijkheid tot 
het gebruik van wifi en TV. Voor elektrische fietsen is er een laadpunt voorzien. 
Kinderen spelen veilig in een afgebakende binnen- en buitenspeelruimte. Er zijn 
5 aangepaste parkeerplaatsen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, er is ruim voldoende 
circulatieruimte. De aanmeldingsconsole is 
bereikbaar vanuit de wagen of rolstoel.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de bene-
denverdieping of zijn bereikbaar met de lift. 
De doorgangen zijn voldoende breed. 
Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig. Het terras is 
drempelloos bereikbaar. Het werkvlak van 
de keuken is onderrijdbaar en in de hoogte 
verstelbaar (foto 2).
Gemeenschappelijk toilet
De draairuimte is wat nipt, maar zeker bruik-
baar. Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor de toiletpot. Beugels zijn 
voorzien. De toiletten op de badkamers zijn 
volledig zelfstandig bruikbaar.
Slaap- en badkamer
De 4 slaapkamers met badkamer zijn goed 
toegankelijk. Per kamer zijn er twee toegan-
kelijke hoog-laag bedden. 4 ervan kunnen 

verlengd worden tot 220 cm. In de 2 kamers 
op de benedenverdieping is er een plafond-
lift van het bed tot de badkamer. Je hebt 
hulp nodig voor de bediening van die pla-
fondlift. 2 badkamers hebben bovendien een 
hoog-laag bad. Alle badkamers hebben een 
inrijdbare douche met een zitje, (afneem-
bare) beugels en voldoende opstelruimte. 
In 1 kamer boven bevindt de kraan zich op 
dezelfde wand als het zitje. Ook het toilet 
heeft (afneembare) beugels en voldoende 
opstelruimte. De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Het verblijf is ingericht met anti allergene 
materialen. Op aanvraag houden ze graag reke-
ning met je voedselallergie of dieetvoorkeuren. 
Een plafondlift, hoog-laag bedden, hoog-laag 
baden, 2 douchetoiletstoelen en een alternating 
matras zijn aanwezig. Ook een passieve en 
actieve tillift en een personen alarm kunnen 
gebruikt worden. Zorg, verpleging en kiné kun-
nen voorzien worden via externe diensten. Er 
zijn ook voorzieningen voor mensen met een 
visuele beperking.

B&B Altijd Genieten *** 
Damme

Molentje 8
8340 Damme (Moerkerke)  

 +32 50 50 08 90
 +32 484 14 81 91

 info@altijdgenieten.be
 www.altijdgenieten.be  
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Ovaertine is een gerestaureerde hoeve met landelijke charme die 
deel uit maakt van een actief tuinbouwbedrijf. De vijf sfeervolle 
gastenkamers hebben elk een badkamer, centrale verwarming en tv. 
Geniet van de rust en gezelligheid aan de gastentafel of in de tuin. In 
Ovaertine kan je ook terecht voor kookworkshops.

Toegangspad, ingang en onthaal
De parking op de binnenkoer en 
het toegangspad liggen deels in 
kiezel. Die is goed aangereden 
zodat hij met de rolstoel vrij goed 
berijdbaar is. Bovendien kan je met 
de auto naast het verharde terras 
parkeren. De parking naast het 
gebouw is moeilijker berijdbaar 
maar heb je als rolstoelgebruiker 
niet echt nodig. Drempeltje van 
4 cm aan de inkomdeur. Er is 
voldoende circulatieruimte.

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

Leef / eetruimte
De opstelruimte aan de deurklink is 
beperkt. Voldoende circulatieruimte. 
De tafel is 64 cm hoog.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast 
gemeenschappelijk toilet, maar het 
toilet in de badkamer ligt steeds 
vlakbij.

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met 
badkamer (nummer 2) (foto 2).  
De opstelruimte aan de deurklink 
is beperkt. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met douchezit 
(33 x 23 cm) en een beugel (foto 
3). Voldoende opstelruimte naast, 
voor (110 cm) en schuin voor de 
douchezit. Het toilet heeft een 
beugel en er is opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. De 
wastafel is beperkt onderrijdbaar, 
er is voldoende circulatieruimte.

Ovaertine **  
Zwevegem

Beekstraat 41
8550 Zwevegem

 +32 56 75 33 63
 +32 478 25 66 59

 +32 56 75 33 63
 info@ovaertine.be
 www.ovaertine.be
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Toegangspad, ingang en onthaal
Als rolstoelgebruiker kan je 
vlakbij de ingang parkeren. Het 
toegangspad in fijne steenslag 
(foto 1) ligt hard genoeg om goed 
berijdbaar te zijn. Je kan hulp 
gebruiken voor de drempel van  
8 cm aan de ingang en de wat 
nipte opstel- en circulatieruimte.

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

Leef / eetruimte
De opstel- en circulatieruimte aan 
de deur is nipt, maar bruikbaar. 
Eens binnen is er voldoende 
circulatieruimte en er is een 
onderrijdbare tafel aanwezig. 

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen apart aangepast toilet in 
het gebouw van de gastenkamers, 
maar het toilet in de aangepaste 
kamer is steeds vlakbij.

Slaap- en badkamer
De slaapkamer op de 
benedenverdieping is toegankelijk 
(foto 2). De opstel- en 
circulatieruimte is nipt, maar 
bruikbaar met een manuele 
rolstoel. 1 zijde van het dubbel 
bed is bereikbaar met de rolstoel. 
Enkele meubels worden door de 
uitbater verplaatst om meer ruimte 
te creëren. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met douchezit 
(40 cm breed en 38 cm diep) en 
beugels (foto 3). Er is voldoende 
opstelruimte. Ook het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.

’t Hof van Spiere ****

Spiere-Helkijn
‘t Hof van Spiere, een gerenoveerde hoeve omgeven door velden en 
weiden, ligt in een dorpje op de taalgrens tussen Zuid West-Vlaanderen 
en Henegouwen. Enkele troeven van deze streek zijn de uitgestippelde 
routes voor wandelaars, fietsers en ruiters. Kortrijk en Doornik 
bevinden zich op 15 km, zelfs Rijsel is amper 30 km ver. Deze steden zijn 
dan ook het bezoeken meer dan waard.

Kraaibos 1 
8587 Spiere-Helkijn (Spiere) 

 +32 495 70 97 80
 +32 468 12 17 70

 info@thofvanspiere.be
 www.thofvanspiere.be
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Gastenverblijf Buytenshuys kreeg als eerste het A+ 
toegankelijkheidslabel. Je vindt er het comfort van een hotel alsook 
de gastvrijheid van een bed & breakfast. De sfeervolle inrichting van 
de kamers en gezellige en royale gemeenschappelijke ruimte met 
verzicht tot in Hooglede, brengt je meteen in een ontspannen sfeer. 
Buitengewoon genieten in hartje West-Vlaanderen!

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, overal voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. Brede 
doorgangen.

Leef / eetruimte
Overal voldoende ruimte, er zijn 
goed onderrijdbare tafels aanwezig 
(foto 1).

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast 
gemeenschappelijk toilet, maar het 
toilet van de slaapkamer ligt steeds 
vlakbij.

Slaap- en badkamer 
1 ruime toegankelijke kamer  
(foto 2) op de benedenverdieping. 
Twee eenpersoonsbedden mogelijk. 
Inrijdbare douche (foto 3) met 
douchestoel met afneembare 
leuningen en beugels. Er is een 
ruim aangepast toilet met beugels 
en een onderrijdbare wastafel.

Buytenshuys ****  
Hooglede

Gitsbergstraat 39
8830 Hooglede (Gits)

 +32 51 20 37 53 
 +32 476 45 62 31

 info@buytenshuys.be
 www.buytenshuys.be
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La Rozerie ****  
Anzegem

Vichtsesteenweg 60
8830 Anzegem

 +32 497 48 56 17 
 info@larozerie.be
 www.larozerie.be

5

Gelegen aan de voet van de Vlaamse Ardennen op 6 km van de stad 
Oudenaarde en op 5 km van de beroemde Koppenberg, heeft de 
idyllische B&B La Rozerie alle troeven in huis om je een onvergetelijk 
verblijf te bezorgen. Ideaal voor wie houdt van rust, natuur, 
gastronomie, wandelen en fietsen en er even tussenuit wil. Of voor al 
wie deze prachtige streek met haar heuvels, erfgoedsteden, bossen en 
kasseien op een originele manier wil verkennen. Martine en Lieven staan 
garant voor een warme, persoonlijke ontvangst. Na een weekendje 
genieten op B&B La Rozerie wil je beslist nog eens terug!

Toegangspad, ingang en onthaal
Een deel van het toegangspad en 
de parking bestaat uit kiezel, maar 
je kan met de auto voorrijden 
tot een verharde aangepaste 
parkeerplaats vlak naast de ingang 
van de aangepaste slaapkamer. Je 
komt binnen via een goede helling.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. 
De toegankelijke kamer heeft een 
aparte, goed toegankelijke ingang.

Leef / eetruimte
De deur naar de leef- en eetruimte 
is 77 cm breed. De ruimte aan de 
deur is wat nipt, maar volstaat 
voor praktisch gebruik. Er kan 
meubilair verschoven worden om 
wat meer ruimte te creëren. De 
tafel is onderrijdbaar. Het terras 
kan je bereiken via een helling.

Gemeenschappelijk toilet
Je maakt gebruik van het toilet in 
de aangepaste badkamer. Dat heeft 
voldoende ruimte. Beugels zijn 
voorzien.
Slaap- en badkamer 
Er is 1 aangepaste kamer met 
badkamer (‘Polareis’). Je hebt 
voldoende draairuimte aan beide 
zijden van het dubbel bed. De 
badkamerdeur is 77 cm breed. In de 
badkamer heb je voldoende ruimte. 
Er is een inrijdbare douche met 
doucherolstoel met grote achter-
wielen en opklapbare armleunin-
gen. De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Een van de diensten bij B&B 
Rozerie is het voorzien van zorg 
(bijvoorbeeld revalidatie na een 
operatie). De uitbaatster heeft 
hiervoor een opleiding gevolgd. 
Iedere kamer is ook voorzien van 
een alarminstallatie die verbonden 
is met het kantoor van de uitbater.
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? Wil je even weg van de dagelijkse drukte? Hou je van rust en een 
uitgestrekt landschap? Dan is dit een uitgesproken plekje in Vlaanderen 
om te verblijven. De Arenberghoeve is gelegen in één van de Wase 
Polders tussen Kieldrecht en Doel, vlakbij de Nederlandse grens. Het is 
een ideale uitvalsbasis om te wandelen en te fietsen in een uitgestrekt 
polderlandschap.

Toegangspad, ingang en onthaal
Een deel van het toegangspad ligt 
in kasseien. Die blijken vrij goed 
berijdbaar. Door het drempeltje 
van 4 cm aan de ingang en de 
ontbrekende opstelruimte naast 
de klink aan de binnenzijde heb je 
misschien wat hulp nodig. Binnen 
is er voldoende circulatieruimte.

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

Leef / eetruimte
Voldoende circulatieruimte. Er is 
een onderrijdbare tafel aanwezig. 

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

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met badkamer 
(“Prosper”) (foto 1). Je hebt geen 
opstelruimte naast de klink aan de 
binnenzijde. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met douchezit 
(35 x 33 cm) en beugels. Voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor de douchezit (foto 3). Het toilet 
heeft beugels en er is opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het toilet. 
De wastafel is onderrijdbaar, al is 
de hoogte beperkt tot 61 cm. Er is 
voldoende circulatieruimte.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er is geen 
tapijt en de stoffen bekledingen zijn 
antiallergisch. De uitbaters houden 
graag rekening met je voedselallergie 
indien vooraf gemeld.

Arenberghoeve *** 
Beveren-Waas

Nieuw-Arenbergstraat 8
9130 Beveren-Waas (Kieldrecht)

 +32 3 225 34 28
 +32 476 31 88 10

 info@arenberghoeve.be
 www.arenberghoeve.be

7

113Vlaamse regio’s 

mailto:info@arenberghoeve.be
http://www.arenberghoeve.be


Toegankelijkheidsinfo

B&B BAZ is rustig gelegen vlak bij het gezellige centrum van Bazel, één van de 
mooiste dorpen van Vlaanderen. Families kunnen hier onbezorgd met vakantie. 
Ook als één van hen toevallig een beperking heeft. Eén van onze kamers op 
het gelijkvloers heeft aangepast sanitair en meubilair, en al zeggen we het zelf: 
die kamer is net zo gezellig als alle andere. Er zijn leuke rolstoelvriendelijke 
activiteiten vlakbij: met de waterbus naar Antwerpen of een rit met de 
fluistertrein in het naastgelegen natuurgebied.  In de verwarmde zwemvijver en 
de sauna kan je ontspannen na een dagje Antwerpen of na een fikse wandeling 
of fietstocht in de natuur. In de B&B kan je fietsen huren of je eigen elektrische 
fiets opladen. Ook ontbijten is pure ontspanning: dit kan op het terras in de tuin 
of in de gezellige ontbijtruimte. Er is een uitgebreid ontbijtbuffet met zoete en 
hartige lekkernijen. Verschillende restaurants liggen op wandelafstand.

Toegangspad, ingang en onthaal
De paden naar de hoofdingang 
en alternatieve ingang via het 
terras zijn goed toegankelijk. 
Het codeklavier en de bel zijn 
moeilijk bereikbaar vanuit de 
rolstoel, maar vanuit de inkomhal 
kan je de toegankelijke kamer en 
gemeenschappelijke ruimte ook 
enkel via smalle deuren van 73 cm 
breed bereiken. Dat doe je beter 
via de buitenroute langs het terras.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. Via het terras kan je 
rechtstreeks naar de gemeenschappelijke 
ruimte via een deur van 81 cm breed, en 
naar de kamer. Iemand anders moet het 
schuifraam van de kamer wel eerst van 
binnenuit openen.
Leef / eetruimte
Je gaat binnen via de terrasdeur van 81 
cm breed. Er is voldoende circulatieruimte 
en de tafels zijn onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen gemeenschappelijk 
aangepast toilet, maar het toilet in 
de aangepaste badkamer is vlakbij.
Slaap- en badkamer
Kamer ‘Haven’, die je bereikt via 
het terras, is goed toegankelijk 
en heeft een dubbel bed 
waarvan 1 zijde toegankelijk is. 
Het bedieningselement van de 
badkamerdeur is wat moeilijk 
omgrijpbaar. Er is een inrijdbare 
douche met zitje, opklapbare 
armleuningen en voldoende ruimte. 
Het toilet heeft beugels en voldoende 
ruimte, al hangt de toiletpot wat 
laag. De wastafel is onderrijdbaar.
Extra 
Er is geen tapijt. Het zwembad 
bereik je via een hellend pad in gras, 
of via een verhard pad langs het 
naastgelegen gebouw. Er zijn geen 
hulpmiddelen om in het water te gaan.

B&B Baz  
Kruibeke

Reigerslaan 2
9150 Kruibeke

 +32 474 50 90 31
 info@bnbbaz.be
 www.bnbbaz.be
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Fruithof Tack is een moderne B&B op een actief fruitteeltbedrijf. Er zijn 
veertien comfortabele kamers, waarvan een familiekamer, vier luxe-
kamers en een toegankelijke kamer. Elke kamer heeft een tv, wifi, ijskast, 
kluisje en badkamer met inloopdouche of ligbad. ‘s Morgens geniet je 
van een gastronomisch ontbijtbuffet met veel fruit. ‘s Avonds kan je 
napraten bij het haardvuur of iets drinken aan de bar met vele fruitige 
drankjes. Je kan ook zelf je eten bereiden.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je neemt best de linkse oprit 
met bijhorend toegangspad naar 
de alternatieve ingang aan de 
ontbijtruimte. De helling is er minder 
steil dan aan de rechterkant, al kan 
je mogelijk nog hulp gebruiken. 
De draairuimte is wat nipt, maar 
bruikbaar. De deurdelen van de 
dubbele deur zijn 80 cm breed.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met een goede lift. 
Op de route naar de kamer moet 
je via een smalle deur van 76 cm 
met beperkte opstelruimte en een 
korte, steile helling. Je kan ook 
onder begeleiding een alternatieve 
weg nemen via het fruitatelier.

Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
in de ontbijtruimte, de zithoek 
en de bar. De tafels zijn beperkt 
onderrijdbaar (hoogte: 65 cm). 

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen gemeenschappelijk aange-
past toilet, maar het toilet in de 
aangepaste badkamer is steeds vlakbij.

Slaap- en badkamer
Er is 1 aangepaste kamer (nummer 
14) met twee eenpersoonsbedden, 
waarvan 1 toegankelijk. Het bed is 
misschien wat hoog. De badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
zitje (35 x 34 cm), beugels en 
ruim voldoende opstelruimte. 
Ook aan het toilet heb je veel 
ruimte en een beugel. De wastafel 
is onderrijdbaar en heeft een 
kantelbare spiegel.

Extra 
De liftknoppen zijn voorzien in 
braille. Er zijn meestal voldoende 
kleurcontrasten voor slechtzienden. 
Ook het dakterras en zwembad zijn 
goed bereikbaar met de rolstoel. Er 
zijn geen hulpmiddelen om in het 
water te gaan.

Fruithof Tack ****  
Sint-Gillis-Waas

Doornstraat 64
9170 Sint-Gillis-Waas

 +32 477 37 10 26
 joristack@telenet.be
 www.fruithoftack.be
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2 3

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De kamers zijn bereikbaar met een 
plateaulift van 91 x 120 cm (foto 2). De 
doorgangen zijn voldoende breed.

Leef / eetruimte
De eethoek bevindt zich in het 
gastenverblijf zelf. Je hebt er 
goede circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig. De 
keuken is vrij te gebruiken door de 
gasten en is toegankelijk (foto 3).

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen gemeenschappelijk 
aangepast toilet, maar het toilet van 
de slaapkamer ligt steeds vlakbij.

Slaap- en badkamer
2 toegankelijke kamers met 
badkamer. De draairuimte naast het 

bed en voor de badkamerdeur is 
beperkt, maar de uitbater verplaatst 
de meubels volgens je noden. In 
de Achterkamer is de draairuimte 
in de badkamer wat nipter, maar 
bruikbaar. Er is een inrijdbare 
douche met douchezitje, beugels en 
voldoende ruimte. Het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte 
(licht beperkt tot 82 cm naast het 
toilet in de Voorkamer). De wastafel 
is onderrijdbaar, al is de breedte wat 
nipt in de Achterkamer. 

Extra
Indien beschikbaar kan je een 
elektrische duofiets huren aan 25 
euro per dag. Er zijn voorzieningen 
voor mensen met astma en allergieën: 
er is geen tapijt en op aanvraag 
kunnen antiallergisch beddengoed 
en dieetmaaltijden voorzien worden. 
Er is informatie in grootletterschrift 
beschikbaar. Het brandalarm wordt 
ook visueel weergegeven.

Dit gastenverblijf beschikt over 2 kamers met aangepast sanitair. Er is 
een gemeenschappelijke leefruimte met een toegankelijke keuken. Na 
alle stress kun je hier genieten en tot rust komen. Een uitgebreid ontbijt 
zorgt voor een goede start. B&B Mettes is ook zorgzaam voor het milieu.

B&B Mettes ***  
Buggenhout

Brusselmansstraat 22
9255 Buggenhout

 +32 52 33 54 85
 +32 473 71 69 33

 +32 52 40 85 00
 info@mettes.be
 www.mettes.be
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Toegangspad, ingang en onthaal
Het toegangspad in kasseien is 
goed aangelegd en daardoor 
vlot berijdbaar (foto 2). Je hebt 
misschien hulp nodig bij het 
openen van de deur door de 
helling die tot tegen de deur loopt. 
Er is voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Enkel achter de deur op de route naar 
de kamer is de draairuimte nipt, maar 
wel bruikbaar. De opstelruimte aan de 
klinken van die deur is beperkt.

Leef / eetruimte
Voldoende circulatieruimte. Er is een 
onderrijdbare tafel aanwezig (foto 1).

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast gemeen-
schappelijk toilet, maar het toilet van 
de slaapkamer ligt steeds vlakbij.

Slaap- en badkamer
1 toegankelijke kamer met badka-
mer (“Zomerkamer”). Er is voldoende 
circulatieruimte. De badkamer heeft 
een inrijdbare douche met doucher-
olstoel met opklapbare armleunin-
gen. Er is voldoende ruimte om de 
transfer naar de doucherolstoel te 
maken. Het toilet heeft beugels en 
er is opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het toilet. De wastafel is 
onderrijdbaar (foto 3).

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: in kamer 
Herfst op de eerste verdieping zijn er 
geen stoffen bekledingen en wordt 
antiallergeen beddengoed gebruikt.

Deze gerestaureerde vierkantshoeve met aangename binnenkoer ligt 
aan de rand van het natuurgebied Honegem-Soleghem en op fietsafstand 
van denderend Aalst en verrassend Dendermonde. Wandelaars en 
fietsers vinden in deze streek dus zeker hun gading. Alle gastenkamers 
zijn voorzien van modern comfort en een ruime badkamer. Voel je thuis 
in de sfeervolle ontbijtruimte en gezellige zithoek.

Mirabella *** 
Lede

Blomstraat 4
9340 Lede

 +32 53 77 57 64
 info.mirabella@telenet.be
 www.mirabella.be

4

117Vlaamse regio’s 

mailto:info.mirabella@telenet.be
http://www.mirabella.be


2

3

GA
ST

EN
KA

M
ER

S 
/ 

VA
KA

NT
IE

W
ON

IN
G

Toegankelijkheidsinfo

In vakantiewoning / B&B Het Natuurlijk Genot kunnen families, 
vriendengroepen, sporters, ... genieten van de Vlaamse Ardennen, met 
haar authentieke landelijke omgeving en natuur. Waar rust, eenvoud 
en speelplezier samenvloeien. Waar mensen, door een weekendje 
weg van de dagdagelijkse bezigheden, kunnen genieten, bijpraten of 
sporten, of gewoon eens de batterijen terug opladen. Door de keuze 
van natuurlijke materialen in dit verblijf, de ecotuin, de diertjes, de 
speelmogelijkheden en de gastvrijheid van de uitbaters Carine en Geert, 
kan ieder van jullie hier genieten van een deugddoend verblijf.

Toegangspad, ingang en onthaal
Door de streekeigen hellingen 
helt ook het toegangspad in fijne 
dolomiet stevig. Je kan echter met 
de auto tot voor de ingang rijden. 
Via een zachte helling en goed 
toegankelijke ingang raak je dan 
vlot binnen.

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

Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte in 
de ontbijtruimte en de zithoek. De 
tafels zijn onderrijdbaar dankzij een 
uitschuifbaar deel. Ook het terras is 
drempelloos bereikbaar.

Gemeenschappelijk toilet
In de gemeenschappelijke badkamer 
op de gang is er een aangepast 
toilet. De ruimte voor het toilet is 

beperkt door de wastafel, maar 
naast en schuin voor het toilet heb 
je voldoende opstelruimte. Beugels 
zijn voorzien. Je kan ook het toilet 
in je kamer gebruiken.

Slaap- en badkamer
De 4 kamers hebben een brede deur 
en voldoende ruimte naast 1 (zijde 
van het) bed. Kamer 4 “Morgenster” 
heeft een elektrisch verstelbare 
lattenbodem, liftrelax en een eigen 
aangepaste badkamer. Daarnaast 
is er ook een gemeenschappelijke 
badkamer op de gang. Beide 
hebben een inrijdbare douche 
met verhangbaar zitje (er is 1 zitje 
aanwezig voor beide badkamers), 
beugels en voldoende opstelruimte. 
In de badkamer op de gang is de 
draairuimte wat nipter. Ook aan het 
toilet heb je de nodige opstelruimte 
en beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Het Natuurlijk Genot   
Maarkedal

Maalzaakstraat 20
9680 Maarkedal

 +32 479 39 61 78 (Carine)
 +32 472 92 21 79 (Geert)

 info@hetnatuurlijkgenot.be
 www.hetnatuurlijkgenot.be

4
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Even weg van de afwas, opkuis,... maar tijd voor elkaar en de (klein)kinderen! 
Deze hoeve is volledig ingericht voor de allerkleinsten. Ze kunnen er naar 
hartenlust ravotten in de veilige speelweide of bij slecht weer in de aparte 
binnenspeelruimte. Iedere kamer is voorzien van een luiertafel, babybadje, 
relax, kinderbedje, luieremmer,... Er is een mogelijkheid tot halfpension (op 
aanvraag ook vegetarisch, glutenvrij...) en/of lunchpakket. ‘s Avonds kan je 
genieten van een streekbiertje terwijl de kindjes in bed liggen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het toegangspad in dolomiet is 
goed aangelegd. De ingang is 
vlot toegankelijk, met voldoende 
circulatieruimte. Er is een 
onderrijdbare balie.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed 
(kort stuk van 108 cm breed aan 
de toog in de gemeenschappelijke 
ruimte).
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig. Ook het buffet is 
onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Er is een gemeenschappelijk toilet 
met voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 
Beugels zijn voorzien. 

Slaap- en badkamer
1 toegankelijke kamer met 
badkamer (“Belgisch melkschaap”, 
foto 2). Er is een inrijdbare douche 
met douchezitje met opklapbare 
armleuningen (foto 3) en voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje. Het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte, 
de wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Er zijn kamers geschikt voor 
mensen met astma en allergieën, 
en ook bij de maaltijden wordt er 
rekening gehouden met allergieën 
of andere noden. De uitbaters 
stippelden een toegankelijke 
buggywandeling en vlakkere 
fietstocht in de streek uit.

Hoeve De Schapenkop *** 
Ronse

Maagdenstraat 36 
9600 Ronse 

 +32 479 95 00 92 
 info@hoevedeschapenkop.be
 www.hoevedeschapenkop.be 
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Groepsverblijf Drogenhof creëert de juiste setting voor jouw groep 
en initiatief. Groepen genieten van grote, lichte, smaakvol ingerichte 
ruimtes. De knusse kamers en gezellige zithoekjes in het huis dragen bij 
tot rust en een ontspannen en huiselijke sfeer. Het huis beschikt over 
10 slaapkamers en 8 badkamers en biedt je een comfortabel verblijf 
te midden van de groene omgeving van Lubbeek. Een grote keuken, 
eetplaats en living, het terras en de tuin staan volledig ter beschikking 
om alles uit je verblijf te halen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je kan parkeren aan een verharde 
zone. Van daaruit bereik je vlot de 
ingang. Die is goed toegankelijk.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. 
De doorgangen zijn voldoende 
breed. Enkel op de routes naar de 
speelzaal en de vergaderruimtes 
kan je wat hulp nodig hebben.

Leef / eetruimte
De eetkamer en zithoek zijn goed 
bereikbaar en toegankelijk. Het 
middendeel van beide eettafels is 
onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Je gebruikt het toilet van de 
aangepaste badkamer. Dat heeft 
beugels en voldoende ruimte. Er is 
een toiletbrilverhoger voor wie daar 
nood aan heeft.

Slaap- en badkamer
Er is 1 aangepaste tweepersoons-
kamer op de benedenverdieping. Je 
hebt voldoende draairuimte aan 1 
zijde naast het bed. De badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
een verplaatsbare douchestoel met 
opklapbare armleuningen. De opstel-
ruimte aan de stoel is nipt, maar 
door hem schuin op te stellen kan je 
voldoende transferruimte bekomen. 
De wastafel is onderrijdbaar, al is de 
ruimte ervoor nipt.

Groepsverblijf
Drogenhof **** 
Lubbeek

10

Drogenhof 51
3210 Lubbeek

 +32 486 67 54 05
 annemie@drogenhof.be
 www.drogenhof.be
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Toegankelijkheidsinfo

Het Alpha Hotel ligt in het hartje van Tienen, de tintelende suikerstad. 
Het hotel is de ideale uitvalsbasis om de stad met zijn rijke geschiedenis 
en mooie fiets- en wandelpaden te ontdekken. Het is ook uiterst 
geschikt voor zakenreizigers. Je beschikt over een mooie veranda 
om wat te relaxen of te werken en een gratis parking voor de 
gasten. Enkel de vakantiewoning, met aparte ingang, haalde het 
toegankelijkheidslabel.

Toegangspad, ingang en onthaal
De vakantiewoning is bereikbaar 
via de onderdoorgang. Het pad is 
voldoende ruim en drempelloos. 
De inkom is goed bereikbaar. 
Bij reservering ontvang je een 
code die je aan de inkomdeur 
kan scannen om de deur te 
ontgrendelen.

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes in de vakantiewoning 
liggen op de benedenverdieping en 
zijn goed bereikbaar.

Leef / eetruimte
Er is voldoende ruimte. De tafel is 
beperkt onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Je maakt gebruik van het toilet in 
de badkamer. Dat biedt voldoende 
ruimte en heeft beugels. De diepte 
van de toiletpot is beperkt.

