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Toegankelijkheidsinfo

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

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

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