
Toegankelijkheidsinfo

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

Toegangspad, ingang en onthaal
Je kan alle gebouwen vlot binnen via 
hellingen of drempelloze toe gangen. 
Misschien heb je hulp nodig bij het 
openen van een dubbele deur.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
De refter met keuken bevindt zich in 
het hoofdgebouw. Er zijn onderrijdbare 
tafels aanwezig. Ook verschillende 
multifunctionele ruimtes in de 
deelgebouwen zijn toegankelijk.
Gemeenschappelijk toilet
Er zijn aangepaste toiletten in de 
gemeenschappelijke badkamers van de 
verschillende gebouwen. Beugels zijn 
voorzien, al zijn ze soms niet ideaal 
geplaatst. In De Duinpieper beperkt de 
wastafel de opstelruimte voor het toilet. 
Verder is er overal voldoende ruimte.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
De Strandloper heeft 20 
toegankelijke bedden in verschillende 

slaapkamers, en 3 toegankelijke 
badkamers. De Kokmeeuw heeft 8 
toegankelijke kamers met samen 
26 toegankelijke bedden, en 1 
aangepaste badkamer. In De Zeekoet 
vind je 1 toegankelijke kamer 
met 4 toegankelijke bedden, en 1 
aangepaste badkamer. De Duinpieper 
beschikt over 1 aangepaste kamer 
met eigen toegankelijke badkamer en 
2 toegankelijke bedden. Daarnaast 
is er ook een gemeenschappelijke 
aangepaste badkamer. De Stern heeft 
2 toegankelijke kamers met eigen 
badkamer, en 2 toegankelijke bedden. 
De bedden zijn meestal stapelbedden 
en eerder laag. Hier en daar is de 
opstel- en draairuimte aan de deuren 
beperkt. Alle badkamers hebben 
een inrijdbare douche met zitje en 
beugels of een doucherolstoel, en 
voldoende ruimte. De wastafels zijn 
onderrijdbaar.
Extra
Het verblijf beschikt over een 
strandjutter (strandrolstoel).
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