Slaap- en badkamer
De slaapkamer is toegankelijk en 
je hebt voldoende circulatieruimte 
aan 1 zijde van het bed. Het bed 
is 73 cm hoog. In de badkamer 
vind je een inrijdbare douche met 
voldoende ruimte, eerder klein 
zitje en beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Extra
Er is een gluten- en lactosevrij 
ontbijt beschikbaar.

Alpha Hotel
vakantiewoning *** 
Tienen

1

Leuvensestraat 95
3300 Tienen

 +32 16 82 28 00
 info@alphahotel.be
 www.alphahotel.be VA
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De vierkantshoeve Bogaerde Winning bevindt zich in het hart van het 
prachtige Hageland. Ideaal voor zowel actieve als rustige genieters, 
een weekje met de familie of zakenmensen. De hoeve bestaat uit twee 
vakantiewoningen voor telkens 12 personen: de Bogaerden en de 
Begijnen. Die laatste is rolstoeltoegankelijk. Beide woningen kunnen 
samen worden verhuurd, zodat er groepen tot 24 personen kunnen 
verblijven.

Toegangspad, ingang en onthaal
De parking bestaat uit een 
kunststofrooster dat opgevuld is 
met grind, het toegangspad uit 
goed aangelegde kasseien. Je kan 
met de wagen ook voorrijden 
tot vlakbij de ingang van de 
vakantiewoning. Die ingang is vlot 
toegankelijk.

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

Leef / eetruimte
De leef- en eetruimte is ruim en 
er is een onderrijdbare tafel. In de 
keuken is de draairuimte beperkt, 
maar je kan er wel langs.

Gemeenschappelijk toilet
Je gebruikt het toilet van de 
aangepaste badkamer.

Slaap- en badkamer
Er is 1 toegankelijke slaapkamer 
met dubbel bed, waarnaast je aan 
1 zijde voldoende draairuimte hebt. 
De aangepaste badkamer heeft 
een inrijdbare douche met zitje, 
beugels en voldoende ruimte. Ook 
het toilet beschikt over de nodige 
ruimte en beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar. 

Extra
Er is geen tapijt en er worden 
antiallergische stoffen gebruikt. 
Er is een groot terras met 
tafel die deels geschikt is voor 
rolstoelgebruikers.

Bogaerde Winning: Begijnen **** 
Bekkevoort

3

Herenbosstraat 15
3460 Bekkevoort

 +32 479 26 83 26
 www.bogaerdewinning.be

http://www.bogaerdewinning.be
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Aan de Boskapel - in de Antwerpse Kempen - is een vrijstaande, ruime 
en lichte vakantiewoning met een grote privé tuin. Ze ligt in een rustige 
straat vlakbij fietsknooppunten en een wandelknooppunt. De woning 
voor 10 personen heeft 4 slaapkamers (waarvan 1 met douche en 
lavabo en 1 slaapkamer met lavabo), 2 badkamers en is voorzien van alle 
comfort. De vakantiewoning heeft een ruim terras met tuinmeubelen.

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.

Leef / eetruimte
Achter de deur naar de leef- en 
eetruimte is de circulatieruimte 
beperkt door de plaatsing van 
de trap. Voorbij die trap en in de 
ruimte zelf heb je genoeg plek 
om te draaien (foto 2). Er is een 
onderrijdbare tafel aanwezig. 

Gemeenschappelijk toilet
Het aangepast toilet bevindt zich 
in de badkamer, er is geen apart 
aangepast gemeenschappelijk toilet.

Slaap- en badkamer
1 toegankelijke kamer met 1 
toegankelijk eenpersoonsbed en 
een ruime badkamer. De deuren 
naar kamer en badkamer zijn 
77 cm breed. Er is een inrijdbare 
douche met verplaatsbare 
douchestoel met afneembare 
armleuningen en voldoende 
opstelruimte (foto 3). Het toilet 
(43 cm hoog) heeft beugels en 
voldoende opstelruimte, de 
wastafel is onderrijdbaar.

Aan de Boskapel **** 
Lille

4

Zagerijstraat 35
2275 Lille

 + 32 470 04 10 23
 + 32 474 57 60 26

 info@zagerijstraat.be
 www.zagerijstraat.be
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Luxueus genieten met familie en vrienden om je heen, dat kan in Het 
Witte ZandPat. De uitbaters stelden alles in het werk om van hun 
vakantiewoning voor 12 personen een toevluchtsoord te maken voor 
iedereen die het drukke dagelijkse leven even wil verruilen voor een 
stijlvolle time-out. In het landelijke Dessel kom je gegarandeerd helemaal 
tot rust. Liever meer actie? Dan staat in de Kempen zeker en vast het 
perfecte avontuur op jou te wachten. Fietsen, wandelen, zwemmen, een 
pretpark of museum bezoeken, shoppen in een bruisende stad, … op een 
boogscheut van Het Witte ZandPat kan het allemaal!

Toegangspad, ingang en onthaal
Het toegangspad en de ingang zijn vlot 
toegankelijk. Je hebt voldoende ruimte.

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

Leef / eetruimte
Je hebt voldoende ruimte. De eettafel 
is onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Je gebruikt het toilet van de 
gemeenschappelijke badkamer. Er is 
veel ruimte en beugels zijn voorzien.

Slaap- en badkamer
De tweepersoonsslaapkamer op 
de benedenverdieping is goed 
toegankelijk. De schuifdeuren van 
de kamer en badkamer bedien je 
via een kleine greep. Het dubbel 
bed is aan 1 zijde toegankelijk. In de 
aanpalende badkamer vind je een 
bad en een inrijdbare douche met 
zitje, opklapbare armleuningen en 
voldoende ruimte. De wastafels zijn 
goed onderrijdbaar en beschikken 
over kantelbare spiegels.

Het Witte ZandPat *****

Dessel5

Kromstraat 25
2480 Dessel

 +32 474 22 99 87
 info@hetwittezandpat.be
 hetwittezandpat.be

mailto:info@hetwittezandpat.be
https://hetwittezandpat.be
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Droom je ervan om met je zorggezin zalig te genieten zonder zorgen in het groen? 
Midden in het park van Brasschaat, vlak naast een zwembad en een sporthal, ligt 
voor jou dit aangepaste “droomhuis” klaar. Casa Ametza heeft zes woningen waar 
je met je gezin van 4 tot 6 personen kunt verblijven. Elke studio is ingericht naar de 
noden van de zorgbehoevende. Kinesitherapie, hulp bij het wassen of verpleegkun-
dige zorgen nodig? Dan coördineert Casa Ametza dat graag voor jou. Het verblijf 
biedt je ook activiteiten of uitstappen aan voor heel het gezin of voor elk gezinslid 
apart. Een vrijwilliger kan je begeleiden tijdens je ontspanning of in het samen-
stellen van je ideale dag. Of wil je liever op eigen houtje op ontdekkingstocht? Dan 
geven ze je graag informatie en inspiratie. Zo kan iedereen op zijn eigen manier en 
eigen tempo genieten van een deugddoend verlof. Casa Ametza ontving ook De 
Groene Sleutel en werd als autismevriendelijk verblijf erkend na een screening door 
Toerisme voor Autisme.

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. 
Leef- en eetruimte
Er is ruim voldoende circulatieruimte. 
De tafel is onderrijdbaar. De keuken 
is volledig rolstoeltoegankelijk: het 
aanrecht, het kookvuur en de spoel-
tafel zijn onderrijdbaar (foto 2).
Gemeenschappelijk toilet
Er is geen gemeenschappelijk toilet. 
Je gebruikt het toilet in je studio.
Slaap- en badkamer
Er zijn 6 rolstoeltoegankelijke studio’s 
met 2 slaapkamers en een aangepaste 
badkamer. Van de woningen voor 4 
personen zijn er 2 met 4 toegankelijke 
bedden, en 2 met 3 toegankelijke bed-
den. In de 6-persoonswoningen zijn er 
2 toegankelijke bedden en 2 stapelbed-
den, maar kunnen de stapelbedden 

ook elk omgevormd worden tot één 
toegankelijk bed. In de oranje studio is 
er een ligbad met zelfstandig bruikbare 
plafondtillift, beugels en voldoende 
opstelruimte. De andere badkamers 
hebben een inrijdbare douche met zitje 
en voldoende opstelruimte. Beugels zijn 
voorzien. Ook het toilet heeft telkens 
voldoende opstelruimte en beugels. De 
wastafels zijn onderrijdbaar.
Extra
Op aanvraag bij de reservatie regelt het 
verblijf de nodige zorg voor jou via pro-
fessionele zorgverstrekkers. Er zijn hoog-
laag bedden beschikbaar. De oranje 
studio heeft een plafondtillift in de bad-
kamer. De grijze studio werd prikkelarm 
ingericht. In de rode en groene studio 
werd bij de inrichting extra aandacht 
besteed aan personen met een visuele 
beperking. De blauwe studio werd inge-
richt voor personen met een auditieve 
beperking en heeft een vaste ringleiding. 
Er is nergens tapijt aanwezig.

Casa Ametza
Brasschaat

12

Zwembadweg 5
2930 Brasschaat

 +32 3 653 45 28
 vakantie@casa-ametza.be
 www.casa-ametza.be
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4

Heivoort 53
2491 Olmen

 +32 13 44 10 51
 erikasiebens@hotmail.com
 www.deberksvenhoeve.be

De Berksvenhoeve 
Olmen
Wees welkom op boerderij ‘De Berksvenhoeve’! In het voormalige woon-
huis van de boerderij werden twee ruime en lichte vakantieapparte-
menten gecreëerd met prachtig uitzicht over de weilanden, ideaal om 
helemaal tot rust te komen en je te laten onderdompelen in het ‘boeren-
leven’. Gasten vinden hier duurzaam comfort in een gezellig kader met 
zoveel mogelijk hergebruikte spullen. De uitbaters wonen in de aanpa-
lende schuur en zijn altijd aanspreekbaar. Als je dat leuk vindt, betrekken 
ze jou ook graag bij het leven op de boerderij.

Toegangspad, ingang en onthaal
Eén van de twee aanwezige par-
keerplaatsen kan als aangepaste 
parkeerplaats gebruikt worden. Vanaf 
de parkeerplaatsen of het openbaar 
domein is de inkomdeur bereikbaar 
via een goed pad langs het gasten-
verblijf. Een voldoende brede drem-
pelloze deur geeft toegang tot de 
vakantiewoning.
Looproutes en niveauverschillen
Alle looproutes en ruimtes op het 
gelijkvloers zijn voldoende ruim en 
goed bereikbaar.
Leef / eetruimte
Via de inkomdeur van het gasten-
verblijf kom je meteen in de keuken/
eethoek. De eetkamer vormt één 
geheel met de keuken. Het werkvlak 
in de keuken is onderrijdbaar en in 
de hoogte verstelbaar. De kasten zijn 
beperkt onderrijdbaar. De tafel in de 
eetruimte is onderrijdbaar. De zithoek 
is verbonden met de keuken. Er is vol-
doende ruimte aanwezig om met één 
of meerdere rolstoelers aan te schui-
ven. Het buitenterras bevindt zich 
achter het gebouw en is drempelloos 

bereikbaar met onderrijdbare tafel.
Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast gemeenschap-
pelijk toilet, maar het toilet in de 
badkamer ligt steeds vlakbij.
Slaap- en badkamer 
Appartement ‘Den Beneje’ bevindt 
zich op het gelijkvloers en beschikt 
over 1 aangepaste tweepersoonska-
mer en 1 gewone tweepersoonskamer. 
Beide slaapkamers staan met elkaar 
in verbinding. De aangepaste badka-
mer is rechtstreeks bereikbaar vanuit 
de slaapkamer via een schuifdeur. In 
de ruime badkamer is er een douche 
met douchezitje met verplaatsbare 
armleuningen, een onderrijdbare was-
tafel en een toilet met 2 opklapbare 
steunbeugels.
Extra
Er is nergens tapijt in de vakantie-
woning. Lichtschakelaars, raam- en 
deurkozijnen zijn in contrasterende 
kleur aanwezig. Huisregels en tarieven 
zijn beschikbaar in groter en aange-
past lettertype. Er is een eenvoudige 
rolstoel aanwezig.
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Iedereen is welkom! Jong of minder jong. Om rustig te genieten van de 
stille open ruimte. Of om actief deel te nemen aan het verzorgen van 
de boerderijdieren. Of om te wandelen en te fietsen. Je verblijft in een 
van de 2 studio’s op de boerderij geschikt voor een gezin van 5 of 3 
personen. Beide toegankelijke studio’s zijn samenvoegbaar.

Toegangspad, ingang en onthaal
Een kort en bij studio 1 ook steil 
hellend vlak loopt tot tegen de 
deur. Daardoor kan je moeilijk 
zelfstandig binnenrijden. Binnen is 
er voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. 
De doorgangen zijn voldoende 
breed. Enkel in de keuken wat nipte 
circulatieruimte, maar voldoende 
voor gebruik.

Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte. 
De onderrijdbare tafel heeft een 
hoogte van 67 cm.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast 
gemeenschappelijk toilet, maar het 
toilet in de badkamer ligt steeds 
vlakbij.

Slaap- en badkamer 
2 toegankelijke studio’s met 
badkamer. Het bed is 43 cm 
hoog. Wat nipte opstel- en 
circulatieruimte aan de 
badkamerdeur en in de badkamer, 
maar voldoende voor gebruik. 
Er is een inrijdbare douche met 
doucherolstoel met kleine wielen 
en opklapbare armleuningen. 
Het toilet heeft beugels en er is 
opstelruimte naast, voor (101 cm in 
studio 2) en schuin voor het toilet. 
De wastafel is onderrijdbaar.

De Waterkant ** 
Herk-de-Stad

2

Vroentestraat 1
3540 Herk-de-Stad (Donk)

 +32 13 44 10 51
 hoevedewaterkant@telenet.be
 www.dewaterkant.be

3
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Het Vuchterhof is een sfeervolle, authentieke B&B waar je heerlijk kan 
relaxen. Je wordt er persoonlijk verwelkomd en door de aanwezigheid 
van het hele gezin geniet je tijdens je verblijf van een huiselijke sfeer 
die een typische B&B hoort te ademen. Hier heersen ontspanning en 
rust! De B&B telt vier gastenkamers die stuk voor stuk ingericht zijn in 
landelijke stijl en uitkijken op de binnenkoer van de hoeve. Deze koer 
is uitgerust met een gezellig terras: de ultieme ontmoetingsplaats voor 
gasten en het gezin. Zin in een verfrissende duik? Onze gasten maken 
gratis gebruik van ons buitenzwembad.

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is goed bereikbaar via een 
pad in vlakke, opgevoegde kasseien. 
Misschien heb je wat hulp nodig op 
een helling.

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

Leef / eetruimte
Er is voldoende ruimte. De tafels zijn 
onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Je maakt best gebruik van het toilet 
in de aangepaste badkamer.

Slaap- en badkamer
Er zijn 3 aangepaste kamers met 
badkamer (Viooltje, Jasmijn en 
Madeliefje). De kamers zijn ruim. 
De opstelruimte aan de deurklink 

is hier en daar nipt. De badkamers 
beschikken over een inrijdbare 
douche en een doucherolstoel met 
grote achterwielen en opklapbare 
armleuningen. Het toilet heeft 
beugels en voldoende ruimte. De 
wastafel is onderrijdbaar.

Extra
Er worden anti-allergische stoffen 
gebruikt. Op aanvraag houden 
de uitbaters graag rekening met 
je voedselallergie. Er zijn hoog-
laag bedden, een doucherolstoel 
en een stahulp aanwezig. Andere 
hulpmiddelen kunnen gehuurd 
worden op aanvraag. Medische 
verzorging nodig? De gastvrouw is 
ook werkzaam als thuisverpleegster 
in de zorgsector. Bespreek dit dus 
gerust met haar. Het zwembad is 
drempelloos bereikbaar. Er zijn geen 
hulpmiddelen om in het water te 
gaan.

4

Steegstraat 17–19
3630 Maasmechelen (Vucht)

 +32 499 39 42 48
 lutkaes@hotmail.com
 www.het-vuchterhof.be

Het Vuchterhof **** 
Maasmechelen

mailto:lutkaes@hotmail.com
http://www.het-vuchterhof.be
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Voor een zorgeloze vakantie kan je met je gezin (of in groep) terecht in ’t 
Mechels Bos. Het gebouw bestaat uit twee vleugels met telkens vijf zorgflats. 
Die zijn volledig uitgerust om kinderen of volwassenen met een ernstige 
handicap of zorgvraag te ontvangen. Alle mogelijke materialen die je daarbij 
nodig hebt, zoals een hoog-laag bed, kinétafel, tillift, doucherolstoel,… 
zijn aanwezig. Vergeet ook niet een duikje te nemen in het toegankelijke 
subtropisch zwembad en profiteer van de talrijke ontspanningsmogelijkheden 
op het domein en in de omgeving voor kinderen én volwassenen. 

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingangen van het onthaal aan het 
hoofdgebouw en van de gebouwen van 
’t Mechels Bos zijn vlot toegankelijk. Er is 
in de buurt van het gebouw voldoende 
gratis parking voorzien.
Looproutes en niveauverschillen
De toegankelijke kamers bevinden zich 
op de benedenverdieping. De doorgan-
gen zijn voldoende breed.
Leef / eetruimte
Je kunt eten in de leefruimte van je 
appartement of in de gemeenschappelijke 
leefruimte per vleugel van het gebouw. De 
tafels zijn beperkt onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Voldoende opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het toilet. Er zijn beugels 
voorzien. De circulatieruimte is wat nipter, 
maar voldoet voor praktisch gebruik.
Slaap- en badkamer
Elke flat heeft drie slaapkamers met 
telkens twee bedden. In de toegankelijke 
slaapkamer op de benedenverdieping 
staan twee hoog-laagbedden. De andere 
twee slaapkamers bevinden zich op de 
eerste verdieping. Elke flat beschikt over 

twee badkamers. De toegankelijke bad-
kamer heeft een inrijdbare douche met 
douchezit. Er is een toilet met beugels en 
er is opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het toilet. De wastafel is beperkt 
onderrijdbaar. Op de eerste verdieping is 
er een iets kleinere badkamer, voorzien 
van een wastafel en douche. Er is ook 
een apart toilet. Er is per vleugel een 
gemeenschappelijke badkamer met een 
hoog-laag bad, een onderrijdbare wasta-
fel en een toilet met voldoende opstel-
ruimte en beugels. Deze ruimte kan vrij 
gebruikt worden.
Extra
Zorg kan extern ingehuurd worden. In alle 
appartementen hebben de dekbedden, 
kussens en matrassen een label antihuis-
stofmijt. De keuken houdt rekening 
met voedselallergieën en medische en 
religieuze diëten. Op het domein kan 
je ook aangepaste (rolstoel)fietsen en 
speciale terreinrolstoelen huren. ‘t Mechels 
Bos beschikt ook over een eigen snoezel-
ruimte en time-out kamer. Het zwembad 
is drempelloos bereikbaar en heeft een 
tilsysteem en helling.

10

Weldoenerslaan 5
3630 Maasmechelen

 +32 89 77 41 50
 +32 89 77 41 52
 gezinsvakanties

 @vakantiehuisfabiola.be
 www.vakantiehuisfabiola.be/

 gezinsverblijf

Vakantiehuis Fabiola -  
’t Mechels Bos 
Maasmechelen
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Thomasbos is de nieuwste realisatie van Vakantiehuis Fabiola, gelegen aan 
de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen. Het gebouw bestaat uit 4 
moderne en toegankelijke vakantiebungalows, uiterst geschikt voor zowel 
kleine leefgroepen als gezinnen met (zwaar) zorgbehoevende deelnemers. 
De bungalows kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar gehuurd 
worden. Er is ook een belevingshuis (sensory-huis) met ruimtes die voorzien 
zijn voor de stimulatie of relaxatie van zintuigen: een klankruimte, een (droge) 
relaxatieruimte en een simulatieruimte.

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is vlot toegankelijk. Er is 
voldoende circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed. 
Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er 
is een onderrijdbare tafel aanwezig. 
Gemeenschappelijk toilet
De toiletten in de badkamers van 
elke chalet en van het belevingshuis 
hebben voldoende opstelruimte en 
beugels.
Slaap- en badkamer
De 4 chalets hebben 2 eenpersoons-
kamers en 1 tweepersoonskamer met 
telkens hoog-laag bedden. Chalet 2 
heeft ook een tweepersoonskamer 
met een dubbel bed. De 
tweepersoonskamers met 2 enkele 
bedden zijn moeilijker bruikbaar 
door de beperkte draairuimte. In 
totaal zijn er 9 goed toegankelijke 

bedden. Per chalet en in het 
belevingshuis is er een badkamer met 
inrijdbare douche met zitje, beugel 
en voldoende opstelruimte. Er is ook 
een douchebrancard beschikbaar. 
De wastafels zijn onderrijdbaar en 
voorzien van een kantelbare spiegel.
Extra
Zorg kan extern ingehuurd 
worden. Er worden antiallergische 
stoffen gebruikt en er ligt 
nergens tapijt. De keuken houdt 
rekening met voedselallergieën en 
medische en religieuze diëten. De 
relaxatieruimte in het belevingshuis 
heeft een wellnessbad. Naast 
de hoog-laagbedden en 
douchebrancards zijn er op het 
domein ook tilliften, douche(rol)
stoelen, aangepaste fietsen en 
terreinrolstoelen beschikbaar. 
Het zwembad is drempelloos 
bereikbaar en heeft een tilsysteem 
en helling.

Vakantiehuis Fabiola - 
Thomasbos
Maasmechelen

4

Weldoenerslaan 5 
3630 Maasmechelen 

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

mailto:info@vakantiehuisfabiola.be
http://www.vakantiehuisfabiola.be


VA
KA

N
TI

EW
O

N
IN

G
EN

2

3

Toegankelijkheidsinfo

8

Varnstraat 16
3793 Voeren (Teuven)

 +32 497 76 95 78
 info@varnhof.com
 www.varnhof.com  

Varnhof is een luxe 22-persoons vakantiewoning gelegen in Teuven, vlak 
naast de Nederlandse en de Duitse grens. De vakantiewoning wordt 
omringd door fruitbomen en ligt midden op een helling, net buiten de 
dorpskern van Teuven. Er zijn in totaal 8 slaapkamers, 6 badkamers, 
een grote ingerichte keuken, eetplaats, woonkamer met houtkachel, 
televisie, wifi, terras, enz. 

Toegangspad, ingang en onthaal
Er zijn 3 aangepaste parkeer-
plaatsen aanwezig in klinkers. Het 
toegangspad is 117 cm breed. Er 
is een drempeltje van 2,5 cm aan 
de deur en de deur ligt in een nis, 
waardoor je wat minder vlot bij de 
klink kan. Binnen is er voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met de lift. De opstel- en 
circulatieruimte aan enkele deuren 
is wat nipt, maar bruikbaar.
Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
een onderrijdbare tafel is aanwezig. 
Het terras is drempelloos bereikbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor de toiletpot. 
Beugels zijn voorzien, maar ze staan 
wel wat ver uit elkaar.

Slaap- en badkamer
Slaapkamers 1, 2, 3, 4 en 7 zijn goed 
toegankelijk. In die kamers staan 
telkens twee eenpersoonsbedden, 
waarvan steeds 1 toegankelijk bed (foto 
2). De badkamers van kamers 1 en 2 
zijn goed toegankelijk. Ze hebben een 
inrijdbare douche met douchezit en 
beugels (foto 3). In kamer 1 heb je 114 
cm opstelruimte voor de douchezit, 
verder overal voldoende. Voor het 
toilet van beide badkamers heb je 
112 cm opstelruimte, verder opnieuw 
overal voldoende. Beugels zijn ook 
aan het toilet voorzien. De wastafels 
zijn onderrijdbaar, maar licht beperkt 
in diepte en hangen wat hoog. In de 
badkamer van kamer 3 is het grootste 
knelpunt dat er maar 73 cm opstel-
ruimte naast de douchezit is. Verder 
scoort deze badkamer identiek aan 
badkamers 1 en 2. 
Extra
De kamers zijn ingericht met anti 
allergene materialen.

Varnhof **** 
Voeren
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Jean en Hilda ontvangen je graag in de vakantiewoningen van hun typisch 
Haspengouwse vierkantshoeve. In de voormalige schuur en stallingen zijn 3 
ver blijfsruimten gemaakt met elk 2 slaapkamers, een badkamer, salon met 
tv en een volledig ingerichte keuken met eethoek. Op de hoeve kan je mee-
helpen of meeleven met de boerderijactiviteiten. Voor de kinderen zijn er 
fietsen en gocarts ter beschikking. Je zit zo op het fietsroutenetwerk 158.

Toegangspad, ingang en onthaal
Toegangspad in kasseien, maar die 
zijn vrij goed berijdbaar (foto 1).  
Afgeschuinde drempel van 8 cm 
aan de inkomdeur, misschien heb 
je daarbij wat hulp nodig. Er is 
voldoende circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
in de gemeenschappelijke eet- 
en leefruimte (foto 2). Er is een 
onderrijdbare tafel aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het toilet, al moet 
je dan wel de verzorgingstafel 
wegnemen. Er zijn beugels 
voorzien. Je kan ook het toilet in 
het appartement gebruiken.

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijk appartement 
met badkamer (nummer 2). De 
ruimte aan de deuren en naast 
de deurklinken is hier en daar 
nipt, maar blijkt voldoende 
voor praktisch gebruik. De 
kamerdeur is 84 cm breed. 
Twee eenpersoonsbedden in de 
slaapkamer. Er is een inrijdbare 
douche met douchezit   
(58 cm hoog) met opklapbare 
armleuningen. Een muurtje voor 
de douchezit beperkt de opstel- en 
draairuimte. Daarom werd ook een 
doucherolstoel voorzien. Het toilet 
heeft beugels en er is opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het 
toilet. De wastafel is onderrijdbaar, 
er is voldoende circulatieruimte.
Extra
In de 3 appartementen zijn er voor-
zieningen voor mensen met astma 
en allergieën. De dekbedden hebben 
een label antihuisstofmijt en de gor-
dijnen bestaan uit trevira vezel.

Alfonsinehoeve ****  
Heers

3

Rauwstraat 2
3870 Heers (Horpmaal)

 +32 11 48 54 68
 +32 11 48 54 68
 alfonsinehoeve@gmail.com
 www.alfonsinehoeve.be

mailto:alfonsinehoeve@gmail.com
http://www.alfonsinehoeve.be
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Gerestaureerde vierkantshoeve in het schilderachtige Zuid-Limburgse 
dorpje Mettekoven, te midden van de fruitbomen. De vakantiewoning 
beschikt over een toegankelijke keuken, maar je kunt ook steeds 
gaan eten in de taverne met streekproducten. Je kunt er fietsen langs 
het knooppuntennetwerk of stappen langs GR-paden en andere 
uitgestippelde wandelpaden.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het Bakhuisje bereik je vanaf de 
aangepaste parkeerplaats via een 
hellend pad in afgevlakte kasseien 
en klinkers. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Leef / eetruimte
In de eethoek van het toegankelijke 
“Bakhuisje” is er voldoende circula-
tieruimte. Er is een onderrijdbare 
tafel aanwezig. 
Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast gemeenschap-
pelijk toilet, maar het slaapkamer-
toilet ligt steeds vlakbij. 
Slaap- en badkamer
1 toegankelijke kamer met badkamer 
(“Bakhuisje”). De circulatieruimte 
naast het bed bedraagt 120 cm. De 
bedhoogte is 62 cm. De draairuimte 

voor de badkamerdeur en opstel-
ruimte aan de klink is nipt. De bad-
kamer heeft een inrijdbare douche 
met douchezitje en een beugel. De 
ruimte naast de douchezit is beperkt 
en de kraan hangt in je rug. Om dat 
te verhelpen is er ook een doucher-
olstoel met kleine wielen aanwezig. 
Het toilet heeft een beugel en er 
is opstelruimte naast (hoewel licht 
beperkt tot 81 cm), voor en schuin 
voor het toilet. De wastafel is onder-
rijdbaar, er is voldoende circulatie-
ruimte (foto 3).
Extra
Er zijn voorzieningen voor men-
sen met astma en allergieën. In de 
herenwoning, studio 1, appartement 
1 en de oude woning hebben de 
dekbedden en de hoofdkussens 
een label antihuisstofmijt. Er is een 
rolstoel aanwezig. Ook de keuken is 
toegankelijk (foto 2).

Martenshof **  
Heers

5

Bergstraat 1
3870 Heers (Mettekoven)

 +32 11 48 62 76 
 +32 477 50 60 51

 info@martenshof.be
 www.martenshof.be

Toegankelijkheidsinfo
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Deze karaktervolle hoeve ligt op een prachtig “Domein Tombos” in 
Haspengouw. Je kan logeren in het vakantieverblijf “Onweerstaanbare 
Oogst”. Dit verblijf heeft een groot terras en is toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Je kan samen met je familie of vriendengroep ook 
meerdere verblijven huren, deze staan via een gemeenschappelijke gang 
met elkaar in verbinding, het lijkt dan één groot huis waar jullie gezellig 
samen aan tafel en op het terras kunnen samen zijn.

Toegangspad, ingang en onthaal
Hellend toegangspad in kasseien, die 
zijn goed aangelegd en daardoor vrij 
goed berijdbaar. Goed toegankelijk, er 
is voldoende circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Leef / eetruimte
In de eetruimte is er voldoende 
circulatieruimte. Er is een 
onderrijdbare tafel aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast 
gemeenschappelijk toilet, maar het 
toilet van de slaapkamer ligt steeds 
vlakbij.
Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met badkamer 
(“Onweerstaanbare Oogst”). De 
opstel- en circulatieruimte in de 

kamer is wat krap, maar er kan 1 bed 
weggenomen worden. Daarnaast 
is er ook een zetelbed in de ruime 
leefruimte dat door de uitbaters 
op aanvraag opgemaakt wordt 
als bed. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met douchezitje 
(38 x 37 cm) en beugels. Voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje. Het toilet heeft beugels 
en er is opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het toilet. De wastafel 
is onderrijdbaar, er is voldoende 
circulatieruimte.
Extra 
Appartementen Bloemige Beleving 
(voormalige Bigareau) en Vruchtbaar 
Veld (voormalide Jonagold) hebben 
voorzieningen voor mensen met 
astma en allergieën. De dekbedden, 
matrassen en de hoofdkussens 
hebben een label antihuisstofmijt.

Aan het Tombos ****  
Gingelom

2

Oude Katsei 79
3890 Gingelom
(Niel-bij-Sint-Truiden)

 +32 11 88 59 90 
 +32 475 47 50 48

 logeer@aanhettombos.be
 www.domeintombos.be

Toegankelijkheidsinfo
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Sfeervolle, rustige maar toch actieve vierkantshoeve waarvan de 
hoevestallingen verbouwd zijn naar luxueuze vakantiewoningen. Groepen 
tot 24 personen kunnen ook het gehele verblijf huren. De kamers hebben een 
schrijftafel met tv, zetels, wekkerradio, minibar, kluis en wifi aansluiting. Ze 
hebben allen een eigen badkamer voorzien van een wastafel met haardroger, 
douche of ligbad en wc. Er is een keuken in de leef- en eetruimte. De 2 
polyvalente ruimtes laten seminaries, reünies of gewoon ontspanning toe. 
De hoeve is ook kindvriendelijk. Het tennisterrein en de petanquebaan zijn 
rolstoeltoegankelijk. 

Toegangspad, ingang en onthaal
De binnenplaats werd aangelegd 
in bolle kasseien. Op weg naar de 
ingang moet je over een korte maar 
steile helling. De ruimte achter de 
toegangsdeur en naast de klink is 
wat nipt, maar blijkt voldoende voor 
praktisch gebruik. Op de helling na 
de toegangsdeur kan je wat hulp 
gebruiken.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn meestal voldoende breed. 
Misschien heb je wat hulp nodig aan 
een tussendeur die in een nis ligt.
Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte. De 
tafel is beperkt onderrijdbaar door 
de hoogte (foto 2), maar er worden 
blokken voorzien om de tafel te 
verhogen.  
Gemeenschappelijk toilet
Er is geen apart aangepast toilet in 
het Druivenverblijf, maar het toilet in 

de aangepaste kamer is steeds vlakbij.
Slaap- en badkamer
De slaapkamer Muscat op de 
benedenverdieping is toegankelijk 
en voldoende ruim. Ze heeft 1 
toegankelijk eenpersoonsbed. De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met douchezit (41 cm breed 
en 32 cm diep) en een beugel. Het 
zitje is vrij laag. Er is voldoende 
opstelruimte. Ook het toilet heeft een 
beugel en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.
Extra 
Het verblijf heeft voorzieningen voor 
mensen met astma en allergieën. 
Bij het aanbieden van ontbijt 
op aanvraag houdt men graag 
rekening met je voedselallergie. 
Je kan een gegidste rondleiding 
volgen in de boomgaarden via 
een voor rolstoelgebruikers 
aangepaste kar. Het zwembad is niet 
rolstoeltoegankelijk.

Hoeve Jadoul: Druif ****  
Gingelom

Hoogstraat 34 
3890 Gingelom (Vorsen)

 +32 477 86 70 04
 info@hoevejadoul.be
 www.hoevejadoul.be
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Sfeervolle, rustige maar toch actieve vierkantshoeve waarvan de hoevestallin-
gen verbouwd zijn naar luxueuze vakantiewoningen. Groepen tot 24 personen 
kunnen ook het gehele verblijf huren. De kamers hebben een schrijftafel met tv, 
zetels, wekkerradio, minibar, kluis en wifi aansluiting. Ze hebben allen een eigen 
badkamer voorzien van een wastafel met haardroger, douche of ligbad en wc. 
Er is een keuken in de leef- en eetruimte. De 2 polyvalente ruimtes laten semi-
naries, reünies of gewoon ontspanning toe. De hoeve is ook kindvriendelijk. Het 
tennisterrein en de petanquebaan zijn rolstoeltoegankelijk. Het Kersenverblijf 
bestaat uit 2 tweepersoonskamers, waarvan de kamer op de benedenverdieping 
aangepast is, en een familiale kamer van 4 personen op de verdieping. 

Toegangspad, ingang en onthaal
De binnenplaats werd aangelegd 
in bolle kasseien. Je hebt misschien 
hulp nodig op een korte helling en 
drempeltje van 4 cm. De ruimte achter 
de toegangsdeur en naast de klink is 
wat nipt, maar blijkt voldoende voor 
praktisch gebruik.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden zich 
op de benedenverdieping. Als je van 
de leefruimte naar de kamer gaat, is 
er niet zoveel plaats om aan de klink 
te kunnen, maar je kan de deur vlot 
door.
Leef / eetruimte
Hier en daar is de draairuimte beperkt, 
maar bruikbaar. Er is een goed 
onderrijdbare tafel aanwezig (foto 2).
Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast gemeen-
schappelijk toilet, maar het toilet van 
de slaapkamer ligt steeds vlakbij.
Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met badkamer 

(“Kordia”). De ruimte achter de 
kamerdeur en naast de klink is licht 
beperkt, maar blijkt voldoende voor een 
vlot gebruik. Twee eenpersoonsbedden 
in de kamer. Aan het bed en voor de 
badkamerdeur is de draairuimte nipt, 
maar bruikbaar. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met douchezitje en 
beugels (foto 3). Voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het zitje. Het 
toilet heeft beugels en er is opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het toilet. 
De wastafel is onderrijdbaar, er is 
voldoende circulatieruimte.
Extra 
Het verblijf heeft voorzieningen voor 
mensen met astma en allergieën. Bij 
het aanbieden van ontbijt op aanvraag 
houdt men graag rekening met je 
voedselallergie. Je kan een gegidste 
rondleiding volgen in de boomgaarden 
via een voor rolstoelgebruikers 
aangepaste kar. Het zwembad is niet 
rolstoeltoegankelijk.

Hoeve Jadoul: Kers ****  

Gingelom

Hoogstraat 34
3890 Gingelom (Vorsen)

 +32 477 86 70 04
 info@hoevejadoul.be
 www.hoevejadoul.be
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De Dielis is een groepsaccommodatie die iedereen de mogelijkheid geeft om te 
genieten van een vakantie. Het verblijf ligt in een groene en rustige omgeving en 
toch op wandelafstand van het centrum, met tal van recreatieve mogelijkheden. 
De accommodatie richt zich vooral op de zorgsector en is volledig aangepast voor 
groepen senioren, personen met een motorische beperking, personen met een 
ernstig of diep meervoudige beperking, enz. Alle mogelijke zorg, ondersteuning 
en hulpmiddelen zijn beschikbaar. Natuurlijk zijn ook groepen die deze zorg niet 
nodig hebben meer dan welkom. In de tuin vind je een vogelnestschommel en een 
toegankelijk speeltoestel. Er zijn speciale voorwaarden voor kleine zorggroepen 
vanaf 4 personen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk met 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 en er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig. Ook 
de keuken is goed toegankelijk, met een 
onderrijdbare gootsteen en fornuis.
Gemeenschappelijk toilet
In de toiletten beneden en boven is er 
voldoende opstelruimte. Beugels zijn 
voorzien. 
Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer 
12 toegankelijke kamers met eenper-
soonsbedden en 3 gemeenschappelijke 
badkamers. De badkamer boven is volledig 
zelfstandig bruikbaar met een inrijdbare 
douche, zitje, beugels en voldoende 
opstelruimte. De badkamers beneden zijn 

zorgbadkamers met inrijdbare douches en 
o.a. douchebrancards, warmtelamp, snoe-
zelverlichting, muziekinstallatie en hoog 
laag bad met mobiele passieve tillift. Een 
van die badkamers heeft ook een douche-
zit met leuningen en genoeg opstelruimte. 
Er is overal voldoende opstelruimte aan 
de toiletten en beugels zijn voorzien. De 
wastafels zijn onderrijdbaar.
Extra
Extra zorg en assistentie is mogelijk via 
externe diensten. Er worden anti-aller-
gene materialen gebruikt. De liftknoppen 
hebben brailleaanduidingen en er zijn 
kleuraccenten voor slechtzienden. Een 
hoog-laag bed, tillift, (douche)rolstoelen 
en douchebrancards zijn beschikbaar. Er 
is een prikkelarme kamer en naast elk 
bed bevindt zich een personenalarm. Op 
2 kamers en in de leefruimte is er een 
verpleegpostdisplay. Voor de veiligheid van 
mensen met een verstandelijke beperking 
is er o.a. een voordeur met codeslot, vol-
ledig omheinde tuin, veiligheidsknoppen 
voor water- en gastoevoer, enz.

Vakantieverblijf De Dielis **** 
Hamont-Achel

Dielishoek 11
3930 Hamont-Achel 

 +32 11 62 22 39
 +32 498 28 31 80 

 dedielis@telenet.be
 www.dedielis.be 
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De Lage Kempen is een veelzijdig vakantiecentrum in het prachtige 
natuurgebied Bosland. In deze groene omgeving, omringd door 
eindeloze wandelpaden, kom je onmiddellijk tot rust. Zodra je naar 
buiten fietst, ontdek je verschillende knooppunten van het Limburgse 
fietsroutenetwerk. Het vakantiehuis is een gezellig en sfeervol huis, 
voorzien van alle gemakken. Een plek waar iedereen zich meteen thuis 
voelt. Je kunt heerlijk zitten op het grote terras of lekker wegzinken in de 
ruime zetel. De wandelingen in het bos, tegenover het vakantiecentrum, 
zijn ook rolstoel vriendelijk. Een echt vakantie adres voor iedereen.

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

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

Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte. 
De tafel is onderrijdbaar via 
verhoogblokken. 

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen gemeenschappelijk 
aangepast toilet, maar het toilet in 
de aangepaste badkamer is steeds 
vlakbij.

Slaap- en badkamer
De 2 vakantiehuizen (koppelbaar) 
hebben elk 2 toegankelijke 
slaapkamers met per kamer 

een elektrisch hoog-laag bed, 
assistentiebed en een gekoppelde 
badkamer. De badkamer heeft 
een inrijdbare douche met een 
doucherolstoel. Het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Extra 
Verpleging via externe diensten 
en hulpmiddelen zijn beschikbaar 
op aanvraag. De dekbedden en 
kussens zijn antiallergisch en er 
worden weinig stoffen bekledingen 
gebruikt. Voor slechtzienden werd 
gewerkt met contrastkleuren. 
Het kleurgebruik is rustig en op 
een van de slaapkamers is er een 
kleine snoezelruimte. Het zwembad 
is drempelloos bereikbaar via 
hellingen. Er zijn geen hulpmiddelen 
om in het water te gaan.

De Lage Kempen - ‘t Huis 
Hechtel-Eksel

Kiefhoekstraat 189
3941 Hechtel-Eksel (Eksel)

 +32 11 40 22 43
 +32 11 34 88 12
 gonnie.appel@delagekempen.be
 www.delagekempen.be
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‘t Flockhof is een comfortabele vakantiewoning voor 8 personen in het 
landelijke dorpje Zerkegem. Het ligt op 5 kilometer van de autosnelweg 
E40 van waaruit je letterlijk alle windrichtingen uit kan. In dit sfeervolle en 
compleet uitgeruste viersterrenverblijf kunnen gezinnen, families, vrienden of 
collega’s genieten van de rust en de natuur op het platteland. De woonkamer 
en de 3 slaapkamers beschikken over een digitale flatscreen-tv en een 
draadloze internetverbinding. ’t Flockhof beschikt over een ruime verlichte 
parkeerplaats, brede verlichte toegangspaden en een omheinde tuin met 
een leuk zithoekje. De sierkippen zorgen elke ochtend voor kakelverse eitjes 
en worden graag geaaid. Op aanvraag is de benedenverdieping te huur als 
comfortabele en rolstoeltoegankelijke studio voor 2 personen.

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is vlot toegankelijk. Er is 
voldoende circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er is een onderrijdbare tafel 
aanwezig. In de keuken zijn 
de kookplaat en de spoelbak 
onderrijdbaar en alle toestellen 
bevinden zich op werkhoogte. Het 
terras is drempelloos bereikbaar 
via een elektrisch schuifraam en 
heeft ook een onderrijdbare tafel.
Gemeenschappelijk toilet
Je gebruikt het toilet van de 
aangepaste badkamer.

Slaap- en badkamer
Er is 1 aangepaste kamer op de 
benedenverdieping met twee 
toegankelijke en in de hoogte 
verstelbare eenpersoonsbedden (foto 
2). De badkamer heeft een inrijdbare 
douche met zitje (foto 3), beugels en 
ruim voldoende opstelruimte. Ook 
aan het toilet heb je veel ruimte en 
beugels. De wastafel is onderrijdbaar 
en heeft een automatische kraan en 
kantelbare spiegel. 
Extra
De tuin is omheind. Er zijn 
voldoende kleurcontrasten voor 
slechtzienden. Er is geen tapijt 
en beddengoed en handdoeken 
worden op erg hoge temperaturen 
gewassen. Er is vloerverwarming. 

Flockhof ****  
Jabbeke

3

Duineweg 7 
8490 Jabbeke (Zerkegem) 

 +32 472 45 03 67
 info@flockhof.be 
  www.flockhof.be
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Vakantiehuis Hof te Voorde is perfect voor een ontspannen verblijf 
met vrienden of familie (max. 14 personen). De vakantiewoning is rustig 
gelegen en biedt veel avontuurlijke, uitnodigende speelruimte voor de 
kinderen: een grote natuurlijke tuin met boomhut, geitjes, konijntjes, 
een poes, kippen, speelberg, bessentuin, boomgaard en fietsjes. Het 
vakantiehuis is een plek waar het samenzijn centraal staat: samen 
koken in de goed uitgeruste open keuken, lekker eten aan de grote 
houten eettafel, wegdromen in de hangmatten of een goede babbel 
aan de kampvuurplaats. In de omgeving starten er verschillende 
wandel- en fietstochten. De wandel- en fietskaarten liggen voor je 
klaar in het vakantiehuis.

Toegangspad, ingang en onthaal
Een goed pad brengt je van de 
straat en de parking naar de 
ingang. Buiten een klein drempeltje 
van 3 cm is die goed toegankelijk. 
Binnen heb je voldoende ruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
beneden en zijn goed bereikbaar. De 
gang naar de kamer is 120 cm breed. 
De dubbele deur op de route opent 
vrij makkelijk. 

Leef / eetruimte
Er is voldoende ruimte. De tafel 
is onderrijdbaar. Het terras is 
drempelloos bereikbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Je gebruikt het toilet in de aangepaste 
badkamer.

Slaap- en badkamer
Er is 1 toegankelijke slaap- en 
badkamer. Voor de deuren heb 
je 120 cm draairuimte. Er zijn 3 
eenpersoonsbedden, waarvan 
minstens 2 toegankelijk. De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met verplaatsbare 
douchestoel met opklapbare 
armleuningen. Naast de stoel heb 
je 85 cm opstelruimte, ervoor 100 
cm. Het toilet heeft voldoende 
opstelruimte en beugels. De wastafel 
is onderrijdbaar.

Hof te Voorde **** 
Deerlijk

4

Vichteknokstraat 54
8540 Deerlijk

 +32 498 41 39 52
 info@hoftevoorde.be 
  www.hoftevoorde.be
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Ontdek samen met je (klein)kinderen wat ons hoevetoerisme te bieden 
heeft en blijf lekker logeren op de eeuwenoude vierkantshoeve Ten 
Rooden Duifhuize. Ervaar zelf met hoeveel passie wij onze dieren 
verzorgen en hoe we duurzaam omgaan met landbouw. De boer zal 
je graag gidsen! Geniet van de stilte en de schoonheid. Kom tot rust 
op het platteland. Maak mooie herinneringen en trek erop uit met 
vrienden of familie. Hou je van wandelen en fietsen, maak dan gebruik 
van de vele trage wegen en het fietsroutenetwerk. Koop je stuk vlees 
in de hoeveslagerij van onze zoon Willem.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je kan met de auto rechtstreeks tot 
aan het terras van de toegankelijke 
vakantiewoning rijden en daar 
parkeren. Zo vermijd je de 
onverharde paden en kasseien 
op het domein. De ingang is goed 
toegankelijk, al is de ruimte naast de 
deurklink aan de binnenzijde beperkt.

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

Leef / eetruimte
De leef- en eetruimte is zeer ruim 
en beschikt over een onderrijdbare 
tafel en werkblad. Het terras is 
drempelloos bereikbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Je maakt gebruik van het toilet in 
de aangepaste badkamer. Dat heeft 
voldoende ruimte en beugels.

Slaap- en badkamer
De kamer is aangepast en bestaat 
uit 2 éénpersoonsbedden die tegen 
elkaar kunnen geplaatst worden. 
1 zijde is toegankelijk voor de 
rolstoel. In de badkamer vind je een 
inrijdbare douche met douchezit 
met opklapbare armleuningen 
en voldoende ruimte (100 cm 
voor de douchezit). De wastafel 
is onderrijdbaar, maar beperkt in 
diepte.

Hoevetoerisme
Ten Rooden Duifhuize 
Zwevegem

1

Moenstraat 10
8554 Zwevegem (Sint-Denijs)

 +32 477 33 94 93
 johan.vanhemmens@telenet.be
 www.hoevetoerisme 

 tenroodenduifhuize.be
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5

Poeldries
8552 Zwevegem (Moen)

 +32 491 39 60 86
 info@trimaarzate.be
 www.vakantiewoning

 trimaarzate.be

Vakantiewoning 
Trimaarzate *****

Zwevegem

Trimaarzate is een vakantiewoning gelegen in Moen, deelgemeente 
van Zwevegem, met een capaciteit tot 16 personen. De nieuwbouw 
schuurwoning ligt langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk, te midden van de 
groene gordel tussen Leie en Schelde met zijn glooiende landschappen 
van akkers, weiden, bomenrijen en bossen. Verblijven in Trimaarzate is 
genieten van het weidse landschap en tot rust komen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Er is ruime parkeergelegenheid 
voor 10 auto’s voor de woning. De 
parkeerruimte op het toegangspad 
is in effen klinkers. Het toegangspad 
is 110 cm breed en vlak. Voor de 
inkom is een drempel van 10 cm. 
De drempel is overbrugd met een 
kort hellend vlak. Hierdoor is er 
voor de inkomdeur geen vlakke 
opstelruimte. 

Looproutes en niveauverschillen
Er is overal voldoende 
doorgangsbreedte en 
circulatieruimte op het gelijkvloers. 

Leef / eetruimte
De leefruimte is ruim. Er is een 
onderrijdbare tafel aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Er is een gemeenschappelijk 
aangepast toilet bij de inkomhal 
met voldoende ruimte en 2 
opklapbare beugels. 

Slaap- en badkamer
Er zijn 2 rolstoeltoegankelijke kamers 
(2 personen en 6 personen) met elk 
een aangepaste badkamer op het 
gelijkvloers. De draairuimte achter 
de slaapkamerdeur is nipt. Het bed is 
vrij hoog. Aan de badkamerdeur is de 
opstelruimte naast de klink beperkt. 
De badkamers beschikken over een 
inrijdbare douche met wegneembaar 
zitje, beugels en voldoende ruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.

mailto:info@trimaarzate.be
https://www.vakantiewoningtrimaarzate.be/
https://www.vakantiewoningtrimaarzate.be/
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In Lappersfort (10 personen) kan je logeren in de long van de Westhoek, het verblijf 
is geschikt voor gezinnen, groepen die houden van een vakantie in huiselijke sfeer, 
8 personen slapen in het huis waar de zorgvrager zijn kamer is en 2 personen 
slapen in de veldhoek in een pipowagen. Er is zorg op maat voor de verzorger. Ter 
plaatse kan je genieten van de boomgaard, talloze zithoekjes, pluktuin en poel. Je 
kan er ook samen met je vrienden of familie een feest organiseren naar het idee 
van de Boeboeks tuinbewoners van Marc De Bel door met natuurlijke materialen, 
klei, zand, houtschilfers, zand, ... de tuin te versieren. Het huis kan afgehuurd 
worden met loft André gelegen aan de zijkant van Lappersfort (2 personen), elk 
met zijn eigen ingang vormt het een kangoeroewoning met de eigenaars.

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.
Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
een onderrijdbare tafel is aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Er is geen gemeenschappelijk 
aangepast toilet, maar het toilet van 
de aangepaste badkamer is steeds 
vlakbij. Er is een badstoel aanwezig 
die je over het toilet kan schuiven en 
als nachtstoel kan gebruiken.
Slaap- en badkamer
De kamer op de benedenverdieping 
is toegankelijk en heeft 1 toegankelijk 
hoog-laag bed met daarnaast 
1 opklapbed (foto 2). Er is geen 
opstelruimte naast de klink van de 
kamer- en badkamerdeur. Misschien 
heb je daarvoor hulp nodig. Meteen 
na de badkamerdeur heb je 120 cm  

draairuimte, verderop ruim 
voldoende. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met verstelbare 
badstoel (met of zonder wielen), 
douchezit, voldoende opstelruimte 
en een beugel. Het toilet heeft 2 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar (foto 3).
Extra
Er is een hoog-laag bed met papegaai. 
Een actieve en passieve tillift is 
aanwezig. De uitbaatster is zelfstandig 
verpleegkundige en kan instaan voor 
de nodige zorgen. Ook oppas voor 
de zorgvragende kan tegen betaling 
voorzien worden. Er werd gewerkt met 
kleurcontrasten voor slechtzienden. 
Het domein rond het huis kan volledig 
afgesloten worden. Er zijn geen tapijten 
aanwezig met oog op allergieën. 
Hulphonden of andere honden van de 
zorgbehoevende of mantelzorger zijn 
welkom mits betaling. Een traplift gaat 
naar de verdieping. Het verblijf is ook 
erkend voor de opvang van mensen 
met autisme.

Lappersfort ***

Diksmuide

4

Moerestraat 34a
8600 Diksmuide (Leke)

 +32 498 69 30 68
 lucmarina@telenet.be
 www.lappersfort.com
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Een oude schuur werd verbouwd tot een luxe verblijf met alles erop en eraan 
voor maximum 12 personen. Je logeert in een parktuin met vergezicht op de 
schitterende omgeving. Geniet van een totaalbeleving via de formule ‘tafel en bed’.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je kan parkeren op de binnenkoer. 
Het toegangspad en de ingang zijn 
goed toegankelijk. De deur met 
automatische pomp is wat zwaar 
om zelfstandig te openen.

Looproutes en 
niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. 
De deur (branddeur) naar de 
gemeenschappelijke ruimte is vrij 
zwaar en 82 cm breed.

Leef / eetruimte
Je hebt voldoende ruimte. Er is een 
onderrijdbare tafel aanwezig. Het 
terras is drempelloos bereikbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Je gebruikt het toilet van de 
aangepaste badkamer. Dat biedt 
voldoende ruimte en heeft beugels.

Slaap- en badkamer
Er is 1 toegankelijke slaapkamer 
met badkamer. De deur is 80 cm 
breed. Aan 1 zijde van het hoge 
tweepersoonsbed heb je voldoende 
draairuimte. De ruime badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
verplaatsbare douchestoel met 
opklapbare armleuningen. Er is ook 
een kleiner vast zitje met beugel. 
De wastafel is onderrijdbaar en 
heeft een aanpasbare spiegel.

Domein 
Waterland - Barn*****

Kortemark6

Kronevoordestraat 16
8610 Kortemark (Handzame)

 +32 495 77 95 74
 hello@water-land.be
 www.water-land.be

mailto:hello@water-land.be
http://www.water-land.be
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Gerenoveerde hoeve in één van de rustigste hoekjes van de polders 
van Veurne-Ambacht, op 15 km van de kust. De kinderen leven zich uit 
met de speeltuigen binnen en buiten. Ze mogen ook meehelpen op de 
boerderij. Er is een grote living met open haard en een knusse zithoek. 
Gastvrouw Jocelyne staat zelf achter het fornuis. Wil je je eigen potje 
koken, dan kan je de volledige woning huren. Een leuk idee voor kleine 
en grote groepen.

Toegangspad, ingang en onthaal
De deur ligt wat in een nis, maar 
verder goed toegankelijk en 
voldoende draairuimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. De 
gang naar de eet- en leefruimte is 
108 cm breed.

Leef / eetruimte
Te bereiken via een kort en 
steil hellend vlak. Voldoende 
circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast 
gemeenschappelijk toilet, maar de 
kamer met aangepast toilet ligt 
vlakbij op de benedenverdieping.

Slaap- en badkamer
1 toegankelijke kamer (Easy 
Corner in Vijverzicht) (foto 2) met 
aangepaste badkamer. Twee keer 
twee eenpersoonsbedden in deze 
kamer. Achter de kamerdeur heb 
je 108 cm draairuimte. Inrijdbare 
douche met douchestoel met 
afneembare armleuningen (niet op 
de foto). Het toilet heeft beugels en 
de wastafel is onderrijdbaar. 

Extra
De zwemvijver bereik je via het 
gras. Er zijn geen hulpmiddelen om 
in het water te gaan.

Vakantiehoeve Briesland ***  
Alveringem

10

Oude Kapellesteenweg 18
8690 Alveringem

 +32 58 28 81 09
 +32 474 94 28 62

 +32 58 28 99 30
 info@briesland.be
 www.briesland.be
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Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk. De parking en het 
toegangspad vanaf de straat bestaan 
uit kiezels, maar je kan uit de wagen 
stappen aan een verhard pad naar de 
ingang. De circulatieruimte achter de 
inkomdeur is nipt, maar bruikbaar.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping. De meeste 
doorgangen zijn voldoende breed, al 
is de deur vanuit de inkomhal naar de 
andere ruimtes 83 cm breed.
Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
een onderrijdbare tafel is aanwezig. 
De hoogte onder de tafel is wel 
beperkt tot 65 cm. In de keuken is 
de circulatieruimte tussen enkele 
toestellen beperkt, maar wat verder 
heb je wel de nodige draairuimte 
(foto 2). Het terras (foto 1) bereik je via 
een korte maar steile helling en een 
deur van 84 cm breed.

Gemeenschappelijk toilet
De toiletdeur is 83 cm breed. Er is 
voldoende opstelruimte. De vaste 
beugel aan de muur staat wat ver, 
maar er is ook een verplaatsbare 
beugel aanwezig die naar jouw 
wensen geplaatst kan worden.
Slaap- en badkamer
De kamer op de beneden- 
verdieping is toegankelijk en heeft  
2 eenpersoonsbedden, waarvan  
1 toegankelijk. De badkamerdeur is  
82 cm breed. De badkamer heeft 
een inrijdbare douche met douchezit 
(35 cm breed en 27 cm diep) en 
voldoende opstelruimte. De vaste 
beugel aan de muur staat ver (foto 
3), maar er is ook een verplaatsbare 
beugel aanwezig die naar jouw 
wensen geplaatst kan worden. 
De wastafel is onderrijdbaar, al 
is de bovenkant wat hoog. De 
circulatieruimte aan de wastafel  
is nipt, maar bruikbaar.

Oostveldhoeve ****

Beernem

7

Deze voormalige boerderij werd in 2008 volledig gerenoveerd en aangepast aan 
alle moderne voorzieningen. De 350 m2 grote hoeve biedt plaats aan maximaal 
18 personen en telt 7 slaapkamers. Respect voor de authentieke sfeer en een 
zorgvuldige keuze van kleuren en materialen zorgen voor een perfect verblijf 
in dit gezellig landhuis. De mooi aangelegde tuin met weide (totaal 5000 m2), 
het vrije zicht op akkers en weiden en het landelijk karakter creëren een 
oase van rust en stilte. De centrale ligging in het Brugse ommeland is de ideale 
uitvalsbasis voor een zorgeloze actieve of passieve vakantie.

Tinhoutstraat 51
8730 Beernem (Oedelem)

 +32 50 79 16 10
 +32 50 79 16 82
 info@oostveldhoeve.be
 www.oostveldhoeve.be

mailto:info@oostveldhoeve.be
http://www.oostveldhoeve.be
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Kom onthaasten op het prachtige domein van Hoeve ‘t Veldzicht 
middenin het groene polderlandschap van Beernem. Geniet er van 
een vakantie volledig op jouw maat met alle zorg én ondersteuning 
die je nodig hebt. Een extra troef is dat je er ook kan aansluiten bij de 
dagactiviteiten van ‘t Veldzicht vzw. Het huisje is ingericht voor vier 
personen.

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is vlot bereikbaar 
en toegankelijk. Enkel aan de 
binnenzijde is de opstelruimte 
naast de deurklink beperkt. 

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

Leef / eetruimte
Er is voldoende ruimte. De tafel is 
onderrijdbaar. Ook het werkblad 
van de keuken is onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Je maakt gebruik van het toilet in 
de aangepaste badkamer.

Slaap- en badkamer 
Er is 1 toegankelijke slaapkamer 
met badkamer. Naast een van 
beide eenpersoonsbedden heb 
je voldoende draairuimte. De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met verplaatsbare 
douchestoel met opklapbare 
armleuningen. Er is een klein 
drempeltje van maximum 1 cm aan 
de douche. Naast de douchestoel 
heb je voldoende opstelruimte, 
ervoor heb je 90 cm. Het toilet 
heeft voldoende ruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Extra
Er is 24u op 24u zorg mogelijk via 
thuisverpleging op aanvraag. In 
geval van nood kunnen zij binnen 
via een beveiligingskluis aan de 
ingang. Ook hulpmiddelen kunnen 
op aanvraag gehuurd worden.

Vakantiehuisje in’t Groen 
Beernem

1

Kasteelhoeklaan 9
8730 Beernem

 +32 50 79 96 00
 vakantie@veldzichtvzw.be
 www.vakantiehuisjeintgroen.be
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Deze boerderij op rust met neerhofdieren ligt in hartje West-
Vlaanderen, meerbepaald in Hollebeke, een rustig dorpje nabij Ieper. Op 
de hoeve vind je de rijkdom van de boerderij en de rust en kalmte van 
de natuur. Het is de uitgelezen verblijfplaats voor fietsers, wandelaars 
en bon-vivants. Het vakantieverblijf bestaat uit 4 vakantiewoningen 
met zicht op het uitgestrekte provinciedomein De Palingbeek en De 
Vierlingen. Vakantiewoning De Linde is toegankelijk.

Toegangspad, ingang en onthaal
De oprit is steil en bestaat deels 
uit kiezel en kasseien. Vanaf de 
parking is de vakantiewoning wel 
vlot bereikbaar. Een drempeltje van 
3 cm wordt overbrugd met een 
metalen afschuining. De Linde en 
de gemeenschappelijke ruimtes zijn 
goed toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte.

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

Leef / eetruimte
Voldoende circulatieruimte. Er is 
een onderrijdbare tafel aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 

voor en schuin voor het toilet. 
Beugels zijn voorzien.

Slaap- en badkamer 
In de slaapkamer vind je 3 hoog-
laag bedden (foto 2). De badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
voldoende opstelruimte en een 
doucherolstoel met opklapbare 
armleuningen (foto 3). Voldoende 
opstelruimte naast en schuin 
voor het toilet. Voor het toilet 
heb je 90 cm opstelruimte. Het 
toilet heeft beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar en er is voldoende 
circulatieruimte.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: de stoffen 
bekledingen in de kamer hebben 
een label antihuisstofmijt.

De Palingbeekhoeve *** 
Ieper

4

Komenseweg 88
8902 Ieper (Hollebeke)

 +32 57 20 26 42
 +32 57 20 26 42
 info@depalingbeekhoeve.be
 www.depalingbeekhoeve.be

mailto:info@depalingbeekhoeve.be
http://www.depalingbeekhoeve.be
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Deze vakantiewoning heeft een unieke ligging aan de vijver van 
Zillebeke. Wens je volledig tot rust te komen met vrienden of familie? 
Dan is dit verblijf op een boogscheut van het historisch centrum van 
Ieper, oorspronkelijk gebouwd in 1902, de plek! Je kan er met maximum 
22 personen logeren. Alle kamers hebben een eigen badkamer en toilet.

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is bereikbaar via een 
smal voetpad of via de baan over 
een klein drempeltje (3 cm). Er is 
voldoende circulatieruimte. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
(foto 2) en een onderrijdbare tafel 
is aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Er is geen gemeenschappelijk 
aangepast toilet, maar de 
badkamers met aangepast 
toilet liggen vlakbij op de 
benedenverdieping.

Slaap- en badkamer 
2 toegankelijke kamers met 
badkamer (nummers 2 en 9). De 
deur van kamer 2 is 83 cm breed. 
Nipte opstel- en circulatieruimte 
achter de deur op de route naar 
kamer 9. Ook de opstelruimte 
naast de klink achter de (bad)
kamerdeuren is nipt. In elke kamer 
staan 2 eenpersoonsbedden van 
62 cm hoog met minstens langs 1 
zijde voldoende circulatieruimte. 
De badkamers hebben een 
inrijdbare douche met voldoende 
opstelruimte, zitje en beugel. Het 
toilet heeft beugels. Er is voldoende 
opstelruimte naast en schuin voor 
het toilet. Voor het toilet heb je 100 
cm in kamer 2 en 115 cm in kamer 
9. De wastafel is onderrijdbaar, al is 
ze misschien wat hoog (92 cm). De 
circulatieruimte voor de wastafel is 
nipt, maar bruikbaar.

Vijverhuis ***** 
Ieper

10

Zillebekevijverdreef 2A
8902 Ieper (Zillebeke) 

 +32 475 93 68 61
 info@vijverhuis.be
 www.vijverhuis.be
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Midden in het overweldigend groene landschap van Heuvelland 
verwelkomt 5-sterren vakantiewoning Akkernest je met een 
onovertrefbare oase aan rust. Akkernest is van parking tot tuin 
rolstoeltoegankelijk en de perfecte verblijfskeuze voor grote families, 
vriendengroepen en bedrijven.

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

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

Leef / eetruimte
Er is ruim voldoende 
circulatieruimte in de ontbijtruimte 
en de zithoek. De tafel is 
onderrijdbaar. De keuken heeft een 
onderrijdbaar werkvlak. Het terras 
is drempelloos toegankelijk en 
heeft ook een onderrijdbare tafel.

Gemeenschappelijk toilet
In het ruime toilet bij de leefruimte 
heb je voldoende opstelruimte en 
beugels.

Slaap- en badkamer
De 6 gastenkamers zijn ruim en 
hebben voldoende ruimte aan de 
deuren, naast het bed en in de 
badkamer. Er zijn 2 toegankelijke 
eenpersoonsbedden per kamer. 
Twee kamers hebben een volledig 
rolstoeltoegankelijk ingerichte 
badkamer met inrijdbare douche, 
zitje, beugels en voldoende 
opstelruimte. Ook het toilet heeft 
voldoende opstelruimte en beugels. 
In de andere badkamers zijn er 
enkel losse krukjes en ontbreken 
beugels. De wastafel is telkens 
onderrijdbaar.

Akkernest *****  
Heuvelland

Eendepoelstraat 2
8954 Heuvelland (Westouter)

 +32 494 85 90 01
 info@akkernest.be
 www.akkernest.be

6
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Vakantiehoeve Rodeberg is een modern gerestaureerde 
akkerbouwhoeve op de flank van de Rodeberg, 100 meter van het 
Hellegatbos. Je kunt er logeren in een vakantiewoning met een 
capaciteit van 28 personen, met een ruime leefruimte en een goed 
uitgeruste keuken. Het zonneterras is een ideale plaats om een 
barbecue te organiseren. Bovendien geniet je op dat terras van een 
mooi panoramisch uitzicht.

Toegangspad, ingang en onthaal
Er is een grote parking in asfalt 
voor de inkom. Er zijn twee 
aangepaste parkeerplaatsen 
voorzien. De ondergrond van de 
parking is licht hellend. Een lichte 
helling loopt tot tegen de deur en 
de deur ligt in een nis. Daardoor 
heb je misschien hulp nodig. 

Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes bevinden zich op de 
benedenverdieping. De gang naar 
de eetruimte en kamers is 130 cm 
breed.

Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte. 
De tafels zijn beperkt onderrijdbaar 
door de hoogte van 65 cm. 

Gemeenschappelijk toilet
Je gebruikt het aangepast toilet in 
de badkamer van de toegankelijke 
kamer.

Slaap- en badkamer
1 toegankelijke kamer met 2 
eenpersoonsbedden (waarvan 1 
toegankelijk) en een stapelbed. 
Indien nodig kan de uitbater een 
bed wegnemen om extra plaats te 
creëren. Er is een inrijdbare douche 
met verplaatsbare douchestoel 
met opklapbare armleuningen en 
voldoende opstelruimte. Ook het 
toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Vakantiehoeve Rodeberg *** 
Heuvelland

5

Schomminkelstraat 26
8954 Heuvelland (Westouter)

 +32 57 44 42 86
 +32 477 37 10 33

 +32 57 44 86 63
 info@vhrodeberg.be
 www.vhrodeberg.be
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In ‘t Genot is een landelijk gelegen vakantiewoning op een perceel van 1100 
m2 tussen Roesbrugge en Haringe, deelgemeentes van de stad Poperinge. 
De woning heeft uitzicht op de velden en ligt dicht bij de Franse grens. 
Fietsers en wandelaars beleven er een ideale vakantie door de diverse 
vlakbij gelegen fiets- en wandelroutes. De vakantiewoning is voorzien 
voor 14 volwassenen en 2 baby’s. Op de begane grond zijn er 4 slaapkamers 
met eigen douche en wastafel, waarvan 1 toegankelijk. Van de kamers met 
douche op de bovenverdieping heeft er één een wellnessbad. Er is een 
grote open keuken met lange eettafel. De prachtige grote tuin heeft een 
overdekt barbecue huisje en het uitzicht is fenomenaal.

Toegangspad, ingang en onthaal
De parking in kiezel vermijd je door 
langs de straat voor de woning 
te parkeren. Misschien heb je wat 
hulp nodig op een helling die tot 
tegen de inkomdeur loopt. Verder 
is de ingang goed toegankelijk, er 
is voldoende circulatieruimte. 

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

Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
in de eetruimte en de zithoek. De 
tafel is onderrijdbaar. 

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen gemeenschappelijk 
aangepast toilet. Je gebruikt het 

toilet in de aangepaste badkamer.

Slaap- en badkamer
Er is 1 toegankelijke slaapkamer 
met tweepersoonsbed op de 
benedenverdieping. De ruimte 
achter het bed, op weg naar de 
badkamer, is wat nipt. Ook de 
draairuimte voor de badkamerdeur 
is nipt, maar wel bruikbaar. De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met verplaatsbare 
douchestoel met wegneembare 
armleuningen en voldoende 
opstelruimte. Ook het toilet heeft 
voldoende opstelruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar.

In ‘t Genot *****  
Poperinge

Haringestraat 46
8972 Poperinge 
(Roesbrugge-Haringe)

 +32 476 48 07 94
 +32 478 38 71 22

 info@intgenot.be
 www.intgenot.be

6

mailto:info@intgenot.be
http://www.intgenot.be


VA
KA

N
TI

EW
O

N
IN

G
EN

2

3

Toegankelijkheidsinfo

Hoeve Oswald is een knus vakantieverblijf met 24 bedden, gelegen in het 
groene stitegebied van Sinaai, vlakbij Sint-Niklaas. Het splinternieuwe 
verblijf verwelkomt families, jeugd- en sportverenigingen, scholen, sociaal 
toerisme, senioren, personen met een fysieke of mentale beperking, …. 
Kortom, iedereen is welkom! Dit duurzaam en familievriendelijke verblijf is 
voorzien van een volledig uitgeruste keuken, leefruimte met open haard 
en bar, gezellige eetruimte en ontspanningsruimte met home-cinema. Van 
op het terras heb je zicht over de velden, koeien en weiden. In de mooie 
tuin vind je een kampvuurkring, een toegankelijk pad en enkele diertjes.

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is vlot toegankelijk. Er is 
voldoende circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De meeste slaapruimtes en badkamers 
liggen op de benedenverdieping. De 
bovenverdieping met zit- en eetruimte 
is bereikbaar met een goede lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er is een goed onderrijdbare 
tafel aanwezig. Ook het terras is 
toegankelijk. De keuken beschikt 
over een verlaagd en deels 
onderrijdbaar werkblad.
Gemeenschappelijk toilet
De toiletten hebben allen 
voldoende opstelruimte en beugels. 
Slaap- en badkamer
Alle 7 kamers zijn toegankelijk. Ze 
beschikken samen over 13 toegankelijke 
eenpersoonsbedden. De 5 kamers 

beneden beschikken over een eigen 
badkamer. De 2 kamers op de verdieping 
delen een badkamer. Alle badkamers 
hebben een inrijdbare douche met 
zitje (foto 3), beugels en voldoende 
opstelruimte. 3 badkamers hebben ook 
nog een bad. Er is telkens een toilet met 
voldoende opstelruimte en beugels. De 
wastafels zijn onderrijdbaar.
Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er is 
geen tapijt, er zijn geen stoffen 
bekledingen en het ventilatiesysteem 
is voorzien van pollenfilters. Het 
verblijf zorgt op aanvraag graag 
voor ondersteuning als je nood 
hebt aan specifieke zorg via 
externe diensten, zoals verpleging, 
kinesitherapie of medische zorgen. 
Hoog-laagbedden, tilliften en andere 
hulpmiddelen kunnen gehuurd 
worden via de zorgwinkel.

Hoeve Oswald  
Sint-Niklaas

7

Neerstraat 180 
9112 Sint-Niklaas (Sinaai) 

 +32 473 89 63 70 
 info@hoeve-oswald.be 
 www.hoeve-oswald.be 
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Tussen de hellingen van de Vlaamse Ardennen en de vlakke 
Dendervallei ligt dit veelzijdige recreatiedomein met vakantie-
woningen voor 4, 6 en 8 personen. Vakantiewoning 6 is toegankelijk. Je 
kunt er sporten en ontspannen op het Gavermeer met zijn zandstrand 
en ondiepe waterspeelplaats. Je kinderen beleven dolle pret in het 
speelbos en het speeldorp met glijbanen, trampolines, enz. Waterpret 
voor groot en klein is gegarandeerd in het Gaversbad met zwembaden, 
glijbaan en whirlpool. Ook de camping is toegankelijk.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk via een helling 
naar het houten toegangspad. Wat 
nipte opstel- en circulatieruimte 
achter de inkomdeur van de 
vakantiewoning, maar bruikbaar.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. In 
de keuken en tussen de meubels 
hier en daar nipte circulatieruimte, 
maar je kunt circuleren en de 
meubels zijn verplaatsbaar.

Leef / eetruimte
Nipte circulatieruimte. Er is een nipt 
onderrijdbare tafel aanwezig (foto 2).

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast gemeenschap-
pelijk toilet, maar het toilet in de 
badkamer ligt steeds vlakbij.

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met 
badkamer. Wat nipte opstel- en 
circulatieruimte achter de deuren, 
maar bruikbaar. De ruimte naast 
het bed is 120 cm breed. De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met douchestoel met 
opklapbare armleuningen (foto 
3), en voldoende opstelruimte 
(80 cm naast de stoel). Het toilet 
heeft beugels en er is voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het toilet. De wastafel is 
onderrijdbaar. De circulatieruimte 
is wat nipt, maar volstaat om van 
de badkamer gebruik te maken.

Extra
Een verhard pad loopt tot aan 
de waterlijn van de zwemvijver. 
Ook het zwembad bereik je 
drempelloos. Er is een zwembadlift.

Provinciaal Domein  
De Gavers ****  
Geraardsbergen

2

Onkerzelestraat 280
9500 Geraardsbergen

 +32 54 41 63 24
 +32 54 41 03 88
 gavers@oost-vlaanderen.be
 www.degavers.be

mailto:gavers@oost-vlaanderen.be
http://www.degavers.be
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Deze omgebouwde hoeve is gelegen in de geklasseerde dorpskom van 
Zwalm, vlakbij de waterkersgrachten. Fietsers en wandelaars vinden 
in de streek een ruim aanbod aan fiets- en wandelroutes. De kamers 
zijn stijlvol ingericht en hebben elk een eigen badkamer. Van op het 
dakterras kijk je uit op de mooie tuin.

Toegangspad, ingang en onthaal
Ligt aan een hellende kasseiweg, 
maar er is parking op klinkers 
en het toegangspad is goed 
toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte.

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

Leef / eetruimte
Nipte circulatieruimte achter 
de deur naar de ontbijtruimte, 
maar voldoende voor praktisch 
gebruik. Er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen aangepast 
gemeenschappelijk toilet, maar het 
toilet in de badkamer ligt steeds 

vlakbij.

Slaap- en badkamer
1 toegankelijke kamer met 
badkamer (nummer 1) (foto 2). 
Hier en daar beperkte opstel- en 
circulatieruimte, maar voldoende 
voor gebruik. De badkamer 
heeft een inrijdbare douche met 
doucherolstoel (foto 3). Er is ook 
een zitje, maar zonder beugels 
en met beperkte opstelruimte. 
Het toilet heeft beugels en er 
is opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het toilet. De wastafel 
is onderrijdbaar, er is voldoende 
circulatieruimte.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: de lakens 
en kussens zijn antiallergisch.

’t Schoon Leven **  
Zwalm

Borstekouter 49
9630 Zwalm (Roborst)

 +32 55 49 96 51
 +32 474 46 39 58

 schoon.leven@skynet.be
 www.schoonleven.net

5
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31

Op zoek naar een toegankelijk verblijf, aan een gunstig tarief, in de natuur en dicht bij 
de dieren, en met een aangepast activiteitenaanbod? Bij De Kleppe ben je aan het juiste 
adres. Heb je extra zorg nodig, dan kan je gratis de nodige zorghulpmiddelen gebruiken. 
Er is ook een betrouwbaar zorgnetwerk. Er zijn twee groepsaccommodaties die samen 
of afzonderlijk gehuurd kunnen worden. Samen bieden ze plaats aan 43 (15+28) mensen. 
Twee kleinere verblijven met aparte ingang (4 tot 6p en 6 tot 8p) kunnen ook samen met 
de groepsaccommodatie gehuurd worden. Zo komen we op een totaal van 57 bedden. De 
parel van De Kleppe is de mooie belevingstuin met zorgboerderij. Plan je activiteit met de 
dieren, gebruik de traditionele houtoven om zelf pizza te maken of geniet gewoon van tuin 
en natuur. In de regio vind je ook tal van toegankelijke uitstappen en activiteiten.

De Kleppe  
Brakel

Everbeekplaats 4 
9660 Brakel (Everbeek) 

 +32 55 42 37 53 
 info@dekleppe.be 
 www.dekleppe.be 

Toegangspad, ingang en onthaal
De 4 accommodaties hebben elk een vlot 
toegankelijke ingang en zijn onderling 
verbonden. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar met 
de lift (de oproepknop staat in de hoek). De 
doorgangen zijn voldoende breed (140 cm 
boven bij de Kleine Kleppe). 
Leef / eetruimte
Voldoende ruim met onderrijdbare tafels. De 
keukens zijn onderrijdbaar 
Gemeenschappelijk toilet
Alle aangepaste toiletten hebben voldoende 
opstelruimte en beugels.
Slaap- en badkamer
Grote Kleppe: 13 kamers waarvan 10 rolstoel-
toegankelijk. 9 met een eigen toegankelijke 
douche, 4 een eigen toilet en 2 zijn ingericht 
als topzorgkamer. Daarnaast zijn er 3 gemeen-
schappelijke sanitaire ruimtes met douche 
en toilet. Kleine Kleppe: 2 tweepersoonska-
mers en 11 eenpersoonskamers waarvan 10 
rolstoeltoegankelijk en 3 prikkelarme kamers. 
Alle kamers hebben één of meerdere onder-
rijdbare wastafels en 1 kamer heeft een eigen 

douche. Er zijn 4 aangepaste badkamers 
met aangepast toilet en een aangepaste 
douche. Mini-Kleppe 1 en Mini-Kleppe 2: elk 2 
toegankelijke tweepersoonskamers en een 
aangepaste badkamer. In alle kamers samen 
zijn er 40 toegankelijke bedden, waarvan 13 
hoog-laag bedden. Alle badkamers hebben 
een inrijdbare douche met douchezit, beugels 
en voldoende opstelruimte. Ook de toiletten 
hebben beugels en opstelruimte en de was-
tafels zijn onderrijdbaar. Er zijn ook mobiele 
douchekrukken en douchetoiletstoelen. 
Extra
Er zijn hoog-laag bedden en alle-terrein 
rolstoelen. Een tillift, mobiel oproepsysteem, 
douchebrancards en andere hulpmiddelen 
kan je gratis gebruiken op aanvraag. Ook 
verpleging en zorg via externe diensten zijn 
beschikbaar op aanvraag. Er zijn aanpas-
singen voor personen met een visuele 
beperking en mensen met ASS. De materi-
alen zijn geschikt voor mensen met astma 
en allergieën. Een afzuigsysteem houdt de 
ruimtes zo stofvrij mogelijk. De belevingstuin 
is volledig omheind. Er is een snoezelruimte 
en time out ruimte.

© Lisa Bilterijst
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Deze authentieke gerenoveerde vierkantshoeve is een heerlijke locatie om 
te ontspannen en tot rust te komen in de mooie Vlaamse Ardennen. In dit 
vakantieverblijf kunnen er 10 personen logeren; er zijn 4 kamers en 4 badkamers. 
Het woonhuis op het gelijkvloers is comfortabel  ingericht met een gezellige 
living, een ruime keuken, 2 badkamers en 2 slaapkamers waaronder de 
toegankelijke kamer “De Binnenhofkamer“. In dit deel van de woning kunnen er  
4 personen logeren. Het is aangenaam vertoeven op het binnenhof, het terras 
naast de moestuin en de polyvalente schuur nodigt uit tot ontspanning. De 
Vierkantshoeve Molenzicht staat voor rust en privacy. De accommodatie wordt 
telkens aan één groep verhuurd, ofwel het appartement op de 1e verdieping, 
ofwel de woning op het gelijkvloers, ofwel een combinatie van beide. Het verblijf 
ontving het label voor fietsvriendelijk logies en is kindvriendelijk.

Toegangspad, ingang en onthaal
Een deel van het toegangspad 
is 90 cm breed. Via dat vlakke 
pad kan je wel de kasseien van 
de binnenkoer vermijden. Je kan 
wat hulp gebruiken op de helling 
naar de ingang. De opstel- en 
draairuimte achter de deur is nipt, 
maar bruikbaar.

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

Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er is een onderrijdbare tafel 
aanwezig. Die kan indien nodig 
nog verhoogd worden met blokken.

 

Gemeenschappelijk toilet
Er is geen apart gemeenschappelijk 
toilet, maar het toilet van de 
aangepaste badkamer is vlakbij.

Slaap- en badkamer
Kamer 1 is goed toegankelijk 
en heeft 2 eenpersoonsbedden 
waarvan er 1 toegankelijk is. Als 
je het bed te hoog vindt kan je 
vragen om het te verlagen. De deur 
is 84 cm breed en de opstelruimte 
naast de klink voor de deur is 
nipt. De ruime badkamer heeft 
een inrijdbare douche met zitje, 
beugels en voldoende opstelruimte. 
Ook het toilet heeft beugels en 
genoeg opstelruimte. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Vierkantshoeve Molenzicht ****
Horebeke

4

Tonnestraat 2 
9667 Horebeke 
(Sint-Maria-Horebeke)

 +32 485 17 92 07 
 vhmolenzicht@telenet.be 
 www.vierkantshoevemolenzicht.be 
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Hof ter Heidje   
Maarkedal

Heidje 11
9681 Maarkedal

 +32 476 35 64 46
 info@hofterheidje.be
 www.hofterheidje.be

8

Ons Hof ter Heidje is een 18de eeuwse vierkantshoeve in Maarkedal, gerenoveerd 
en voorzien van alle comfort. Een ideale accommodatie voor families, vrienden, 
verenigingen, bedrijven … die willen genieten van de prachtige natuur van 
de Vlaamse Ardennen of die wat cultuur willen opsnuiven in de nabijgelegen 
stadjes.

Toegangspad, ingang en onthaal
Er is geen aangepaste parkeerplaats, 
wel een voorrijdmogelijkheid. Het 50 m 
lange en steile toegangspad is aange-
legd in kasseien en grastegels. Je kan 
met de wagen tot het einde van het 
pad rijden. Het nachtgebouw bereik je 
rechtstreeks vanuit de leefruimte via 
een hellend vlak, of van buitenaf via een 
aparte inkomdeur. Het pad er naartoe 
is drempelloos, voldoende breed en ver-
hard. De inkomdeur van de vakantiewo-
ning is voldoende breed en drempelloos. 
Enkel de deurkruk ligt niet zo goed in 
de hand. Hetzelfde geldt voor de aparte 
inkomdeur van het nachtgebouw.
Looproutes en niveauverschillen
Een bijna 5 m lange zachte helling 
brengt je van het daggebouw naar het 
nachtgebouw. De twee deuren op de 
route staan best open om het gebrek 
aan vlakke manoeuvreerruimte voor en 
opstelruimte naast de deuren te com-
penseren. De gang naar de aangepaste 
kamer is vrij smal (109 cm breed) over 
een lengte van ruim 3 m. De aangepaste 
kamer bevindt zich op het gelijkvloers.
Leef / eetruimte
De grote leefruimte is één open ruimte 
met zithoek, eetkamer en keuken. De 
lange eettafels zijn vooral in het midden 
goed onderrijdbaar. Er is voldoende 
manoeuvreerruimte ook tussen zithoek, 
eetgedeelte en keuken. In de keuken zelf 

is de ruimte erg beperkt. Het gemeen-
schappelijk terras bij de leefruimte is 
drempelloos bereikbaar, voldoende 
ruim en verhard met een lange (deels) 
onderrijdbare tafel. De grote binnenkoer 
is aangelegd in dolomiet.
Gemeenschappelijk toilet
In deze vakantiewoning is er enkel 
sanitair op de kamers. Er is geen 
gemeenschappelijk toilet bij de 
leefruimte.
Slaap- en badkamer
Kamer 2 is geschikt voor rolstoelge-
bruikers. De kamerdeur is voldoende 
breed maar de ruimte achter de deur is 
beperkt. Er is voldoende plaats aan één 
zijde naast het tweepersoonsbed. De bij-
horende badkamer is zeer ruim met een 
drempelloze douche. Zowel douche als 
wastafel zijn uitgerust met hendelkra-
nen. Zowel het toilet als het douchezitje 
hebben steunbeugels maar het dou-
chezitje hangt ver van de douchekraan 
af, wat het gebruik kan bemoeilijken. 
Er is een doucherolstoel beschikbaar 
om dit te verhelpen. De kleine verharde 
terrasjes bij de kamers zijn niet rolstoel-
toegankelijk door de hoge dorpel onder 
de ramen.
Extra
Geen enkele kamer heeft tapijt. In 
kamers 3 en 4 zijn geen huisdieren toe-
gelaten zodat deze beter geschikt zijn 
voor mensen met allergieën.
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In Zorgverblijf Hooidonk kan je ook met medische zorgen van vakantie 
genieten. Je treft hier een huiselijke sfeer waarin gastvrijheid, geborgen-
heid en een deskundige omkadering centraal staan. Je wordt omringd met 
medische, verpleegkundige en paramedische hulp. Je wordt verwend met 
lekkere maaltijden die kunnen aangepast worden aan elk dieet. Vrijwilligers 
ondersteunen de aangeboden recreatiemogelijkheden. Met een rolstoelfiets, 
elektrische riksja of duofiets kan je samen met een fietsvrijwilliger op pad in 
het 12 hectare grote park of via het fietsroutenetwerk in de omgeving. Het 
Pluk-je-Geluk parcours in het eigen park daagt je uit om via kleine uitdagin-
gen te werken aan je eigen geluk.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, voldoende circula-
tieruimte. Er is een onderrijdbare balie 
aanwezig.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden zich 
op de benedenverdieping of zijn goed 
bereikbaar via de lift.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
In het restaurant en de multifunctio-
nele ruimte “Boskant” is er voldoende 
circulatieruimte en zijn er onderrijdbare 
tafels aanwezig. In het restaurant is de 
vrije breedte van de tafel 77 cm, de vrije 
diepte bedraagt 55 cm.
Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het toilet vlakbij Kapittel 
en de pedicure. Beugels zijn voorzien.
Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
44 toegankelijke kamers met badkamer 
(foto 3) in vleugel A (samen 88 toegan-
kelijke bedden, kamer A015 hier bespro-
ken). De badkamer heeft een inrijdbare 
douche met afneembaar douchezitje 

(34 x 34 cm) en een beugel. Voldoende 
opstelruimte naast en schuin voor het 
zitje, ervoor slechts 68 cm. Er is echter 
ook een doucherolstoel beschikbaar. 
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor (109 cm) en schuin voor het toilet. 
Beugels zijn voorzien. De vrije diepte 
onder de wastafel bedraagt 26 cm, de 
vrije hoogte 60 cm. Misschien kan je de 
kraan daardoor niet goed bedienen. 
Er zijn ook andere kamers met beter 
onderrijdbare wastafels. 
Extra
Tijdens je verblijf kan je rekenen op 
professionele zorgondersteuning na een 
onthaalgesprek. Er is dag en nacht een 
zorgkundige en verpleegkundige aan-
wezig. Naast hoog-laag bedden, tilliften, 
doucherolstoelen, ... zijn er ook scooters 
beschikbaar voor een wandeling in het 
toegankelijk park. In de A-vleugel ligt er 
geen tapijt en de stoffen bekledingen 
zijn antiallergisch. Ook mensen met 
een verstandelijke beperking zijn erg 
welkom.

Zorgverblijf Hooidonk  
Zandhoven

Langestraat 170
2240 Zandhoven

 +32 3 320 28 11
 +32 3 320 28 10
 info@hooidonk.be
 www.cm-zorgverblijven.be/
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Te midden van de prachtig groene omgeving van Beverlo, aan de voet van de 
mijnterril, ligt Hoeve Genemeer.  Bij Hoeve Genemeer kom je terecht in een 
huiselijke sfeer. Een plek waar je kan ontsnappen aan de drukte van de dag en 
volledig tot rust kan komen. 

Toegangspad, ingang en onthaal
De parking bestaat uit steenslag. Aan de 
ingang is een geklinkerde zone voorzien.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes bevinden zich op de 
benedenverdieping. De doorgangen 
zijn voldoende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je hebt voldoende circulatieruimte 
en de tafels zijn onderrijdbaar. De 
keuken is toegankelijk, een deel van 
het werkblad is onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Je gebruikt best de toiletten in de 
gemeenschappelijke zorgbadkamer 
en de aangepaste kamer.
Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
Er zijn 5 kamers, gaande van 3 
tot 6 personen. In elke kamer is 
er een elektrisch in de hoogte 
verstelbaar bed aanwezig, alsook 
een tweepersoonsbed en een 
stapelbed. Alle badkamers zijn via 
mobiele schuifwanden van de kamer 
gescheiden. De wanden kunnen 
verschoven worden naargelang 

de behoefte van de bezoeker. 
De douchezone is te klein om 
zelfstandig bruikbaar te zijn, maar er 
is een douchestoel en doucherolstoel 
aanwezig. Het toilet heeft beugels 
en voldoende opstelruimte. De 
wastafel is beperkt onderrijdbaar 
(71 cm vrije breedte). Op de gang 
is er een zorgbadkamer met een 
elektrisch in de hoogte verstelbaar 
bad en een bubbelbad, 2 tilliften en 
2 douchebrancards. Het toilet daar 
heeft ook voldoende opstelruimte 
en beugels, al zijn die eerder kort en 
hoog geplaatst.
Extra
Zorg kan extern ingeschakeld 
worden. Er worden anti-allergische 
stoffen gebruikt. Ook met andere 
allergieën kan rekening gehouden 
worden op aanvraag. Ook is er een 
elektrische duo- en rolstoelfiets 
aanwezig. De tuin is volledig 
toegankelijk via klinkerpaden. 
Elke kamer is voorzien van een 
drempelloos zonneterras.

Hoeve Genemeer
Beringen

Genemeerstraat 163 
3581 Beringen (Beverlo) 

 +32 467 01 17 65
 info@hoevegenemeer.be
 www.hoevegenemeer.be 
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Schoolstraat 13
3680 Maaseik (Opoeteren)

 +32 487 36 31 11
 +32 487 90 67 37

 info@hetdorpshuys.be
 www.hetdorpshuys.be

5

Guesthouse Het Dorpshuys
Opoeteren

Het voormalige gemeentehuis van Opoeteren werd verbouwd tot 
een charmante vakantiewoning (maximaal  personen) met  kamers 
voorzien van alle luxe. Omgeven door het Nationaal Park Hoge 
Kempen is onze goed uitgeruste vakantiewoning ‘t Dorpshuys jouw 
ideale startpunt voor  ontspanning in het groen. Het gelijkvloers 
(waaronder  kamer voor  personen) en het zonnige terras in 3 niveaus 
zijn rolstoeltoegankelijk ingericht. Ook een rostoeltoegankelijke 
parkeerplaatsis aanwezig vlakbij de ingang  van het gebouw.

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

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

Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
De opstelruimte achter de deur is 
wat nipt, maar verder voldoende 
ruimte. De tafels zijn beperkt 
onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
De ruimte achter de deur is 
wat 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 
op de benedenverdieping. 1 zijde 
van het bed is toegankelijk, met 
voldoende draairuimte. Voor de 
badkamerdeur heb je het minste 
draairuimte, al helpt de schuifdeur 
wel om de badkamer gemakkelijker 
in te rijden. Er is een inrijdbare 
douche met douchezitje en beugels. 
Er is voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het 
zitje. Ook het toilet heeft beugels 
en voldoende opstelruimte (voor 
het toilet 97 cm). De wastafel is 
onderrijdbaar.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen met 
astma en allergieën: de matrassen en 
kussens hebben een anti-allergie label.
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De Ceder is meer dan een vakantiecentrum in het hartje van de 
Leiestreek. Het verblijf richt zich naar vakantiegangers met of zonder 
zorgvraag. Zowel individuele als groepen jongeren, volwassenen of 
senioren, personen met een beperking, leefgroepen,… kunnen er 
terecht. Themavakanties rond zorg zijn mogelijk. De Ceder combineert 
medische en verpleegkundige zorgen met een prachtige ²ligging, 
een aangepaste infrastructuur, een uitstekende keuken en een echt 
vakantiegevoel.

De Ceder  
Deinze

Parijsestraat 34
9800 Deinze

 +32 9 381 58 85
 +32 9 386 98 96
 info@deceder.be
 www.deceder.be

56

Toegangspad, ingang en onthaal
Met een manuele rolstoel kan hulp 
nodig zijn voor het gebruik van het 
hellend vlak (9,7% over een lengte 
van 15 m). De opstelruimte voor de 
deur aan het einde van het hellend 
vlak bedraagt 100 x 120 cm. Binnen 
is er voldoende circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes zijn op de 
benedenverdieping gelegen. Brede 
doorgangen.
Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
Toegang via een dubbele deur. Overal 
voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Er is een aangepast toilet aanwezig 
bij dames en heren. Het toilet bij de 
dames heeft voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor de toilet-
pot. Bij de heren is de opstelruimte 
naast het toilet beperkt tot 84 cm. 
Bij beide zijn er beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
Van de 56 kamers zijn er 20 toegan-
kelijke slaap- en badkamers van het 
type dat hier besproken wordt. Twee 
eenpersoonsbedden in de kamers. 
Inrijdbare douche met douchestoel 
en een beugel (foto 3). Er is weinig 
opstelruimte voor en naast de dou-
chestoel. Het toilet heeft beugels en 
de wastafel is onderrijdbaar, zij het 
niet over de volledige breedte.
Extra
Een eigen zorgteam van verpleeg- en 
zorgkundigen is 24/24 aanwezig. Je kan 
ook een beroep doen op verschillende 
(para)medische diensten. Allerlei hulp-
middelen zijn beschikbaar op aanvraag. 
Het zwembad is toegankelijk via een 
zwembadlift. Ook de sauna en jacuzzi 
zijn toegankelijk. De liftknoppen en 
kamernummers hebben brailleaandui-
dingen. De keuken houdt rekening met 
voedselallergieën en diëten.
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In Kasteel Bellem logeer je in het bijgebouw van een historisch 
kasteel. Je komt tot rust in het mooie kasteeldomein. Het bijgebouw is 
toegankelijk en heeft een ruime polyvalente zaal en keuken. Je logeert 
hier minstens twee nachten.

Kasteel Bellem  
Aalter

Mariahovelaan 2
9881 Bellem

 +32 475 72 76 56
 info@kasteelbellem.com
 www.bellemcastle.com

16

Toegangspad, ingang en onthaal
Het stukje van de weg tot de toe-
gangspoort is aangelegd in bolle 
kasseien. Verder is het toegangspad 
goed toegankelijk. Aan de ingang 
houdt iemand best de dubbele deu-
ren voor je open. Er is voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping of zijn bereik-
baar met de lift. De doorgangen zijn 
meestal voldoende breed. Een lokale 
versmalling op de gangen boven 
vormt geen echte hinder.

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

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet heeft voldoende ruimte en 
is voorzien van beugels.

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
Er zijn 4 toegankelijke kamers met 
badkamer: 2 eenpersoonskamers en 
2 tweepersoonskamers. Ze hebben 
elk 1 toegankelijk bed. De badkamers 
hebben een inrijdbare douche met 
voldoende ruimte, zitje en beugels. 
Ook het toilet biedt telkens vol-
doende ruimte en beugels. De was-
tafels zijn beperkt onderrijdbaar.

Extra
De liftknoppen hebben braille-
aanduidingen en de lift geeft een 
auditief en visueel signaal. Er ligt 
nergens tapijt.
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Het Swinnenbos is een kampeerverblijfpark voor absolute rustzoekers 
midden de dromerige heuvels van het Hageland en de onmetelijke 
dennenbossen der Zuiderkempen. De camping beschikt naast vaste 
staanplaatsen ook over 11 ruime plaatsen voor caravans en zwerfwagens, 
over 15 feeëriek aan het water gelegen plaatsen voor tenten, over een 
gezellige cafetaria, twee verlichte petanquebanen en een visvijver.

Toegangspad, ingang en onthaal
Misschien heb je een duwtje nodig 
voor een kort maar steil hellinkje 
aan het onthaal in de cafetaria. 
De deur is 84 cm breed. De 
circulatieruimte is wat nipt, maar 
bruikbaar.

Looproutes en niveauverschillen
De paden bestaan uit vaste aarde 
en vaste aangereden kiezel en zijn 
hier en daar in slechte staat. Ze zijn 
voldoende breed.

Staanplaatsen
De jaarplaatsen zijn 150 m2 groot, 
de trekplaatsen 85 m2. Ze zijn goed 
bereikbaar via de paden. Je kunt 
parkeren bij de staanplaats of op 
voorhand een ruime parkeerplaats 
reserveren.

Sanitair blok
Je hebt waarschijnlijk hulp  
nodig om een drempeltje van  
4 cm op het pad en een hellinkje 
dat tot tegen de deur loopt te 
overbruggen. De circulatieruimte 
in het toilet is wat nipt, maar je 
kunt naast en schuin voor het 
toilet opstellen (foto 2) en het toilet 
heeft beugels. Voor het toilet heb 
je maar 80 cm opstelruimte.
De wastafel is beperkt 
onderrijdbaar en de draairuimte 
ervoor is nipt. De spiegel hangt te 
hoog. Er is een inrijdbare douche 
met douchezit (32 x 23 cm) en 
2 beugels (foto 3). Voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor de douchezit.

Het Swinnenbos **  
Diest

Heide 37
3294 Diest (Molenstede)

 +32 499 40 47 93
 campinghetswinnenbos@hotmail.com
 hetswinnenbos.be/
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De Lilse Bergen is het keitoffe recreatiepark met 4-sterren camping 
middenin het groen. De kinderen zullen snel ravotten in de mega 
speeltuin in en rond de speelvijver. Of wie weet vind je ze bij het minigolf 
terrein of op een waterfiets. Voor de allerkleinsten is er een peuterzone 
met speeltuigen op hun maat.  Verder zijn er voor verschillende sporten 
verzorgde faciliteiten en sportvelden: minivoetbal, tennis, basketbal, 
volleybal, tafeltennis, petanque, …  Na alle actie geniet je van de rust op 
de camping, waar het gonst van de gezelligheid.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je hebt voldoende plaats naast de 
slagbomen om er met de rolstoel 
te passeren. Drempeltje van 3 cm 
aan de deur van het onthaal, maar 
vlot toegankelijk met automatische 
schuifdeuren en voldoende  
circulatieruimte. De balie heeft een 
verlaagd en onderrijdbaar deel.
Looproutes en niveauverschillen
De hoofdpaden zijn voldoende 
breed en verhard. De zijpaden 
bestaan grotendeels uit 
aangestampte aarde die vrij goed 
berijdbaar is (foto 2). Misschien heb 
je hier en daar wat hulp nodig.
Staanplaatsen
Standaard 100 m2 en goed bereikbaar.
Sanitair blok
Blok 1: inrijdbare douche met 
douchezit (34 x 28 cm) en beugels. 
Voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor de douchezit. 

De kraan hangt misschien wat ver 
van het zitje. Ook het toilet heeft 
voldoende opstelruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar, er is 
ruim voldoende circulatieruimte.
Blok 2: De opstelruimte naast de 
klink van de douche- en toiletdeur 
is wat nipt door de nis, maar zeker 
bruikbaar. Er is een inrijdbare 
douche met douchezit (45 x 33 cm), 
beugels en voldoende opstelruimte 
(foto 3). Ook het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar, al 
is de diepte beperkt tot 48 cm. 
In de afwasruimte is er ook een 
onderrijdbare spoeltafel.
Extra
Via een verhard pad kan je je ook 
op het domein van de dagrecreatie 
vlot bewegen. Er is geen verharde 
verbinding over het strand tot aan 
de zwemvijver.

Strandweg 6
2275 Lille

 +32 14 55 79 01
 info@lilsebergen.be
 www.delilsebergen.be
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Deze groene camping is gekend voor haar familiale en kindvriendelijke 
karakter en is erkend als viersterrencamping. Je vindt er moderne 
sanitaire voorzieningen, een winkel, restaurant-tavernes, een 
watersportcentrum en de Zilvermeerhaven. Een greep uit het aanbod van 
het domein: zwemvijver met nieuwe waterglijbaan, zandstrand, ligweide, 
speeltuinen, waterfietsen, roeiboten, gocarts, elektrische minicars en 
fietsverhuur. De minigolf is rolstoeltoegankelijk. Het Zilvermeer heeft een 
Groene Sleutel certificaat. Je vindt er nu ook 2 bungalows met label A+. 
De rest van de camping haalt het A label niveau.

Toegangspad, ingang en onthaal
Een korte helling loopt tot tegen de 
deur, maar doordat die automatisch 
opent is dat geen probleem. 
Looproutes en niveauverschillen
De paden zijn voldoende breed 
Staanplaatsen
Standaard tussen 100 en 150 m2 en 
goed bereikbaar via asfaltpaden. 
Er is parkeermogelijkheid nabij de 
staanplaatsen.
Sanitair blok
Blokken Centraal en Zuid hebben 
2 aangepaste badkamers, waarvan 
badkamer 1 het beste scoort. 
De circulatieruimte voor de 
badkamerdeur meet 106 x 150 cm, 
de deur is 79 cm breed. De douche is 
inrijdbaar, er is een douchezitje met 
een beugel. Voldoende opstelruimte 
naast en schuin voor het zitje. Voor 
het zitje is er 103 cm opstelruimte. 
Er is verder ook opstelruimte naast 
en schuin voor het toilet, helemaal 
recht ervoor opstellen lukt niet door 
de plaatsing van de wastafel (foto 3).  

Er zijn beugels voorzien. De was-
tafel is onderrijdbaar.
Vakantiewoningen
De 2 vakantiewoningen (foto 2)  
zijn comfortabel toegankelijk. Er 
is overal ruim voldoende opstel- 
en circulatieruimte. De eettafel 
is onderrijdbaar. Het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte. 
Er zijn 2 slaapkamers per bungalow 
met 6 verrijdbare hoog-laag bedden. 
De badkamer heeft een inrijdbare 
douche met zitje met armleuningen 
en doucherolstoel. De wastafel is 
onderrijdbaar. De keuken heeft een 
onderrijdbaar kook- en spoelgedeelte.
Extra
Er is geen tapijt en de matrassen 
zijn antiallergisch. Er zijn visuele 
contrasten aanwezig. Er loopt een 
verharde weg rond het strand. Een 
stuk weg gaat tot op het strand, 
maar niet tot aan het water. Er 
zijn geen voorzieningen om in het 
water te gaan. De visvijver heeft 
een toegankelijke steiger. 

Provinciaal Recreatiedomein 
Zilvermeer **** - Mol

Zilvermeerlaan 2
2400 Mol

 +32 14 82 95 00
 +32 14 82 95 31
 camping@zilvermeer.be
 www.zilvermeer.be
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Toegankelijkheidsinfo

Je droomt van een rustgevende vakantie in alle comfort in een bosrijk 
kader? Dan is camping Floreal Kempen jouw ideale bestemming in het 
hart van de Kempen. In het taverne restaurant kan je lekkere snacks en 
gevarieerde dagschotels eten. In het hoogseizoen is er dagelijks animatie 
voor groot en klein. In het bos naast de camping werd een rolstoelpad 
aangelegd van 3,6 km lang.

Toegangspad, ingang en onthaal
Voor het openen van de dubbele 
deuren aan de receptie heb je 
misschien wat hulp nodig. Verder 
goed toegankelijk en voldoende 
circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De paden zijn voldoende breed en 
verhard.

Staanplaatsen
Standaard 100 m2 en goed 
bereikbaar via verharde paden.

Sanitair blok
Sanitair blok 1 (foto 2) is 
toegankelijk via een hellend vlak 
(foto 3). De deur is vrij zwaar om 
te openen. Er is een inrijdbare 
douche met douchezitje en een 
beugel (foto 3). Er is voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje. Het toilet heeft 
een beugel en er is opstelruimte 
naast, voor en schuin voor 
het toilet. De wastafel is nipt 
onderrijdbaar. Daarnaast is er 
ook een toegankelijk toilet in 
het hoofdgebouw, waar zich 
de receptie en het restaurant 
bevinden. Dit toilet heeft een 
beugel en voldoende
opstelruimte naast het toilet. 
Ervoor is de opstelruimte beperkt 
tot 76 cm. Ook de circulatieruimte 
is krap.

Floreal Kempen ***  
Kasterlee

Herentalsesteenweg 64
2460 Kasterlee (Lichtaart)

 +32 14 55 61 20
 +32 14 55 10 42
 camping.kempen@

 florealgroup.be
 www.campingsfloreal.be
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Toegankelijkheidsinfo

Een verblijf dat je bijblijft ... Dat proberen we elke keer opnieuw waar 
te maken, voor iedereen. Camping Houtum is al sinds 1975 de rustige, 
groene plek in de Kempen om tot rust te komen en te genieten van 
de natuur. Bij ons slaap je werkelijk in het groen. Of je nu met je eigen 
caravan, mobilhome of tent komt, een chalet huurt of je eigen stekje 
hebt, je kunt altijd genieten van het zalige vrije gevoel van de Kempense 
natuur. 

Toegangspad, ingang en onthaal
Op de wat steile helling naar de 
receptie kan je hulp gebruiken. Er 
is voldoende circulatieruimte.

Looproutes
De paden zijn breed en verhard.

Staanplaatsen
De staanplaatsen bestaan uit gras 
en zijn te bereiken via de verharde 
paden (foto 2).

Sanitair blok
Je bereikt het sanitair blok via 
enkele opeenvolgende steilere 
hellingen. Er is een inrijdbare 
douche met douchezit (32 cm 
breed en 39 cm diep) en een 
beugel (foto 3). Er is voldoende 
opstelruimte. Ook het toilet heeft 
voldoende opstelruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Houtum ****

Kasterlee171

Houtum 39
2460 Kasterlee

 +32 14 85 92 16
 info@campinghoutum.be
 www.campinghoutum.be 
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Toegankelijkheidsinfo

De Lage Kempen is een veelzijdig vakantiecentrum gelegen in het 
schitterende natuurgebied van de Kempen, in een bosrijke omgeving en 
te midden van eindeloze wandelpaden. Het Fietsen door de Bomen vind 
je op een boogscheut. Deze wandel- en fietsbrug is een prachtig icoon 
van de omgeving geworden. Je vindt er alle ingrediënten die een vakantie 
zo geslaagd maken: eenvoudige, maar propere, chalets, een mooi gelegen 
camping, een “swingend” zwembad dat toegankelijk is via een helling, een 
eetcafé waar het goed toeven is en een veelvoud aan recreatiemogelijkheden. 
Ook de Ardennen, Maastricht en Valkenburg zijn nooit veraf.

Toegangspad, ingang en onthaal
Er is een ruime aangepaste 
parkeerplaats voorzien. De deur 
van het onthaalgebouw is 78 cm 
breed en er is een drempeltje 
van 5 cm. Ook de opstel- en 
circulatieruimte is er wat nipt, 
maar bruikbaar met hulp. Binnen 
heb je voldoende ruimte.

Looproutes
De paden zijn op het smalste punt 
100 cm breed. Hier en daar liggen 
ze in gras en kan je misschien wat 
hulp nodig hebben.

Staanplaatsen
De plaatsen zijn ongeveer 100m2 
groot. Ze zijn goed bereikbaar via 
de paden (foto 2). Je kunt parkeren 
bij de staanplaats.

Sanitair blok
Er is 1 aangepast sanitair blok. 
Op de helling daar naartoe kan 
je een duwtje gebruiken. Er is een 
drempeltje van 4 cm en de opstel- 
en circulatieruimte aan de deuren 
is wat nipt, maar wel bruikbaar. De 
douche is inrijdbaar en heeft een 
doucherolstoel met opklapbare 
armleuningen en een vaste 
douchekop met duwknop (foto 3). 
De circulatieruimte is hier ook wat 
nipt, maar zeker bruikbaar. Het 
toilet heeft voldoende opstelruimte 
en beugels. De wastafel is beperkt 
onderrijdbaar.

Extra
Het zwembad is drempelloos 
bereikbaar via hellingen. Er zijn 
geen hulpmiddelen om in het 
water te gaan. Er is een stomatoilet 
voorzien (niet rolstoeltoegankelijk).

De Lage Kempen **** 
Hechtel-Eksel

Kiefhoekstraat 189  
3941 Hechtel-Eksel (Eksel) 

 +32 11 40 22 43 
 +32 11 34 88 12 
 gonnie.appel@delagekempen.be
 www.delagekempen.be 
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Toegankelijkheidsinfo

Wil je ontdekken wat Alveringem en de rest van de Westhoek te 
bieden heeft? Dan is er geen betere uitvalsbasis dan op de camping van 
de Scheibeekhoeve. Hier kan je lekker uitwaaien op de boerenbuiten 
en genieten van de groene en rustige omgeving. Tegelijk zijn Veurne, 
Diksmuide, Poperinge, Ieper en de kust nooit veraf. Met de fiets op 
verkenning? Je sluit vlakbij de hoeve aan op de fietsknooppunten. 
Kinderen kunnen ravotten in de speelschuur of racen met go-carts. 
Honden zijn welkom (max. 3 per staanplaats).

Toegangspad, ingang en onthaal
Er is een ruime grasparking voor 
bezoekers. De onthaalruimte 
is toegankelijk en heeft een 
onderrijdbare balie.

Looproutes
De meeste paden van het 
kampeerterrein zelf bestaan uit 
gras. Het onthaal, sanitair blok, de 
fietsenstalling en de boerderij zijn 
bereikbaar via een verhard pad.

Staanplaatsen
Alle staanplaatsen bestaan uit 
gras. De plaatsen zijn ongeveer 
110m2 groot. Je kunt parkeren op de 
staanplaats.

Sanitair blok
In het sanitair blok vind je een 
ruime aangepaste badkamer met 
een inrijdbare douche. Er is een 
verplaatsbare douchestoel met 
wegneembare armleuningen en je 
hebt voldoende opstelruimte. Ook 
het toilet biedt voldoende ruimte 
en heeft beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Camping Scheibeekhoeve 
Alveringem

Sint-Rijkersstraat 52
8690 Alveringem

 +32 497 53 47 87 
 info@scheibeekhoeve.be
 www.scheibeekhoeve.be

30

170 Vlaamse regio’s 

mailto:info@scheibeekhoeve.be
http://www.scheibeekhoeve.be


KA
M

PE
RE

N

2

3

Als kampeerder kan je meegenieten van de vele mogelijkheden die het 
provinciaal domein Puyenbroeck biedt. Je kunt gebruik maken van het 
zwembad en genieten van de speelterreinen, fietsenverhuur, minigolf, 
de roeivijver, het toeristisch treintje,… In juli en augustus is er animatie 
voor de kinderen. Zelf koken hoeft niet altijd want in het domein is een 
snackbar, een zelfbedieningsrestaurant en een restaurant aanwezig.

Toegangspad, ingang en onthaal
Voor de drempel van 7 cm aan de 
deur kan je hulp gebruiken. De 
deur is 82 cm breed. 

Looproutes en niveauverschillen
De paden uit asfalt zijn goed 
berijdbaar en voldoende breed.

Staanplaatsen
De staanplaatsen zijn goed 
bereikbaar via de paden. Je kunt 
parkeren bij de staanplaats.

Sanitair blok
Kampeerterrein Oost heeft een 
aangepaste badkamer met toilet. 
Er is een inrijdbare douche met 
douchezit en beugels. Voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor de douchezit. Ook het toilet 

heeft voldoende opstelruimte 
en beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar. Ook het ronde blok 
aan de kampeerweide heeft een 
aangepaste douche en toilet. Beide 
hebben enkel een opklapbare 
beugel. Hier en daar wel nipte 
opstelruimte, waardoor je wat hulp 
kan nodig hebben. De wastafel is 
beperkt onderrijdbaar.

Extra
Je kan hier tandems huren. 
Het zwembad is drempelloos 
bereikbaar en heeft een 
zwembadlift, aangepaste 
kleedkamers, douches en sanitair.

Puyenbroeck ****  
Wachtebeke

Puyenbrug 1a
9185 Wachtebeke

 +32 9 342 42 31
 +32 9 342 42 58
 puyenbroeck@

 oost-vlaanderen.be
 www.puyenbroeck.be
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Tussen de hellingen van de Vlaamse Ardennen en de vlakke Dendervallei 
ligt dit veelzijdige recreatiedomein met bungalows, een camping en 
trekkershutten. Je kunt er sporten en ontspannen op het Gavermeer 
met zijn zandstrand en ondiepe waterspeelplaats. Je kinderen beleven 
dolle pret in het speelbos en het speeldorp met glijbanen, trampolines, 
enz. Waterpret voor groot en klein is gegarandeerd in het Gaversbad met 
zwembaden, glijbaan en whirlpool.

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

Looproutes en niveauverschillen
De hoofdpaden in beton zijn goed 
berijdbaar en voldoende breed 
(foto 2). Enkele zijpaden naar de 
staanplaatsen bestaan uit verharde 
aarde en grind.

Staanplaatsen
De staanplaatsen zijn goed 
bereikbaar via de paden. Je kunt 
parkeren bij de staanplaats.

Sanitair blok
Sanitair blok 5 is aangepast. Op 
de iets steilere hellingen naar 

toilet en douche kan je hulp nodig 
hebben. De opstel- en draairuimte 
aan de deuren is wat nipt. Er is 
een inrijdbare douche met zitje 
(38 x 37 cm) en beugels. Voldoende 
opstelruimte naast en schuin 
voor het zitje, ervoor heb je 67 
cm. De douchezone ligt wat lager 
dan de rest. Je hebt voldoende 
opstelruimte aan het toilet en een 
beugel is voorzien. De wastafel is 
nipt onderrijdbaar.

Extra
Een verhard pad loopt tot aan 
de waterlijn van de zwemvijver. 
Ook het zwembad bereik je 
drempelloos. Er is een zwembadlift.

Provinciaal Domein  
De Gavers ****  
Geraardsbergen

Onkerzelestraat 280
9500 Geraardsbergen

 +32 54 41 63 24
 +32 54 41 03 88
 gavers@oost-vlaanderen.be
 www.degavers.be
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STAD
HOTELS
BRU Brussel - Aloft Brussels Schuman 182

BRU Brussel - Thon Hotel EU 183

VLB Leuven - Hotel Ladeuze 184

VLB Leuven - Novotel Leuven Centrum 185

VLB Leuven - Park Inn by Radisson Leuven 186

ANT Antwerpen - Holiday Inn Express Antwerp City-North 187

ANT Antwerpen - Hilton Antwerp Old Town 188

LIM Hasselt - The Lodge Hasselt 189

LIM Hasselt - Holiday Inn Express Hasselt 190

LIM Hasselt - Radisson Blu Hotel, Hasselt 191

WVL Brugge - Academie 192

WVL Brugge - Boterhuis 193

WVL Brugge - De Castillion 194

WVL Brugge - De Medici 195

WVL Brugge - Golden Tree Hotel 196

WVL Brugge - Grand Hotel Casselbergh 197

WVL Brugge - Lace Hotel 198

WVL Brugge - Martin’s Brugge 199

OVL Gent - Europahotel 201

OVL Gent - Hotel Harmony 202

OVL Gent - Holiday Inn Express Gent 203

OVL Gent - Hotel Den Briel * 204

OVL Gent - NH Gent Belfort 205

OVL Gent - Novotel Gent Centrum 206

OVL Gent - Residence Inn by Marriott 207

OVL Gent - Ibis Budget Gent Centrum Dampoort 208

VAKANTIEWONING
WVL Brugge - De Pepel * A+ 209

KAMPEREN
WVL Brugge - Camping Memling  A+ 210

OVL Gent - Blaarmeersen 211

* Deze verblijven bieden een extra zorgomkadering aan.
   Meer uitleg vind je op pagina 10.
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Zeker doen!

Red Star Line Museum
Montevideostraat 3
2000 Antwerpen

 +32 3 298 27 70
 redstarline@antwerpen.be
 www.redstarline.be 

IEDEREEN AAN BOORD!

Het Red Star Line Museum vertelt hoe vanuit 
Antwerpen miljoenen reizigers de oceaan overstaken, 
hopend op een nieuw leven. Het museum is een 
indrukwekkende belevenis voor het hele gezin. 

Het gebouw is goed toegankelijk. Hier en daar kan 
je wat hulp gebruiken, zoals bij het openen van 
de ietwat zware toegangsdeur. De balie van het 
museum is onderrijdbaar. De tentoonstelling start 
op de benedenverdieping. Een grote lift brengt 
je naar de eerste verdieping. Ook de toren en de 
toiletten zijn met een lift bereikbaar. Deze lift kan 
voor sommige rolstoelers wat nipt zijn (90 x 133 cm). 
Hoewel de opstelruimte naast het toilet beperkt is 
(81 cm), is het toilet goed bruikbaar voor de meeste 
rolstoelgebruikers. De draaikraan aan de wastafel is 

minder handig voor mensen met een verminderde 
handfunctie. 
Blinde en slechtziende bezoekers kunnen de 
zaalteksten op voorhand opvragen.

Ook Toerisme Voor Autisme maakte een stappenplan 
van deze attractie.
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EEN NIEUWE BLIKVANGER

Zoals Van Eyck met Gent verbonden is, zo heeft Leuven een band met 
de kunstenaar Dirk Bouts. Speciaal voor de Sint-Pieterskerk maakte hij 
het “Laatste Avondmaal”, geschilderd als een momentopname uit de 
15de eeuw. Ook andere kunstwerken in de kerk zijn van zijn hand. Na 
een restauratie die 35 jaar (!) duurde is de Sint-Pieterskerk weer in zijn 
volle glorie te bezoeken. 
Er is veel moeite gedaan om iedereen te kunnen verwelkomen. 
Hoe vernieuwend het werk van Bouts was en hoe de kerk de eeuwen 
doormaakte, beleef je nu ook met een virtual reality-toepassing. Je 
kunt er een tablet of VR-bril voor gebruiken, al is die laatste minder 
geschikt voor wie een verminderde hand- of armfunctie heeft

Sint-Pieterskerk Leuven
Grote Markt
3000 Leuven 

 +32 16 27 29 33 
 bezoekm@mleuven.be
 www.mleuven.be

VOLG DE GIDS

Steeds meer musea gebruiken de Toegankelijkheidswijzer om 
goed te communiceren over hun toegankelijkheid. Het is een 
manier om op hun website correcte info te geven met korte 
teksten, foto’s en symbolen, met aandacht voor verschillende 
types van beperking. De toegankelijkheidsexperten van Inter 
werkten hiervoor nauw samen met ervaringsdeskundigen. 

De plaatsen die met de Toegankelijkheidswijzer werken, vind 
je hier verzameld:  
toegankelijk.vlaanderen.be/gebouwen. 

Het was nog nooit zo makkelijk om voor je uitstap te weten 
welke nuttige aanpassingen er voor jou voorzien zijn. 
Geniet ervan!
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DE HERONTDEKKING VAN HET LAM

Eén van de absolute toppers in Gent is de Sint-Baafskathedraal. Het wereldberoemde schilderij ‘Het Lam Gods’ 
van Van Eyck is nu zo goed als volledig gerestaureerd en het resultaat is verbluffend. Bovendien is nu ook de 
kathedraal zelf veel beter toegankelijk voor iedereen geworden. Zo werd een lift geïnstalleerd tussen de crypte 
en de kapel waar het schilderij te bewonderen is. Met behulp van een AR-bril kun je in augmented reality meer 
opsteken over het schilderij en de kathedraal. 

Blinde en slechtziende bezoekers vinden buiten voor de ingang een voelmaquette van het gebouw zoals het nu is 
(herken je de liftschacht?) en kunnen binnen in de crypte vergelijken met het vorige model. 

Sint-Baafskathedraal
Sint-Baafsplein
9000 Gent

 www.sintbaafskathedraal.be 
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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!

Gent, toegankelijk  
voor iedereen

WANDELING IN HET 
HISTORISCH CENTRUMNEDERLANDS

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. 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. 
Ook in de nieuwe brochure “Gent toegankelijk voor iedereen” krijg je tot slot al deze informatie, samen met een 
wandelkaart.

(*) Deze publicaties zijn ook beschikbaar via www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/brochures.

Gent, toegankelijk  
voor iedereen

WANDELING IN HET 
HISTORISCH CENTRUMNEDERLANDS
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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

Visit Antwerpen
Centraal Station
Koningin Astridplein
2018 Antwerpen

 + 32 3 232 01 03
 info@visitantwerpen.be
 www.visitantwerpen.be

Infokantoor ’t Zand 
(Concertgebouw)
’t Zand 34
8000 Brugge 

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

Visit Mechelen 
Vleeshouwersstraat 6
2800 Mechelen

 +32 15 29 76 54
 visit@mechelen.be
 visit.mechelen.be

Infokantoor Markt 
(Historium) 
Markt 1
8000 Brugge

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

Visit Gent 
Sint-Veerleplein 5
9000 Gent

 + 32 9 266 56 60
 visit@gent.be
 visit.gent.be

Toerisme Hasselt 
Maastrichterstraat 59
3500 Hasselt 

 + 32 11 23 95 40
 toerisme@hasselt.be
 www.visithasselt.be

Parlamentarium
Bezoekerscentrum  
van het Europees Parlement 
Willy Brandtgebouw 

Wiertzstraat 60
1047 Brussel

 parlamentarium@
 ep.europa.eu

 www.europarl.
 europa.eu/belgium/ 

Infokantoor Stationsplein  
(Station)  
Stationsplein
8000 Brugge

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

mailto:info@visitantwerpen.be
http://www.visitantwerpen.be
mailto:info@visitantwerpen.be
http://www.visitantwerpen.be
mailto:visitbruges@brugge.be
http://www.visitbruges.be
mailto:visit@mechelen.be
https://visit.mechelen.be
mailto:visitbruges@brugge.be
http://www.visitbruges.be
mailto:visit@gent.be
https://visit.gent.be
mailto:toerisme@hasselt.be
http://www.visithasselt.be
mailto:parlamentarium%40ep.europa.eu?subject=
mailto:parlamentarium%40ep.europa.eu?subject=
https://www.europarl.europa.eu/belgium/nl/eu-voor-leerkrachten/parlamentarium
https://www.europarl.europa.eu/belgium/nl/eu-voor-leerkrachten/parlamentarium
mailto:visitbruges@brugge.be
http://www.visitbruges.be
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1040 Brussel
 +32 2 800 08 88
 www.aloftbrussels.com

Aloft Brussels Schuman ***

Brussel
Aloft Brussel Schuman is perfect gelegen in het centrum van de Europese wijk, 
met alle belangrijke EU-instellingen op loopafstand en ook vlakbij het centrum 
van de stad. Je verblijft en geniet in een ruime kamer geïnspireerd door lofts. 
Met voorzieningen als een ultra-comfortabel signature bed, extra grote spa 
douches en handige technologische uitrustingen als een 42” flat-screen TV, 
kan je verblijf niet meer stuk. W XYZ Bar heeft geen muren, geen limieten en 
is altijd een sensatie. ’s Avonds kan je genieten van live DJs, signature cocktails 
en evenementen die je niet mag missen. Hongerig? Neem je ontbijt, een 
tussendoortje of gerecht in Re:fuel en neem het mee! 

150

Toegangspad, ingang en onthaal
De straat ligt hellend. Verder is de ingang 
goed toegankelijk. Aan het onthaal heb je 
voldoende draairuimte. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar via 
de liften. Sommige oproepknoppen in de 
lift zijn wat moeilijker bereikbaar door 
de plaatsing in de hoek. De plateaulift 
naar het buffet is vooral geschikt voor 
manuele rolstoelen en kleinere elektrische 
modellen. Voor grotere rolstoelen is deze 
lift moeilijk bruikbaar. Het personeel kan 
helpen met bediening aan tafel. De door-
gangen zijn voldoende breed.
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er is 
een goed onderrijdbare tafel voorzien 
achterin de ruimte. 
Gemeenschappelijk toilet
De toiletdeur is 78 cm breed. Je hebt vol-
doende draai- en opstelruimte. Er is enkel 

een opklapbare beugel voorzien. Je kan 
ook het toilet op de kamer gebruiken.
Slaap- en badkamer
Er zijn in totaal 9 aangepaste slaapkamers 
(2 types) met elk een dubbel bed waarvan 
afhankelijk van het type 1 of 2 zijden toe-
gankelijk zijn. De kamerdeur van type 1 op 
de eerste verdieping is echter maar 75 cm 
breed. De kamers op de andere verdie-
pingen zijn ruimer. De kamerdeur is wat 
zwaar en de opstelruimte nipt. Het bed 
is vrij hoog. De draairuimte voor de bad-
kamerdeur is beperkt. Hulp van iemand 
die de deur open houdt is welkom. De 
badkamers hebben een inrijdbare douche 
met zitje (37 x 40 cm) en beugels. De 
toiletten hebben voldoende opstelruimte 
(ruimte voor het toilet: 98 cm) en beugels. 
De wastafel is beperkt onderrijdbaar.
Extra 
De liftknoppen zijn voorzien in braille. 
Kleurcontrasten zijn grotendeels 
aanwezig.
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Thon Hotel EU ****

Brussel
Thon Hotel EU is gelegen in de Europese wijk van Brussel en vormt een ideale 
uitvalsbasis voor zowel zakenmensen als toeristen. Het merendeel van de 
Europese instellingen alsook het historisch centrum van Brussel liggen op 
loopafstand van het hotel. Geniet van een overvloedig ontbijtbuffet, een 
lekkere maaltijd in restaurant The Twelve, of een drankje in de loungebar.

405

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is vlot toegankelijk. Aan 
het onthaal heb je voldoende draai-
ruimte. De balie heeft een verlaagd 
en beperkt onderrijdbaar deel.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping of zijn bereik-
baar via goede liften. De doorgan-
gen zijn voldoende breed.
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
er zijn goed onderrijdbare tafels 
aanwezig. Ook het terras is drempel-
loos bereikbaar. Daar zijn de tafels 
beperkt onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Je gebruikt best het aangepast toilet 
bij het restaurant, dat je bereikt via 
de lift. Je hebt er voldoende draai-
ruimte en opstelruimte naast en 
schuin voor de toiletpot. Voor het 
toilet is de ruimte beperkt. Het toilet 
heeft beugels.

Slaap- en badkamer
Er zijn in totaal 20 aangepaste 
slaapkamers met elk een dubbel 
bed waarvan 1 zijde toegankelijk 
is. De deuren zijn 84 cm breed. Het 
bed is wat hoog. Alle badkamers 
hebben een inrijdbare douche met 
zitje en beugels. Ook de toiletten 
hebben beugels. Er is telkens genoeg 
opstelruimte naast de douchezit 
en het toilet. Afhankelijk van het 
kamertype kan de draairuimte in 
de douche of de opstelruimte voor 
de douchezit en het toilet nipt zijn, 
maar wel bruikbaar. De wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra
De aangepaste badkamers zijn voor-
zien van een alarmknop. De lift geeft 
een auditief signaal. Het ontbijtbuf-
fet heeft een glutenvrij assortiment. 
De keuken geeft op aanvraag graag 
info over allergenen.

Wetstraat 75
1040 Brussel

 +32 2 204 39 11
 eu@thonhotels.be
 www.thonhotels.com
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Hotel Ladeuze bevindt zich in het centrum van Leuven en is dus een 
ideale uitvalsbasis om deze mooie stad te verkennen. Je geniet ‘s 
morgens van een lekker ontbijt in het ontbijtcafé, waar je de hele dag 
door koffie en thee kan krijgen. Je hebt ook een lounge en gastenkeuken 
ter beschikking.

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is vlot bereikbaar en 
toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte.

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

Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte in de 
ontbijtzaal. Een onderrijdbare tafel 
werd voorzien.

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet beschikt over voldoende 
ruimte en beugels.

Slaap- en badkamer 
Er is 1 toegankelijke kamer met 
aangepaste badkamer. In de kamer 
staan 3 eenpersoonsbedden, 
waarvan 1 toegankelijk is. Het bed 
is vrij hoog. In de badkamer vind 
je een inrijdbare douche met zitje, 
beugels en voldoende ruimte. 
Ook het toilet heeft voldoende 
ruimte en beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Extra
Er worden antiallergische stoffen 
gebruikt. Bij het ontbijt wordt op 
aanvraag graag rekening gehouden 
met je allergieën. 

Hotel Ladeuze **  
Leuven

Bogaardenstraat 27
3000 Leuven

 +32 16 88 90 66
 info@hotelladeuze.com
 www.hotelladeuze.com
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Dit gezellige en familiale hotel ligt op wandelafstand van het station 
en het centrum. De moderne kamers zijn voorzien van alle comfort. 
Het hotel heeft zijn eigen brasserie Gourmet Bar, met aangepast 
kindermenu, een fitnesscentrum met hammam en zes vergaderzalen. Er 
is ook een overdekt openbaar parkeerterrein beschikbaar. De kamers, 
ontbijtruimte en lobby werden recent helemaal vernieuwd.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, overal voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of 
zijn bereikbaar met de lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Restaurant / ontbijtruimte
Hier en daar zijn de doorgangen 
wat nipt. De tafels zijn beperkt 
onderrijdbaar door de centrale poot. 
Gemeenschappelijk toilet
Opstelruimte naast en schuin 
voor het toilet. De ruimte ervoor 
bedraagt 82 cm. Er zijn beugels 
voorzien. 
Slaap- en badkamer 
2 toegankelijke kamers (nummers 
120 en 220) (foto 2). Achter de 

kamerdeur is de circulatieruimte 
en opstelruimte naast de klink 
nipt. De circulatieruimte voor de 
badkamerdeur is beperkt, maar de 
schuifdeur laat een vlotter gebruik 
toe. De deur is 82 cm breed. Er is 
een inrijdbare douche met zitje  
(38 x 43 cm) en opklapbare 
beugels. De draairuimte in de 
douche is nipt, maar bruikbaar. Je 
hebt voldoende opstelruimte naast 
het zitje, ervoor heb je 105 cm. Het 
toilet heeft voldoende opstelruimte 
en beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra
De liftknoppen hebben 
brailleaanduidingen. 

Novotel Leuven  
Centrum **** - Leuven

Vuurkruisenlaan 4
3000 Leuven

 +32 16 21 32 00
 +32 16 21 32 01
 H3153@accor.com
 www.accorhotels.com

139
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Door zijn ligging op wandelafstand van het historische centrum 
vormt het Park Inn by Radisson Leuven de ideale uitvalsbasis voor de 
zakenmens en de toerist. Je kunt ontspannen in de fitnessruimte of de 
trendy bar met een cocktail of Belgisch biertje. In het RBG Bar & Grill 
restaurant kan je genieten van lokale en internationale specialiteiten. 
De 5 multifunctionele zalen met daglicht en voorzien van alle moderne 
audiovisuele apparatuur vormen de ideale locatie voor de organisatie 
van meetings en evenementen.

Toegangspad, ingang en onthaal
De dwarshelling van het toegangs-
pad en het drempeltje van 5 cm aan 
de deur maken dat je misschien wat 
hulp nodig hebt. Er is voldoende 
circulatieruimte aan het onthaal.

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

Restaurant / ontbijtruimte
Er is een onderrijdbare tafel 
beschikbaar. De circulatieruimte op 
de route en voor het buffet is wat 
nipt, maar bruikbaar.

Gemeenschappelijk toilet
De deur is wat zwaar om zelf te 
openen. Er is voldoende opstel-
ruimte naast, voor en schuin voor 
het toilet. Beugels zijn voorzien.

Slaap- en badkamer 
2 toegankelijke kamers met bad-
kamer (nummers 117 en 217 met elk 
1 toegankelijk tweepersoonsbed). 
Nipte opstel- en circulatieruimte 
aan de deuren, maar wel bruik-
baar. Het bed is 56 cm hoog. Er is 
een inrijdbare douche met zitje en 
beugels. Je hebt voldoende opstel-
ruimte naast, voor (101 cm) en 
schuin voor het zitje. Ook het toilet 
heeft voldoende opstelruimte (100 
cm voor het toilet) en beugels. De 
wastafel is onderrijdbaar. Ze ligt in 
een nis, waardoor je vlak voor de 
wastafel niet kan draaien met de 
rolstoel.

Extra 
De stoffen bekledingen in de kamers 
hebben een label antihuisstofmijt. 
De liftknoppen hebben brailleaan-
duidingen. De keuken houdt graag 
rekening met je voedselallergie.

Park Inn by Radisson 
Leuven *** superior 
Leuven

Martelarenlaan 36
3010 Leuven (Kessel-Lo) 

 +32 16 61 66 00 
 +32 16 61 67 00 
 info.leuven@parkinn.com
 www.parkinn.com/

 hotel-leuven 
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Holiday Inn Express Antwerp City-North ligt op ‘t Eilandje, het 
trendy hart van de stad. Het hotel bevindt zich aan het Willemdok 
en kijkt uit over de oude Antwerpse haven en het MAS (Museum aan 
de Stroom). De 140 moderne kamers zijn voorzien van alle comfort 
met internetaansluiting en airconditioning. Het hotel heeft een 
ondergrondse parking. In de bar vind je een koffiebar van Seattle’s Best 
Coffee.

Toegangspad, ingang en onthaal
De automatische deur zorgt ervoor 
dat de ingang via het hellend 
vlak vlot verloopt. Overal goede 
circulatieruimte.

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

Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte.  
De tafels zijn beperkt onderrijdbaar, 
maar indien gewenst wordt een goed 
onderrijdbare tafel bijgeplaatst. 

Gemeenschappelijk toilet
Het gemeenschappelijk aangepast 
toilet is wat klein. Je gebruikt beter 
het toilet op de vlakbij gelegen 
toegankelijke kamer.

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer op de 
benedenverdieping (nummer 003). 
De opstel- en draairuimte aan de 
deuren is nipt. De deuren zijn 80 
en 82 cm breed. Er is een inrijdbare 
douche met douchezit en een 
beugel. De opstelruimte naast het 
douchezitje bedraagt slechts 77 
cm, de ruimte ervoor is 104 cm. Je 
hebt voldoende opstelruimte naast 
het toilet, ervoor heb je 108 cm. 
Beugels zijn voorzien. De wastafel 
is beperkt onderrijdbaar.

Extra
De liftknoppen hebben 
brailleaanduidingen.

Holiday Inn Express Antwerp 
City-North ***

Antwerpen

Italiëlei 2a
2000 Antwerpen

 +32 3 221 49 49
 +32 3 221 49 44
 info@hiexantwerp.com
  www.hiexpress.com

140
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Hilton Antwerp Old Town ligt in het hart van de historische stad. Vele 
musea, restaurants en cafés liggen op wandelafstand. Ook voor wie wil 
gaan winkelen in deze modestad is het Hilton Antwerp Old Town een 
perfecte uitvalsbasis. Je kunt er gratis gebruik maken van de fitness faci-
liteiten. In de Brasserie kan je terecht voor een uitgebreid ontbijt, lunch 
en diner. Laat je verwennen in een elegante maar ontspannen sfeer 
door seizoensgebonden producten. Je auto kan je kwijt in de ruime 
publieke parking met 500 plaatsen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je neemt best de manuele deur 
naast de draaideur. Er is voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De lift is voldoende groot, overal 
voldoende doorgangsbreedte.
Restaurant / ontbijtruimte
Overal voldoende ruimte, er 
zijn goed onderrijdbare tafels 
aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
schuin voor en voor het toilet in 
de Lobby Lounge. Er zijn beugels 
aanwezig. Het toilet is verhoogd en 
verlengd. De draairuimte is wat nipt.
Slaap- en badkamer 
2 toegankelijke kamers (nummers 
307 en 309) (foto 2). Twee 
eenpersoonsbedden van 60 cm 
hoog per kamer. Let wel, er is 

enkel een bad met badzitje en 
afzetvlak aanwezig, geen douche. 
Er is overal voldoende opstel- 
en circulatieruimte voor vlot 
gebruik, misschien wat nipt aan de 
kamerdeur. Het toilet is verhoogd 
en verlengd en heeft beugels. De 
vrije hoogte onder de wastafel is 
62 cm (foto 3).
Extra
Dieetmaaltijden op aanvraag te 
verkrijgen. Er zijn guest service 
agents aanwezig die op aanvraag 
assistentie kunnen bieden. Er is een 
hulp kit beschikbaar met onder 
andere een trilschijf voor personen 
met een auditieve beperking. De 
kussens en donsdekens kunnen 
op aanvraag vervangen worden 
door synthetische. Voor de lakens 
uit polyester en katoen is er geen 
alternatief.

Hilton Antwerp Old Town**** 
Antwerpen

Groenplaats 32
2000 Antwerpen

 +32 3 204 12 12
 +32 3 204 86 88
 antwerp.reservations 

 @hilton.com
 www.antwerp.hilton.com
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Dit hotel ligt aan de gezellige Zuivelmarkt, temidden van het beste wat 
Hasselt te bieden heeft: prachtige winkelstraten, sfeervolle terrasjes, 
trendy restaurants en boeiende musea. De 22 kamers zijn hedendaags 
en strak ingericht zonder daarbij het authentieke te verliezen. Via 
afbeeldingen, kleurgebruik en enkele verrassende accenten wordt er 
ingespeeld op thema’s eigen aan Hasselt. De brasserie nodigt uit tot een 
leuke babbel en voor zonnige dagen is er een sfeervol buitenterras.

Toegangspad, ingang en onthaal
De vlakke opstelruimte voor de 
deur is nipt door de helling, en de 
deur is vrij zwaar. Daardoor heb je 
misschien wat hulp nodig. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping of 
zijn bereikbaar via de lift. Hier en 
daar wat nipte circulatieruimte op 
de looproutes, maar circuleren lukt 
vrij vlot.
Restaurant / ontbijtruimte
Voldoende circulatieruimte (foto 1).  
Er is een onderrijdbare tafel 
aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
De circulatie- en opstelruimte aan 
de deur en in het toilet is wat 
nipter, maar voldoet voor praktisch 
gebruik. De deur is vrij zwaar. Er 
is voldoende opstelruimte naast 

en schuin voor het toilet, ervoor 
beperkt tot 115 cm. Er zijn beugels 
voorzien.
Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer (nummer 1) 
(foto 2) met aangepaste badkamer. 
De opstel- en circulatieruimte aan 
de deuren en naast het bed is wat 
nipter, maar voldoet voor praktisch 
gebruik. Er is een inrijdbare douche 
met douchestoel met afneembare 
armleuningen (foto 3). Voldoende 
opstelruimte naast, voor en 
schuin voor de stoel. Het toilet 
heeft voldoende opstelruimte en 
beugels. De wastafel is beperkt 
onderrijdbaar. 
Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: in kamer 
2 hebben de kussens, matrassen en 
dekbedden een anti allergie label.

The Lodge Hasselt ***

Hasselt

Zuivelmarkt 25
3500 Hasselt

 +32 11 28 82 10
 +32 11 28 82 11
 groene@lodge-hotels.be
 www.lodge-hotels.be
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Holiday Inn Express Hasselt is gelegen langs de groene boulevard, in het 
centrum van Hasselt, vlakbij de musea en de winkelstraten. De smaakvol 
ingerichte kamers zijn voorzien van alle comfort voor een aangenaam 
verblijf.

Toegangspad, ingang en onthaal
De inkomdeur is moeilijk 
zelfstandig te openen door de 
helling en de zware deur. De 
deur is 84 cm breed. Binnen 
vlot toegankelijk met voldoende 
circulatieruimte. Er is een 
onderrijdbare balie.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping 
of zijn bereikbaar via een lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Restaurant / ontbijtruimte
Voldoende circulatieruimte. Er 
zijn beperkt onderrijdbare tafels 
aanwezig. 
Gemeenschappelijk toilet
De ruimte naast de klink aan 
de binnenzijde is beperkt. Er is 
voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor het toilet, ervoor heb 
je 97 cm. Het toilet is vrij laag. 
Beugels zijn voorzien.

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met 
badkamer (nummer 3 op de 
benedenverdieping, connecting 
room met kamer 1). De deur is vrij 
zwaar en de opstelruimte aan de 
badkamerdeur is beperkt. Er is 
een inrijdbare douche met lage 
douchezit (38 x 32 cm) en beugel. 
Naast het zitje heb je 80 cm 
opstelruimte, voor het zitje 107 cm. 
Naast het toilet ( 1 beugel) heb je 
voldoende opstelruimte, voor het 
toilet 96 cm. De wastafel is beperkt 
onderrijdbaar.
Extra 
Er is een ringleiding voorzien aan 
de balie. Daar kan je ook een 
trilalarm vragen. In de badkamer 
vind je een alarmkoord en 
telefoon. Bij het ontbijt houdt men 
op aanvraag graag rekening met je 
voedselallergieën en -voorkeuren.

Holiday Inn Express  
Hasselt ***

Hasselt

Thonissenlaan 37
3500 Hasselt

 +32 11 37 93 00
 +32 11 37 93 01
 info@hiexhasselt.com
 www.hiexpress.com/

89

190 Stad

mailto:info@hiexhasselt.com
https://www.hiexpress.com/hotels/nl/nl/reservation


H
O

TE
LS

2

3

Toegankelijkheidsinfo

Het Radisson Blu Hotel, Hasselt is in het hartje van de stad gelegen en 
wordt omringd door trendy boetiekjes, culturele hotspots, charmante 
restaurants en mooie architectuur. Geniet van een luxe verwenkoffie of 
een glaasje cava in de Sky Lounge, op 60 meter hoogte, met een uniek 
panoramisch zicht over de stad. ’s Avonds word je verwend in bistro Green 
House waar je à la carte kunt eten. Als hotelgast kun je ook gebruik maken 
van de Health club met fitnessruimte à I-Fitness met zwembad en sauna.

Toegangspad, ingang en onthaal
Inkom via een draaideur, de ruimte 
in de draaideur is voldoende 
groot. Binnen vlot toegankelijk met 
voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping 
of zijn bereikbaar via een lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed.

Restaurant / ontbijtruimte
De ruimte voor het buffet in 
de ontbijtruimte is beperkt, 
maar volstaat om er langs te 
gaan zonder te draaien. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet heeft voldoende 
opstelruimte. Er zijn beugels 
voorzien.

Slaap- en badkamer 
2 toegankelijke kamers 
(nummers 202 en 205) met twee 
eenpersoonsbedden en badkamer. 
De ruimte aan de kamer- en 
badkamerdeur is wat nipt, maar 
bruikbaar. Inrijdbare douche met 
douchezitje en een beugel. Er is 
voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor het zitje. De ruimte voor 
het zitje is beperkt door de wastafel. 
Je moet wel licht schuin naast het 
zitje opstellen door een muurtje van 
het toilet (foto 3). Het toilet heeft 
voldoende opstelruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar, er is 
voldoende circulatieruimte.

Extra
1 kamer heeft een houten vloer 
en antiallergisch beddengoed. 
Op aanvraag houdt de keuken 
graag rekening met je allergieën. 
Het zwembad is niet drempelloos 
bereikbaar.

Radisson Blu Hotel,  
Hasselt **** 
Hasselt

Torenplein 8
3500 Hasselt

 +32 11 77 00 00
 +32 11 77 00 99
 info.hasselt@

 radissonblu.com
 www.radissonblu.com/ 
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Hotel Academie is een goede uitvalsbasis voor je bezoek aan Brugge. Het 
is rustig gelegen, maar toch midden in het toeristische centrum op 50 
m van het befaamde Minnewater en Begijnhof. De kamers zijn ruim en 
beschikken over alle comfort. Relax in de gezellige bar, stijlvolle lounge 
of op het aangename zonneterras.

Toegangspad, ingang en onthaal
De stoep in vlakke kasseien is smal, 
maar er is geen groot niveauverschil 
met de straat. Toegankelijk via een 
alternatieve ingang aan de zijkant. Er 
is voldoende circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar via de lift. De liftknoppen 
zijn niet overal even goed bereikbaar. 
De liftdeur op de benedenverdieping 
van Blok b is 80 cm breed. De door-
gangen zijn verder voldoende breed, 
op een deur van 80 cm op de route 
naar kamer 109 na.
Restaurant / ontbijtruimte
Voldoende circulatieruimte. De tafels 
zijn beperkt onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 
Beugels zijn voorzien.

Slaap- en badkamer 
2 toegankelijke kamers met 
badkamer (nummer 158 in blok 
b en nummer 109 in blok a). De 
ruimte naast de klink voor de 
badkamerdeur in kamer 109 is nipt, 
maar bruikbaar. Er is een inrijdbare 
douche met doucherolstoel met 
grote achterwielen (niet op de 
foto). Die komt van pas omdat 
draaibare douchewanden de ruimte 
beperken. Het toilet heeft beugels 
en er is opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het toilet. De wastafel 
is onderrijdbaar, er is voldoende 
circulatieruimte.
Extra 
Voor het ontbijt is glutenvrij brood 
op aanvraag verkrijgbaar (bij 
voorkeur melden bij het reserveren), 
soja melk staat standaard op het 
buffet.

Academie ****

Brugge

Wijngaardstraat 7-9
8000 Brugge

 +32 50 33 22 66
 +32 50 33 21 66
 info@hotelacademie.be
 www.hotelacademie.be
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Jan en Annie heten je van harte welkom in het stijlvolle en familiale 
hotel Boterhuis. Het hotel is rustig gelegen in het historisch centrum 
van Brugge, op amper 150 m van de grote markt. Je vindt alle 
bezienswaardigheden op wandelafstand.

Toegangspad, ingang en onthaal
De hoofdingang is vlot 
toegankelijk. Overal voldoende 
circulatieruimte en er is een 
onderrijdbare balie.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping. De 
circulatieruimte in de gang is nipt, 
maar zeker bruikbaar. 

Restaurant / ontbijtruimte
Er is een drempel van 6 cm aan de 
deur. Er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig (foto 2).

Gemeenschappelijk toilet
De opstel- en draairuimte voor de 
deur en in de ruimte is nipt, maar 
bruikbaar. Aan het toilet zelf heb je 
voldoende opstelruimte. 

Er zijn beugels voorzien. Het toilet 
is verhoogd en verlengd.

Slaap- en badkamer 
2 toegankelijke kamers (nummers 
11 en 16). Twee eenpersoonsbedden 
mogelijk. Inrijdbare douche met 
douchezit en een beugel. De 
opstelruimte naast het douchezitje 
is in kamer 11 beperkt tot 84 cm 
(foto 3). Voor het zitje heb je 
90 cm. Het toilet heeft een beugel 
en de wastafel is onderrijdbaar. 

Boterhuis ***  
Brugge

Sint-Jakobsstraat 40
8000 Brugge

 +32 50 34 15 11
 boterhuis@telenet.be
 www.boterhuis.be
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De Castillion ****

Brugge
Hotel De Castillion ligt in het historische centrum van UNESCO 
Werelderfgoedstad Brugge, op een steenworp van de Grote Markt. Het is de 
ideale uitvalsbasis om de vele trekpleisters die de stad rijk is te gaan ontdekken. 
Dit familiaal gerunde en recent volledig gerenoveerde viersterrenhotel staat 
wereldwijd te boek als een oase van rust, de plaats waar een onvoorwaardelijke 
gastvrijheid, rijke historie en hedendaags comfort de handen ineenslaan om van 
je verblijf een onvergetelijke ervaring te maken.

20

Toegangspad, ingang en onthaal
Het toegangspad bestaat uit vlakke 
kasseien. Je raakt binnen via een 
alternatieve ingang langs de poort. 
De bel en kaartlezer hangen vrij 
hoog. Binnen is de ruimte wat nipt, 
maar wel bruikbaar. Op de route naar 
de balie kan je wat hulp gebruiken bij 
het openen van een dubbele deur.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de beneden-
verdieping of zijn bereikbaar via 
de ruime lift. De doorgangen zijn 
voldoende breed.
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
er zijn goed onderrijdbare tafels 
aanwezig. Enkel aan het buffet is de 
ruimte wat nipt.
Gemeenschappelijk toilet
De deur is 81 cm breed. De draairuimte 
in het toilet is wat nipt, maar bruik-
baar. Naast en schuin voor het toilet 

heb je voldoende opstelruimte, voor 
het toilet 90 cm. Beugels zijn voorzien. 
Je kan ook het toilet op de aanpa-
lende toegankelijke kamer gebruiken.
Slaap- en badkamer
Er is 1 toegankelijke ruime slaapka-
mer (nummer 001) met een dubbel 
bed, waarvan 1 zijde toegankelijk 
is. De ruimte naast de klink voor de 
badkamerdeur is beperkt. De bad-
kamer heeft een inrijdbare douche 
met zitje, voldoende opstelruimte 
en een beugel. Ook het toilet heeft 
voldoende opstelruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar, al is ze 
misschien wat hoog.
Extra 
De liftknoppen zijn voorzien in 
braille. Kleurcontrasten zijn groten-
deels aanwezig. De keuken houdt 
graag rekening met je allergie als je 
het op voorhand doorgeeft.

Heilige Geeststraat 1
8000 Brugge

 +32 50 34 30 01
 info@castillion.be
 www.castillion.be
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Hotel De Medici is gelegen aan één van de mooiste reien van Brugge op 
10 minuten wandelafstand van de Grote Markt. Wie een zwak heeft voor 
oosterse sferen zit in dit viersterrenhotel goed. In de loungebar geniet je 
van een mooi zicht op de strakke Japanse tuin. Sauna, Turks stoombad 
en jacuzzi staan ter beschikking mits een supplement. 

De Medici **** 
Brugge

101

Potterierei 15
8000 Brugge

 +32 50 33 98 33
 +32 50 33 07 64
 reservation@hotel

 demedici.com
 www.hoteldemedici.com

Toegangspad, ingang en onthaal
Met een manuele rolstoel is de 
ingang aan de achterzijde het 
makkelijkste te nemen. De helling 
aan de hoofdingang is ook mogelijk 
voor wie over voldoende armkracht 
beschikt of een duwer heeft.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen  
op de benedenverdieping of  
zijn bereikbaar met de lift (100 x 
120 cm). De gang naar de kamer  
op de benedenverdieping is  
120 cm breed, verder overal 
voldoende doorgangsbreedte.
Restaurant / ontbijtruimte
Overal voldoende ruimte, er zijn 
goed onderrijdbare tafels aanwezig 
(foto 1).
Gemeenschappelijk toilet
De draairuimte is wat nipt. 
Naast het toilet is er voldoende 
opstelruimte, voor het toilet heb 
je 95 cm. Er zijn beugels aanwezig, 
maar ze hangen wat hoog.

Slaap- en badkamer 
3 toegankelijke kamers 
met aangepaste badkamer 
(nummers 23, 137 en 237). Twee 
eenpersoonsbedden van 58 cm 
hoog in de kamers. De draairuimte 
aan de kamer- en badkamerdeur 
is telkens nipt. Ook de ruimte 
naast het bed in de kamers boven 
is nipt. Aan de badkamerdeur is 
er een drempeltje van 3 cm. Er is 
een inrijdbare douche met zitje en 
een beugel. Naast het zitje is er 
onvoldoende opstelruimte, maar 
er is ook een doucherolstoel met 
kleine wielen aanwezig. Voor het 
zitje heb je genoeg plek. Het toilet 
heeft voldoende opstelruimte 
en beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra 
Dieetmaaltijden te verkrijgen op 
aanvraag. Zo is er bijvoorbeeld 
glutenvrij brood. Er is een 
draagbaar alarmsysteem 
beschikbaar.
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Golden Tree Hotel is gelegen in een gerenoveerd herenhuis vlakbij 
het centrum, ‘t Zand en het Concertgebouw. Alle kamers hebben 
een badkamer met haardroger, telefoon, flatscreen TV en safe. Het 
ontbijtbuffet wordt geserveerd in een unieke 19de eeuwse zaal met 
prachtige plafondschilderingen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je neemt best de ingang via de 
veranda aan de achterzijde. Die is 
vlot toegankelijk en er is voldoende 
circulatieruimte.

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

Restaurant / ontbijtruimte
Ligt op een tussenverdieping, maar 
als alternatief kan er ook in de 
veranda gegeten worden. Er is een 
onderrijdbare tafel beschikbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Het erg steil hellend vlak op de 
route naar het toilet is door zijn 

hellingsgraad moeilijk zelfstandig 
berijdbaar en vraagt een sterke 
duwer. Voldoende opstelruimte 
naast en schuin voor het toilet, 
ervoor heb je slechts 90 cm. Er 
zijn beugels voorzien. Het toilet in 
de aangepaste kamer is een goed 
alternatief.

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer (nummer 4) 
met badkamer in het bijgebouw. 
De circulatieruimte aan de 
kamerdeur is ietwat nipt, maar 
voldoende voor praktisch 
gebruik. Inrijdbare douche met 
verplaatsbaar douchezitje (niet 
op foto) en een beugel, voldoende 
opstelruimte. Ook het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Golden Tree Hotel *** 
Brugge

Hoefijzerlaan 21
8000 Brugge

 +32 50 33 87 31
 +32 50 34 21 09
 info@goldentreehotel.be
 www.goldentreehotel.be
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Dit hotel midden in het historische centrum van Brugge verenigt 
rijke historie met moderne luxe. Het geeft de historische woningen 
Casselbergh, Zeven Torens en ‘t Fransch Schildt een nieuwe bestemming. 
De eigenaars en bewoners waren door de eeuwen heen steeds 
vooraanstaande, soms adellijke personen. Adem de sfeer van toen en 
geniet! Het hotel telt diverse vergaderzalen, 40 parkeerplaatsen en een 
schitterende wellness in de 13de-eeuwse kelders.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk, de lift brengt 
je naar het onthaal op de 
tussenverdieping. Er is voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping 
of zijn bereikbaar via de lift. De 
bedieningsknoppen van de lift 
liggen wat dicht in de hoek.
Restaurant / ontbijtruimte
Voldoende circulatieruimte, al is die 
aan het buffet nipt. De tafels zijn 
onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
De toiletten aan de ontbijtzaal en 
vergaderzalen hebben voldoende 
opstelruimte naast en schuin voor 
de toiletpot. Ervoor heb je 115 cm 
bij de ontbijtzaal, en 60 cm door 
de plaatsing van de wastafel bij 
de vergaderzalen. Beugels zijn 
voorzien.

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met bad-
kamer (nummer 11.03). De opstel-
ruimte naast de klink voor de 
kamerdeur is nipt. Het bed is 74 cm  
hoog. De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met doucherol-
stoel met opklapbare armleuningen 
(niet op foto). De glazen wand kan 
tot tegen de muur draaien zodat 
ze niet in de weg zit bij het inrijden 
(foto 3). Daarnaast is er ook een 
bad met afzetvlak en een beugel. 
Het toilet heeft beugels en er is 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het toilet. De wastafel is 
onderrijdbaar, er is voldoende cir-
culatieruimte. Ook de kamers 11.07 
en 11.22 werden aangepast, maar 
hebben belangrijke minpunten in 
de badkamer.
Extra
Glutenvrij brood en sojamelk zijn 
beschikbaar op aanvraag.

Grand Hotel Casselbergh **** 
Brugge

Hoogstraat 6
8000 Brugge

 +32 50 44 65 00
 +32 50 44 65 01
 info@grandhotel

 casselbergh.com
 www.grandhotelcasselbergh.com
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Dit hotel is een aangename verblijfplaats in het centrum van Brugge. Het 
ligt op het levendige plein ’t Zand, waar je kunt parkeren in de publieke 
ondergrondse parking. De ruime kamers beschikken over douche, WC, 
TV en safe. ’s Morgens word je verwend met een lekker ontbijt.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar via de lift. Buiten de lift 
is de draairuimte nipt. De liftdeur is 
81 cm breed en de ruimte in de lift 
bedraagt 100 x 125 cm. Op de wat 
steilere helling op de route naar de 
kamers kan je een duwtje nodig 
hebben. De draairuimte onderaan de 
helling is nipt.
Restaurant / ontbijtruimte
Misschien heb je hulp nodig bij het 
openen van de dubbele deur. Er is 
voldoende circulatieruimte. De tafels 
zijn beperkt onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Je gebruikt best het toilet in de 

aangepaste badkamer. Dat is het 
vlotst bereikbaar en heeft voldoende 
ruimte en beugels.
Slaap- en badkamer 
2 toegankelijke kamers met bad-
kamer (nummers 102 en 104). 2 
eenpersoonsbedden in de kamer, 
waarvan telkens 1 zijde toegankelijk 
is. In kamer 102 is de opstelruimte 
naast de deurklinken wat nipt. De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met douchezitje (40 x 35 cm) 
met opklapbare armleuningen. Er is 
voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het zitje. De wastafel 
is onderrijdbaar.
Extra
Op aanvraag houdt de keuken graag 
rekening met je voedselallergie of 
dieetwensen.

Lace Hotel *** 
Brugge

’t Zand 5
8000 Brugge

 +32 50 34 83 34
 +32 50 34 87 87
 info@lacehotel.com
 www.lacehotel.com
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Dit moderne, maar sfeervolle hotel staat bekend om z’n trendy 
inrichting en warme sfeer. Het hotel is uitstekend gelegen aan de Grote 
Markt, achter het Belfort. Martin’s Brugge biedt je moderne faciliteiten 
(flatscreen-tv’s, airconditioning, enz.) alsook de nodige charme om 
te genieten van een weekendje met partner of vrienden. Zo kan je in 
Martin’s Bar genieten van verschillende regionale bieren of cocktails in 
een gezellige ambiance. Er zijn twee ondergrondse parkeerplaatsen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je moet over twee afgeschuinde 
drempels van 6 cm. Binnen is er 
voldoende circulatieruimte. Vanuit 
de parkeergarage (geen aangepaste 
plaatsen) bereik je de receptie via een 
helling, wat smallere gang en de lift.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping 
of zijn bereikbaar met de lift. De 
liftdeur is 78 cm breed. Op weg 
naar de kamers ga je langs enkele 
hellingen en een gang die lokaal 
versmalt tot 107 cm.
Restaurant / ontbijtruimte
Je hebt voldoende circulatieruimte. 
De tafels zijn beperkt onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
In het gemeenschappelijk aangepast 
toilet op de kelderverdieping heb 
je genoeg opstelruimte naast en 
schuin voor het toilet. Voor het 

toilet is er 80 cm opstelruimte. De 
toiletpot is 40 cm hoog. Beugels zijn 
voorzien.
Slaap- en badkamer 
1 goed toegankelijke kamer met 
badkamer (nummer 701). Wat nipte 
ruimte voor de badkamerdeur. De 
badkamer heeft een inrijdbare 
douche met verplaatsbare 
douchestoel met armleuningen. Er is 
voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor de stoel. Ook het 
toilet heeft genoeg opstelruimte (80 
cm naast het toilet) en beugels. De 
wastafel is onderrijdbaar. Kamer 707 
is ook aangepast, maar hier heb je 
geen opstelruimte naast de douchezit 
en zijn er geen beugels in de douche. 
De douchestoel kan ook hier dienen.
Extra
De keuken houdt op aanvraag 
graag rekening met je 
voedselallergieën.

Martin’s Brugge *** superior 
Brugge

Oude Burg 5
8000 Brugge

 +32 50 44 51 11
 +32 50 44 51 00
 brugge@martinshotels.com
 www.martinshotels.com
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Wil je de Leie- en Scheldestreek verkennen en toch op een steenworp 
van de levendige stad Gent verblijven? Dan kies je voor het Europahotel, 
een hotel met ruime kamers aan de rustige stadsrand langs de Leie. 
Het hotel werd bovendien volledig gerenoveerd. ‘s Avonds kun je na 
een lekkere maaltijd nog even de gezellige stadsdrukte induiken en een 
terrasje doen of een avondwandeling langs het water maken.

Toegangspad, ingang en onthaal
Voor de toegang via een plateaulift 
kan je wat hulp nodig hebben. De 
deur is 80 cm breed. Je kan ook 
rechtstreeks vanuit de ondergrondse 
parking met een goede lift naar 
het onthaal. Er is voldoende 
circulatieruimte aan het onthaal. Er 
is een onderrijdbaar deel aanwezig, 
al is de breedte beperkt tot 69 cm.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping 
of zijn bereikbaar met de lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Restaurant / ontbijtruimte
Er is een onderrijdbare tafel 
aanwezig. De circulatieruimte voor 
het buffet is wat nipt, maar bruikbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 

Beugels zijn voorzien. De toiletpot 
is met 43 cm eerder laag.
Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met 
badkamer (nummer 119). Er zijn 2 
eenpersoonsbedden, waarvan 1 met 
voldoende ruimte naast het bed. 
Wat nipte circulatieruimte aan de 
badkamerdeur, maar wel bruikbaar. 
Er is een inrijdbare douche met 
zitje en beugels. Je hebt voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje. De kraan hangt wat 
ver van de douchezit. Ook het toilet 
heeft voldoende opstelruimte en 
beugels (foto 3). Het is 43 cm hoog. De 
wastafel is onderrijdbaar.
Extra
De liftknoppen zijn voorzien in braille. 
Op aanvraag houdt de keuken graag 
rekening met je voedselallergieën en 
dieetwensen.

Europahotel ***

Gent

Gordunakaai 59
9000 Gent 

 +32 9 222 60 71 
 +32 9 220 06 09 
 info@europahotel-gent.be 
 www.europahotel-gent.be 
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Hotel Harmony ****

Gent
Dankzij de schitterende ligging aan het water in de oudste wijk van Gent, 
het Patershol, is een verblijf in het gezellige en luxueuze Hotel Harmony 
een bijzondere ervaring voor elke gast. Kasteel Gravensteen ligt op 100 
meter en de Sint-Baafskathedraal op slechts 5 minuten wandelen. Neem 
plaats in de prachtig gedecoreerde en gezellige lounge waar je rustig 
alleen of samen met vrienden kunt genieten van een prestigieus wijntje 
of een ander lekker drankje. Bij mooi weer is een ontspannende duik in 
het verwarmd buitenzwembad zeker een aanrader.

40

Toegangspad, ingang en onthaal
In de omgeving liggen er veel bolle 
kasseien. Je neemt de ingang achter-
aan via de Corduwaniersstraat. Vanaf 
de voorbehouden parkeerplaats is er 
een goed pad naar de ingang, via een 
helling of plateaulift. Na de ingang 
met plateaulift is er een deur met wat 
nipte opstel- en draairuimte, maar ze 
is zeker bruikbaar. Aan het onthaal 
heb je voldoende draairuimte. De 
balie heeft een onderrijdbaar deel.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de beneden-
verdieping of zijn bereikbaar via de 
liften. De oproepknop op de bene-
denverdieping van de oude vleugel 
is wat moeilijker bereikbaar door de 
plaatsing in de hoek. De doorgangen 
zijn voldoende breed.
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er is 
een goed onderrijdbare tafel voorzien.
Gemeenschappelijk toilet
De draairuimte in het toilet is nipt. 
Naast en schuin voor het toilet heb 
je voldoende opstelruimte, voor het 

toilet 93 cm. Er is 1 steunbeugel aan 
de open zijde. Je kan ook het toilet 
op de kamer gebruiken.
Slaap- en badkamer
Er zijn 2 toegankelijke slaapkamers 
(nummers 315 en 121) met elk een 
dubbel bed waarvan 1 zijde toeganke-
lijk is. Het bed is wat hoog. In kamer 
121 is de ruimte naast de klink voor de 
kamerdeur beperkt. Beide badkamers 
hebben een inrijdbare douche met 
zitje (31 x 33 cm in kamer 121) en beu-
gel(s) (1 beugel in kamer 121). In kamer 
121 heb je voldoende opstelruimte. In 
kamer 315 heb je 77 cm naast het zitje 
en 113 cm ervoor. De toiletten hebben 
voldoende opstelruimte en beugels. 
De wastafel is telkens onderrijdbaar.
Extra 
De liftknoppen zijn voorzien in 
braille. De keuken houdt graag reke-
ning met allergieën en intoleranties, 
door bijvoorbeeld een glutenvrij of 
lactosevrij ontbijt te voorzien. Er zijn 
specifieke anti-allergie kamers. Het 
zwembad is niet rolstoeltoegankelijk.

Kraanlei 37
9000 Gent

 +32 9 324 26 80
 info@hotel-harmony.be
 www.hotel-harmony.be
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Holiday Inn Express Gent heeft ruime kamers met gratis continentaal 
ontbijt en gratis WiFi in de buurt van de E17 snelweg en op 5 kilometer 
van het middeleeuwse stadscentrum van Gent. Dit milieuvriendelijke 
hotel is gecertificeerd met een Green Key-label en is een duurzame 
keuze voor een hotel in Gent.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk via een helling. Er 
is een beperkt onderrijdbare balie en 
voldoende circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar via de lift (de knoppen 
staan vrij hoog aan de buitenzijde). De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Restaurant / ontbijtruimte
Je hebt voldoende circulatieruimte in 
de ontbijtruimte en de brasserie. De 
tafels zijn beperkt onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
De breedte van de gang voor het 
toilet aan de eetzaal is krap (105 cm). 
Er is voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor het toilet. Helemaal recht 
voor het toilet opstellen lukt niet door 
de plaatsing van de wastafel. Beugels 
zijn voorzien.

Slaap- en badkamer 
Er zijn 2 toegankelijke kamers met 
badkamer (nummers 300 en 500). De 
kamerdeur is 82 cm breed en is zwaar 
om te openen. De badkamerdeur is 
78 cm breed. Het drempeltje van 5 cm 
wordt overbrugd door een helling. Er 
is een inrijdbare douche met douchezit 
en beugels. Je hebt voldoende 
opstelruimte naast en schuin voor 
de douchezit. Ervoor heb je 97 cm 
opstelruimte. Het toilet heeft beugels 
en voldoende opstelruimte. De wastafel 
is onderrijdbaar, maar vrij hoog.
Extra
Kamer 400 heeft geen tapijt. Op 
aanvraag houdt de keuken graag 
rekening met je voedselallergie. Er is 
een ringleiding voorzien aan de balie. 
Ook een trilalarm is beschikbaar. De 
liftknoppen zijn uitgevoerd in braille en 
reliëf. Kleurcontrasten zijn grotendeels 
aanwezig.

Holiday Inn Express Gent ***

Gent

Akkerhage 2
9000 Gent

 +32 9 222 58 85
 +32 9 220 12 22
 hotel@hiexgent.be
 www.hiexgent.be
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Hotel Den Briel is een modern gebouw, gelegen op 1,2 kilometer van het 
historisch centrum van Gent. Het hotel wordt omringd door groen en 
beschikt over een prachtige tuin. Naast Den Briel ligt het ziekenhuis AZ 
Sint-Lucas. Er is gratis WiFi in het hele hotel beschikbaar. Alle kamers 
beschikken over een flatscreen-tv en badkamer. Verder vind je er ook 
een grote lobby met bar, een restaurant met 150 plaatsen, een fitness, ...

Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang is vlot bereikbaar en 
toegankelijk. De badgelezer staat 
wat dicht in de hoek. De balie is 
verlaagd, maar niet onderrijdbaar.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met een goede lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Restaurant / ontbijtruimte
Het restaurant is goed toegankelijk. 
Er zijn onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
De aangepaste gemeenschappelijke 
toiletten hebben voldoende ruimte 
en beugels. In 1 ervan is de ruimte 
voor het toilet en de wastafel wat 
nipt, maar wel bruikbaar.
Slaap- en badkamer 
Het hotel heeft 8 aangepaste 
eenpersoonskamers, 46 aangepaste 
tweepersoonskamers en 3 
aangepaste vierpersoonskamers. 
19 kamers hiervan hebben samen 
38 hoog-laag bedden. In totaal 

zijn er 100 aangepaste bedden. De 
draairuimte achter de deur van de 
tweepersoonskamers is wat nipt. De 
badkamer heeft een opendraaiende 
wand waarop de wastafel bevestigd 
is. Door de wand open te zetten 
wordt de gebruiksruimte en de 
circulatiemogelijkheid bij toilet, 
wastafel en douche veel verruimd. 
Er is een inrijdbare douche 
met verplaatsbare douchezit of 
doucherolstoel met opklapbare 
armleuningen. Het toilet heeft 
voldoende ruimte en beugels. De 
wastafel is beperkt onderrijdbaar.
Extra
Er is 24u zorg beschikbaar, net als 
een tillift, hoog-laag bedden en een 
kiné- en revalidatieruimte. Ook de 
fitnessruimte is toegankelijk. Op 
aanvraag houdt de keuken graag 
rekening met je voedselallergie. 
De lift heeft brailleknoppen. 
Kleurcontrasten zijn grotendeels 
aanwezig.

Hotel Den Briel *** 
Gent

Abraham Voortmanstraat 2
9000 Gent

 +32 9 430 20 00
 receptie@denbriel.be
 www.denbriel.be
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Je logeert in het hart van Gent: aan de voet van het Belfort, in de 
schaduw van het stadhuis en op een boogscheut van de Sint-Baafs 
Kathedraal. De kamers zijn voorzien van modern comfort. Het hotel
beschikt ook over 10 vergaderzalen, een fitness, sauna en een 
rustgevend tuinterras. Voor lekkere streekgerechten kan je terecht in 
restaurant en bar Van Artevelde.

Toegangspad, ingang en onthaal
Toegankelijk via een alternatieve 
deur met bel. De opstel- en 
draairuimte aan de deur is nipt, 
maar bruikbaar. Binnen is er 
voldoende circulatieruimte. 

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

Restaurant / ontbijtruimte
De ontbijtruimte is drempelloos 
bereikbaar. Het restaurant zelf niet, 
maar je kan ook eten in de bar. 
Daar kan je hulp nodig hebben bij 
het openen va de dubbele deur. De 
tafels zijn beperkt onderrijdbaar, 
maar er is een betere onderrijdbare 
tafel beschikbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Je neemt een vrij lange helling 
richting het toilet. De deur is 82 cm 

breed. De draairuimte is nipt, 
maar bruikbaar. Er is voldoende 
opstelruimte aan het toilet. Er is 
enkel een opklapbare beugel. 

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer (nummer 
230) met aangepaste badkamer. 
De opstel- en circulatieruimte 
aan de deuren is beperkt. Naast 
het vrij hoge bed heb je 135 cm 
draairuimte. Er is een inrijdbare 
douche met voldoende ruimte, 
eerder klein douchezitje en 
een beugel. Aan het toilet is er 
voldoende opstelruimte en er zijn 
beugels voorzien. De wastafel is 
onderrijdbaar.

Extra
Als je het op voorhand aangeeft 
kan er rekening gehouden worden 
met je allergie bij de maaltijden. 
Er zijn ook kamers beschikbaar 
zonder tapijt.

NH Gent Belfort **** 
Gent

Hoogpoort 63
9000 Gent

 +32 9 233 33 31
 +32 9 233 11 02
 nhgentbelfort@nh-hotels.com
 www.nh-hotels.com
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Toegangspad, ingang en onthaal
Op de eerder steile helling aan de 
hoofdingang kan je hulp nodig heb-
ben. Er is ook een ingang achteraan 
via de Hoogpoort met een dubbele 
deur (met deurdelen van 78 en 77 
cm breed). Je moet wel veel kracht 
zetten om de deur te openen. Er is 
voldoende circulatieruimte. De balie 
heeft een onderrijdbaar deel.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping of 
zijn bereikbaar met de lift (108 x 139 
cm). De liftdeur is 80 cm breed. De 
doorgangen zijn voldoende breed.

Restaurant / ontbijtruimte
Een muurtje voor het buffet 
beperkt de doorgangsbreedte tot 
99 cm. Verder is de circulatieruimte 
wat nipt, maar bruikbaar. Er is een 
onderrijdbare tafel aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
In het gemeenschappelijk aangepast 
toilet bij de ingang heb je genoeg 

opstelruimte naast, voor (116 cm) en 
schuin voor het toilet. De draairuimte 
is nipt. Er zijn beugels voorzien.

Slaap- en badkamer 
1 toegankelijke kamer met badkamer 
(nummer 312). De badkamer heeft een 
inrijdbare douche met douchezit en 
beugels. Er is voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het zitje. 
Misschien hangt de kraan wat ver van 
het zitje (foto 3). Ook het toilet heeft 
genoeg opstelruimte en beugels. De 
wastafel is beperkt onderrijdbaar en 
de spiegel hangt hoog.

Extra
Kamer 312 is voorzien van een 
alarmsysteem. Voor doven en slecht-
horenden is er een wek- en waar-
schuwingssysteem en een systeem 
voor luisterhulp beschikbaar. Wie een 
voedselallergie heeft kan op aanvraag 
alternatieve producten (bijvoorbeeld 
glutenvrij ontbijt) verkrijgen. Het 
zwembad is drempelloos bereikbaar. 
Er zijn geen hulpmiddelen om in het 
water te gaan.

Novotel Gent Centrum ligt in het historische centrum van Gent, nabij de 
toeristische trekpleisters en winkelcentra. De bar en het restaurant bieden 
een breed scala aan gerechten waarvan je bij mooi weer op het terras 
naast het zwembad kunt genieten. Het hotel is perfect voor een weekendje 
weg of een langer verblijf om met partner of familie Gent te ontdekken.

Novotel Gent Centrum *** 
Gent

Goudenleeuwplein 5
9000 Gent

 +32 9 293 90 02
 +32 9 224 32 95
 H0840@accor.com
 www.accorhotels.com
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Toegangspad, ingang en onthaal
Er zijn aangepaste parkeerplaat-
sen. De ingang is vlot bereikbaar. 
De carrouseldeur beschikt over een 
vertraagknop, maar je kan ook de 
gewone deur ernaast nemen. Je 
kan wat hulp gebruiken. De balie is 
beperkt onderrijdbaar.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met een goede lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Restaurant / ontbijtruimte
Er is voldoende ruimte in de ont-
bijtzaal. Onderrijdbare tafels zijn 
aanwezig. Het restaurant vind je in 
het aanpalende Holiday Inn Express 
hotel. Dat is eveneens toegankelijk.
Gemeenschappelijk toilet
Het aangepast toilet is voldoende 
ruim en beschikt over beugels.
Slaap- en badkamer 
Er zijn 5 aangepaste kamers (num-
mers 005, 118, 222, 322 en 422). Kamer 

005 is een connecting room. Daar is 
1 deur 83 cm breed. Alle kamers zijn 
ruim en bieden draairuimte aan 1 
zijde van het dubbelbed. De badka-
mers hebben een inrijdbare douche 
met openvouwbare douchewand. Die 
kan het circuleren en opstellen aan 
de douchezit wat hinderen. Verder is 
er voldoende ruimte en zijn douche 
en toilet van beugels voorzien. De 
wastafel is onderrijdbaar. Er is een 
alarmkoord.
Extra
Er is een kamer voor mensen met 
astma en ademhalingsproblemen. De 
keuken houdt graag rekening met je 
voedselallergie. Het alarm geeft ook 
een visueel signaal. Er is een trilal-
arm beschikbaar. Er zijn braille- en 
reliëfaanduidingen, en er is info in 
grootletterschrift aanwezig. De spie-
gels aan de balie en in de lift kunnen 
verwarrend werken. Ook het winkeltje 
en de fitness zijn toegankelijk.

Zoek een tempo dat bij je past in Residence Inn by Marriott Gent. Of je nu 
een paar dagen, een paar weken of een paar maanden blijft, je dagelijkse 
routine is belangrijk. Elk van de ruime suites beschikt over alle traditionele 
hotelvoorzieningen, maar heeft het voordeel van een volledig uitgeruste keuken 
waardoor je flexibel je favoriete gerechten kunt bereiden. Het hotel biedt een 
gratis bezorgservice voor boodschappen om je koelkast te vullen. Gratis supersnel 
internet is beschikbaar in het hele hotel. Begin elke ochtend met een gratis 
ontbijtbuffet en ontmoet medegasten en personeel op geselecteerde avonden 
voor een drankje tijdens “In the Mix”. De Residence Inn is gunstig gelegen buiten de 
lage-emissiezone en daarom toegankelijk voor alle auto’s en voertuigen.

Residence Inn by Marriott
Gent

Akkerhage 2A
9000 Gent

 +32 9 398 74 00
 www.marriott.com
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Ibis Budget Gent Centrum 
Dampoort*****

Gent
Ibis budget Gent Centrum Dampoort is ideaal gelegen op 700m van het historisch 
centrum van Gent naast het treinstation en dicht bij de haven van Gent. 
Het is slechts 10 minuten lopen naar het historische centrum van Gent. De 
belangrijkste locaties zoals Gent Expo en ICC zijn binnen 10 minuten bereikbaar 
per auto. Ontspan in de gloednieuwe en moderne kamers, geniet van het 
onbeperkte ontbijtbuffet en maak gebruik van gratis WiFi en een eigen overdekte 
parkeerplaats.

Toegangspad, ingang en onthaal
De aangepaste en voorbehouden 
parkeerplaats bevindt zich op -1. 
Op beide parkeerniveaus zijn er 
bredere parkeerplaatsen. Het brede 
toegangspad is aangelegd in vlakke 
kasseien. De balie is onderrijdbaar 
maar niet verlaagd.

Looproutes en niveauverschillen
De gangen zijn voldoende breed. 
Enkel van de parkeerplaats naar de 
lift op -1 is de opstelruimte hier en 
daar beperkt. Via de ruime lift zijn 
alle verdiepingen bereikbaar. Maar 1 
van de 2 liften gaat naar de parking

Restaurant / ontbijtruimte
De tafels zijn beperkt onderrijdbaar 
door de centrale poot. Er is 
voldoende circulatieruimte langs het 
buffet.

Gemeenschappelijk toilet
Het aangepast toilet is ruim en goed 
ingericht. Enkel de opstelruimte 
aan de binnenzijde van de deur is 
beperkt. De wastafel is onderrijdbaar.

Slaap- en badkamer 
Er zijn 5 identieke aangepaste 
kamers: kamers 001, 101, 201, 301 
en 401. De aangepaste kamers en 
bijhorende badkamers zijn ruim. 
Een voorwaartse transfer naar het 
douchezitje of het toilet gaat moeilijk, 
maar schuin voorwaarts kan wel. 
Zowel het douchezitje als het toilet 
hebben 2 beugels. De wastafel is 
onderijdbaar.

Extra
Er zijn kamers met antiallergische 
stoffen. De knoppen in de lift hebben 
brailleaanduidingen. Er is een rolstoel 
beschikbaar.

Ravelijnstraat 1
9000 Gent

 +32 9 295 20 10
 HA243@accor.com
 www.ibisbudgetgent.be
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De Pepel *****

Brugge
De Pepel ligt op 3,5 km van het historisch centrum van Brugge. Op 800 m van 
de woning vind je zowel de start van de Abdijen fiets- en wandelroute met 
het Ryckeveldebos en -kasteel, als het natuurdomein de Assebroekse Meersen 
en aansluiting op het fietsnetwerk. De Pepel is een vrijstaande, drempelvrije 
vakantiewoning. De knusse leefruimte heeft een aparte uitstraling door ‘n 
levensgroot houten beeld en een accent op bijzondere verlichting. Vanop het 
terras met automatisch zonnescherm kan je vanuit de houten tuinmeubelen 
genieten van de 600m2 grote privé natuurtuin. Er is veel vermaak voor het -al dan 
niet- jonge volkje, zowel binnen (dvd’s, lego, boeken, ...) als buiten (pingpongtafel 
en tafelvoetbal). De groene sleutel is het symbool van ons ecologisch ondernemen.

3

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. 
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de beneden-
verdieping en zijn vlot bereikbaar. 
Aan twee schuifdeuren is de opstel-
ruimte naast de klink beperkt. Je kan 
ze echter ook (deels) open laten.
Leef / eetruimte
Er is voldoende circulatieruimte. De 
tafel is onderrijdbaar. De keuken 
heeft een onderrijdbaar en in de 
hoogte verstelbaar werkvlak. 
Gemeenschappelijk toilet
Er is geen gemeenschappelijk aange-
past toilet, maar het toilet in de aan-
gepaste badkamer is steeds vlakbij.
Slaap- en badkamer
Er zijn 2 toegankelijke slaapkamers, 
waarvan 1 ruime kamer specifiek 
uitgerust is met een hoog-laag bed. 
De andere kamer, met dubbel bed, 

is ook bruikbaar mits verplaatsen 
van het nachttafeltje. Het bed daar 
is wel vrij hoog. De badkamer heeft 
een inrijdbare douche met zitje, 
beugels en voldoende opstelruimte 
(110 cm voor het zitje). Er is ook een 
doucherolstoel aanwezig. Ook het 
toilet heeft beugels en opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.
Extra 
Verpleging en hulpmiddelen kunnen 
voorzien worden via externe dien-
sten op aanvraag. Er is info over de 
woning en Brugge in braille aan-
wezig, net als luisterboeken. Er zijn 
voldoende contrasten. Je hebt een 
visuele wekker ter beschikking en 
er is een visueel brandalarm. Voor 
de tv is er een koptelefoon beschik-
baar. Er is geen tapijt en alles is 
afwasbaar in functie van allergieën. 
Enkele kleine snoezelmogelijkheden 
zijn ook voorzien. 

Antoon De Lensstraat 19
8310 Brugge (Assebroek)

 +32 478 61 44 04
 info@pepel.be
 www.pepel.be
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Toegankelijkheidsinfo

Camping Memling te Brugge is een gezellige en verzorgde camping gelegen 
aan een bos en overdekt zwembad. De camping is het hele jaar open en 
biedt ruime standplaatsen voor caravans en motorhomes. Met een tent 
kan je een plekje uitkiezen op de mooie kampeerweide. Als kampeerder 
kan je steeds gebruik maken van de nette, vernieuwde douches, toiletten 
en andere sanitaire faciliteiten. Er is tevens een zithoek met piano en TV. 
Laptop of smartphone mee? Op de camping heb je vlot toegang tot het 
WIFI-netwerk. In de onmiddellijke omgeving vind je verschillende winkels 
en restaurants, terwijl het historisch centrum van Brugge op heel korte 
afstand gemakkelijk bereikbaar is. Winter of zomer; Camping Memling 
vormt de ideale uitvalbasis voor het bezoeken van Brugge, de kust en 
omliggende regio.

Toegangspad, ingang en onthaal
Er zijn enkele brede 
parkeerplaatsen vlakbij de 
ingang. Je kan ook parkeren bij 
de staanplaats. De receptie is 
niet toegankelijk, maar bezoekers 
die reeds gereserveerd hebben 
krijgen de nodige informatie 
digitaal. De slagboom opent 
met nummerplaatherkenning. 
Bezoekers zonder reservatie 
kunnen aanmelden aan de 
slagboom.

Looproutes
De belangrijkste paden zijn verhard 
en voldoende breed.

Staanplaatsen
De toegankelijke staanplaatsen 
liggen vlakbij het sanitair blok bij 
het hoofdgebouw. Een verhard pad 
verbindt beide. 

Sanitair blok
Het sanitair blok bij het 
hoofdgebouw beschikt over een 
goed toegankelijke badkamer. Die 
heeft een inrijdbare douche met 
zitje, beugels en voldoende ruimte. 
Ook het toilet biedt voldoende 
ruimte en beugels. De wastafel 
is onderrijdbaar. Er is ook een 
babyverzorgingstafel.

Camping Memling
Brugge

Veltemweg 109
8310 Brugge (Sint-Kruis)

 info@campingmemling.be
 www.campingmemling.be
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Toegankelijkheidsinfo

Camping Blaarmeersen ligt in een 100 ha groot domein met zwemvijver, 
klimhal, squash, tennis, omnisportveld, enz. Al deze voorzieningen 
zijn vlot bereikbaar en toegankelijk. Dichtbij vind je bovendien ook 
natuurgebied de Bourgoyen. Er is een rechtstreekse busverbinding en een 
verkeersluwe fietsweg naar het historische centrum van Gent (5 km).

Toegangspad, ingang en onthaal
Er is helling tot tegen de deur om 
de receptie binnen te gaan (foto 2).  
De deur is daardoor moeilijk 
zelfstandig te openen. 

Looproutes
De paden zijn geasfalteerd en 
goed berijdbaar. Ze zijn voldoende 
breed. Je treft enkele afgeschuinde 
stoepranden aan die wat steiler 
zijn.

Staanplaatsen
De staanplaatsen zijn gemiddeld 
100m2 groot. Ze zijn goed 
bereikbaar via de paden. Je kunt 
parkeren bij de staanplaats.

Sanitair blok
Sanitair blok 2 is het beste 
toegankelijk. Zowel bij de dames 
als de heren is er een inrijdbare 

douche met douchezit (37 x 37 cm), 
voldoende opstelruimte en beugels. 
Het zitje staat wat hoog. De opstel- 
en draairuimte aan de douchedeur 
is wat nipt, maar bruikbaar. 
Bij de dames heb je voldoende 
opstelruimte naast het toilet, en 
102 cm voor het toilet. Bij de heren 
heb je 80 cm naast het toilet, en 116 
cm voor het toilet. Beide toiletten 
hebben beugels. De wastafels zijn 
onderrijdbaar.

Extra
Een verhard pad brengt je tot aan 
het water van de zwemvijver. Er 
zijn geen hulpmiddelen om in het 
water te gaan.

Blaarmeersen **** 
Gent

Campinglaan 16
9000 Gent

 +32 9 266 81 60
 camping.blaarmeersen@stad.gent
 www.blaarmeersen.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 hostels, jeugd- en groepsverblijven vind je in de andere All In brochure.
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Aalst Keizershof Hotel Hotel 1     (1 kamer) 1 98
Aalter Kasteel Bellem Vakantielogies 4     (4 kamers) 4 163  
Aarschot De Pluimpapaver Hotel 1     (1 kamer) 1 77
Alveringem Camping Scheibeekhoeve Kamperen / 1 170
Alveringem Vakantiehoeve Briesland Vakantiewoning 3     (1 kamer) 1 145
Antwerpen Hilton Antwerp Old Town Hotel 2     (2 kamers) 2 188
Antwerpen Holiday Inn Express Antwerp City-North Hotel 1     (1 kamer) 1 187
Anzegem La Rozerie Gastenkamers 2     (1 kamer) 1 112
Beernem Oostveldhoeve Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 146
Beernem Vakantiehuisje in ’t Groen Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 147
Bekkevoort Bogaerde Winning: Begijnen Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 122
Beringen Hoeve Genemeer Vakantielogies 4     (2 kamers)*** 2 160
Bever Rosario Gastenkamer 1     (1 kamer) 1 101
Beveren-Waas Arenberghoeve Gastenkamer 1     (1 kamer) 1 113
Bilzen Martin’s Rentmeesterij Hotel 3     (3 kamers) 3 85
Blankenberge ABC Hotel Hotel 1     (1 kamer) 1 27
Blankenberge Alfa-Inn Hotel 4     (2 kamers) 2 28
Blankenberge De Wielen Kamperen / 1 57
Blankenberge Du Commerce Hotel 3     (3 kamers) 3 29
Blankenberge Floreal Blankenberge Vakantielogies 6     (6 kamers) 6 49
Blankenberge Hotel O’mer Hotel 8     (8 kamers) 8 30
Blankenberge José Hotel 1     (1 kamer) 1 31
Blankenberge Vakantiecentrum Cosmopolite Vakantielogies 1     (1 kamer) 1 50
Brakel De Kleppe Vakantiewoning 40   (24 kamers) 13 156
Brasschaat Casa Ametza Vakantiewoning 24   (12 kamers) 6 125
Brasschaat Hotel Dennenhof Hotel 2     (2 kamers) 2 80
Bredene ’t Minnepark Kamperen / 1 61
Bredene Park Costa Kamperen / 1 60
Bree Mussenburghof Hotel 1     (1 kamer) 1 88
Brugge Academie Hotel 2     (2 kamers) 2 192
Brugge Boterhuis Hotel 2     (2 kamers) 2 193
Brugge Camping Memling Kamperen / 1 210
Brugge De Castillion Hotel 1     (1 kamer) 1 194
Brugge De Medici Hotel 3     (3 kamers) 3 195
Brugge De Pepel Vakantiewoning 2     (2 kamers) 1 209
Brugge Golden Tree Hotel Hotel 1     (1 kamer) 1 196
Brugge Grand Hotel Casselbergh Hotel 1     (1 kamer) 1 197
Brugge Lace Hotel Hotel 2     (2 kamers) 2 198
Brugge Martin’s Hotel 1     (1 kamer) 1 199
Brussel Aloft Brussels Schuman Hotel 17    (9 kamers) 9 182
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Brussel Thon Hotel EU Hotel 20    (20 kamers) 20 183
Buggenhout B&B Mettes Gastenkamer 2     (2 kamers) 2 116
Damme B&B Altijd Genieten Gastenkamer 8     (4 kamers) 4 108
De Panne Eb & Vloed Vakantiewoning 3     (3 kamers) 3 48
De Panne Hotel Aan Zee Hotel 3     (3 kamers) 3 40
De Panne Parkhotel De Panne Hotel 1     (1 kamer) 1 41
De Panne Plopsa Hotel Hotel 5     (5 kamers) 5 42
De Panne Villa Rozerood Vakantielogies 2     (1 kamer) 1 53
Deerlijk Hof te Voorde Vakantiewoning 2     (1 kamer) 1 140
Deinze De Ceder Vakantielogies 20   (20 kamers) 20 162
Dessel Het Witte ZandPat Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 124
Diest B&B Aangenaam Anders Gastenkamer 1     (1 kamer) 1 102
Diest Het Swinnenbos Kamperen / 1 164
Diksmuide ‘t Lappersfort Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 143
Dilsen-Stokkem ’t Poorthuys Gastenkamer 2     (2 kamers) 2 106
Dilsen-Stokkem De Maretak Hotel 1     (1 kamer) 1 81
Edegem Hotel Drie Eiken Hotel 60   (54 kamers) 54 79
Genk M Hotel Hotel 2     (2 kamers) 2 82
Gent Blaarmeersen Kamperen / 1 211

Gent Europahotel Hotel 1     (1 kamer) 1 201
Gent Holiday Inn Express Gent Hotel 1     (1 kamer) 1 203
Gent Hotel Den Briel Hotel 100 (57 kamers) 57 204
Gent Hotel Harmony Hotel 2     (2 kamers) 2 202
Gent Ibis Budget Gent Centrum Dampoort Hotel 5     (5 kamers) 5 208
Gent NH Gent Belfort Hotel 1     (1 kamer) 1 205
Gent Novotel Gent Centrum Hotel 1     (1 kamer) 1 206
Gent Residence Inn by Marriott Hotel 5     (5 kamers) 5 207
Geraardsbergen Provinciaal Domein De Gavers - bungalow 6 Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 154
Geraardsbergen Provinciaal Domein De Gavers - camping Kamperen / 1 172
Gingelom Aan Het Tombos Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 134
Gingelom Hoeve Jadoul: Druif Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 135
Gingelom Hoeve Jadoul: Kers Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 136
Hamont-Achel Vakantieverblijf De Dielis Vakantiewoning 20   (12 kamers) 3 137
Hasselt De Groene Hendrickx Hotel 1     (1 kamer) 1 189
Hasselt Holiday Inn Express Hasselt Hotel 1     (1 kamer) 1 190
Hasselt Radisson Blu Hotel, Hasselt Hotel 1     (1 kamer) 1 191
Hechtel-Eksel De Lage Kempen Kamperen / 1 169
Hechtel-Eksel De Lage Kempen - ‘t Huis Vakantiewoning 8     (4 kamers) 2 138
Heers Alfonsinehoeve Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 132
Heers Martenshof Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 133
Herk-de-Stad De Waterkant Vakantiewoning 2     (2 kamers) 2 127
Herselt Amethist Hotel 1     (1 kamer) 1 78
Heuvelland Akkernest Vakantiewoning 12   (6 kamers) 2 150
Heuvelland Belvedère Hotel 1     (1 kamer) 1 94
Heuvelland Vakantiehoeve Rodeberg Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 151
Hooglede Buytenshuys Gastenkamer 1     (1 kamer) 1 111
Horebeke Vierkantshoeve Molenzicht Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 157
Ieper De Palingbeekhoeve Vakantiewoning 3     (1 kamer) 1 148
Ieper Novotel Ieper Centrum Hotel 2     (2 kamers) 2 93
Ieper Vijverhuis Vakantiewoning 2     (2 kamers) 2 149
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Jabbeke Flockhof Vakantiewoning 2     (1 kamer) 1 139
Kasterlee Floreal Kempen Kamperen / 1 167
Kasterlee Houtum Kamperen / 1 168
Kluisbergen De Pupiter Hotel 15   (15 kamers) 15 99
Knokke-Heist Huyshoeve Hotel 1     (1 kamer) 1 26
Koksijde Casino Hotel 6     (3 kamers) 3 43
Koksijde Euphorbia Vakantielogies 12   (6 kamers) 1 54
Koksijde Gasthof Bethania Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 46
Koksijde Reigersnest Vakantielogies 2     (2 kamers) 2 55
Kortemark Domein Waterland - Barn Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 144
Kortrijk d-hotel Hotel 1     (1 kamer) 1 91
Kortrijk Ibis Kortrijk Centrum Hotel 4     (4 kamers) 4 92
Kruibeke B&B BAZ Gastenkamer en 

vakantiewoning
1     (1 kamer) 1 114

Lede Mirabella Gastenkamer 1     (1 kamer) 1 117
Leuven Hotel Ladeuze Hotel 1     (1 kamer) 1 184
Leuven Novotel Leuven Centrum Hotel 2     (2 kamers) 2 185
Leuven Park Inn by Radisson Leuven Hotel 2     (2 kamers) 2 186
Lier B&B Soetemin Gastenkamer 2     (1 kamer) 1 105
Lille Aan de Boskapel Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 123
Lille De Lilse Bergen Kamperen / 2 165
Lille Hildegarden Gastenkamer 2     (2 kamers) 2 103
Lubbeek Groepsverblijf Drogenhof Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 120
Maarkedal Het Natuurlijk Genot Gastenkamer en 

vakantiewoning
4     (4 kamers) 2 118

Maarkedal Hof ter Heidje Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 158
Maaseik Guesthouse ’t Dorpshuys Vakantielogies 1     (1 kamer) 1 161
Maaseik Kasteel Wurfeld Hotel 2     (2 kamers) 2 83
Maaseik Oude Eycke Hotel 2     (2 kamers) 2 84
Maasmechelen Het Vuchterhof Vakantiewoning 3     (3 kamers) 3 128
Maasmechelen Vakantiehuis Fabiola - ’t Mechels Bos Vakantielogies / 

Vakantiewoning
20   (10 kamers) 11 129

Maasmechelen Vakantiehuis Fabiola - Thomasbos Vakantielogies / 
Vakantiewoning

9    (13 kamers) 5 130

Meise Falko Hotel 2     (2 kamers) 2 76
Middelkerke Hotel Middelpunt Hotel 88   (44 kamers) 46 36
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Middelkerke Mercator Kamperen / 1 58
Mol Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Kamperen 12   (2 woningen) 5 166
Nieuwpoort B&B ’t Hannonshof Gastenkamer 1     (1 kamer) 1 45
Nieuwpoort Cosmopolite Hotel 5     (5 kamers) 5 37
Nieuwpoort Ibis Styles Nieuwpoort Hotel 4     (4 kamers) 4 38
Nieuwpoort Sandeshoved Hotel 3     (3 kamers) 3 39
Nieuwpoort Zorgverblijf Ter Duinen Vakantielogies 66   (66 kamers) 70 52
Olmen Berksvenhoeve Vakantiewoning 4     (5 kamers) 1 126
Oostduinkerke Hoevedomein Rietvelde Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 47
Oostduinkerke VakantiedomeinTer Helme Vakantielogies 16  (16 kamers)*** 16 56
Oostende ’t Hof Ten Hullenhove Gastenkamer 1     (1 kamer) 1 44
Oostende Europe Hotel 5     (5 kamers) 5 33
Oostende Hotel Bero Hotel 3     (3 kamers) 3 34
Oostende Vayamundo Vakantielogies 23    (16 kamers) 16 51
Oostende Zorghotel Gezondheidscen-trum Koninklijke Villa Hotel 4     (2 kamers) 2 35
Oostkamp De Grote Linde Gastenkamer 1     (1 kamer) 1 107
Oostkamp Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp Hotel 1     (1 kamer) 1 89
Oudenaarde Leopold Hotel Oudenaarde Hotel 1     (1 kamer) 1 100
Poperinge Callecanes Hotel 4     (4 kamers) 4 95
Poperinge In ‘t Genot Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 152
Rijkevorsel B&B de Rijcke Rust Gastenkamer 1     (1 kamer) 1 104
Ronse Hoeve De Schapenkop Hotel 2     (1 kamer) 1 119
Sint-Gillis-Waas Fruithof Tack Gastenkamer 1     (1 kamer) 1 115
Sint-Niklaas Hoeve Oswald Vakantiewoning 13   ( 7 kamers) 6 153
Sint-Niklaas Ibis Sint-Niklaas Centrum Hotel 4     (4 kamers) 4 97
Sint-Pieters-Leeuw Ibis Budget Brussels South Hotel 2     (2 kamers) 2 74
Sint-Truiden l’O de Vie Hotel 8     (7 kamers) 7 88
Spiere-Helkijn ’t Hof van Spiere Gastenkamer 1     (1 kamer) 1 110
Tienen Alpha Hotel: vakantiewoning Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 121
Vilvoorde The Lodge Hotel 2     (1 kamer) 1 75
Voeren De Kommel Hotel 1     (1 kamer) 1 86
Voeren Varnhof Vakantiewoning 5     ( 5 kamers) 3 131
Wachtebeke Puyenbroeck Kamperen / 2 171
Westende Kompas Camping Kamperen / 2 59
Zandhoven Zorgverblijf Hooidonk Vakantielogies 88   (44 kamers) 44 159
Zeebrugge Ibis Styles Zeebrugge Hotel 3     (3 kamers) 3 32
Zelzate Den Hof Hotel 1     (1 kamer) 1 96
Zuienkerke Zorghotel Domein Polderwind Hotel 92   (46 kamers) 46 90
Zwalm ’t Schoon Leven Gastenkamer 1     (1 kamer) 1 155
Zwevegem Hoevetoerisme Ten Rooden Duifhuize Vakantiewoning 1     (1 kamer) 1 141
Zwevegem Ovaertine Gastenkamer 1     (1 kamer) 1 109
Zwevegem Trimaarzate Vakantiewoning 3     (2 kamers) 2 142

(*)  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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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. Er worden inspanningen geleverd voor 
iedereen, wat ook je beperking 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?
Vzw Kompaan vormt een brug tussen reizigers met een beperking of zorgvraag en vrijwilligers. Ze bieden 
opleidingen aan voor toekomstige vrijwilligers en brengen hen in contact met reizigers en dagtrippers die 
op zoek zijn naar een assistent. Daarnaast zorgen ze ook voor de nodige contracten en verzekeringen, zodat 
zorgeloos genieten op de eerste plaats staat. Contacteer hen via info@vzwkompaan.be of +32 489 37 47 99. 
Meer info op www.vzwkompaan.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/
brochures.
Wees er op tijd bij, want de plaatsen zijn beperkt. 
 Eenmaal ingeschreven, moet je nog één ding zelf doen: 
genieten.
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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. 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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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 of op audio-cd te 
ontvangen, mail je naar assistance@b-rail.be.

Weg met bus en tram van De Lijn
Je rit met De Lijn hoef je voortaan niet meer te reserveren. Je kan zelf de 
toegankelijkheid van je halte(s) nagaan op de website of via de app van De Lijn. 
Wil je meer zekerheid, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van het voertuig, 
dan kan je je wel nog steeds aanmelden bij de belbuscentrale van de provincie 
waar je vertrekt. Meer Mobiele Lijnen hebben meerdere toegankelijke haltes en 
worden uitgevoerd door toegankelijke bussen en trams. Op de website zie je 
welke lijnen dat zijn.  Alle informatie over het toegankelijkheidsbeleid van De Lijn 
vind je op www.delijn.be > Toegankelijkheid en in de folder Toegankelijkheid.
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.

Verantwoordelijke uitgever
Peter De Wilde,  
Toerisme Vlaanderen,  
Grasmarkt 61, 1000 Brussel

Wettelijk depot 
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Contact
toegankelijk@toerismevlaanderen.be

Meer informatie
www.toerismevlaanderen.be

Copyrights
Toerisme Vlaanderen,  
Kris Jacobs, Daniël Rys, Sara M. Peeters 
en De Ceder, RKV / Frank Toussaint,  
Piet De Kersgieter, GRM G. 
 Schalenbourg, www.milo-profi.be, p. 
66, p 68-69: Cosmopolitan Cullture 
Park,  LABIOMISTA, Genk (BE) © Koen 
Vanmechelen
Cover: Vakantieverblijf De Dielis - 
fotograaf: Sofie Van Overloop

Met dank aan
Inter: toegankelijkheidsdoorlichtingen 

 
Alle rechten voorbehouden. Behoudens 
de uitdrukkelijk bij wet bepaalde 
uitzonderingen mag niets uit deze 
uitgave worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar 
gemaakt, op welke wijze ook, zonder 
de voorafgaande en schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

http://www.visitflanders.com/toegankelijkheid
http://www.meermobiel.be
http://www.belgiantrain.be
mailto:assistance@b-rail.be
https://www.delijn.be/nl/
http://www.blueassist.eu
http://www.mivb.be
mailto:toegankelijk@toerismevlaanderen.be
http://www.toerismevlaanderen.be
http://www.milo-profi.be


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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