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Toegankelijkheidsinfo

Jeugdherberg De Blauwput ligt vlakbij het station van Leuven en op een 
boogscheut van het stadscentrum. Je logeert in een modern en sfeervol 
gebouw met frisse inrichting en een mooie binnentuin. De Blauwput 
beschikt over kamers met eigen sanitair. ‘s Avonds kan je terecht in de 
gezellige bar of lounge. Er zijn twee aangepaste parkeerplaatsen voorzien.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk. Je kunt een duw-
tje nodig hebben op de helling voor 
de jeugdherberg. Er is voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
met de lift (100 x 133 cm). Aan de deur 
op de route naar de slaapkamers op de 
benedenverdieping is de opstel- en cir-
culatieruimte wat nipt, maar bruikbaar.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en de 
tafels zijn onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
De deur is 84 cm breed. Achter de toi-
letdeur is de opstelruimte naast de klink 
beperkt. Er is voldoende opstelruimte en 
beugels zijn voorzien, al zijn die vrij kort 
en ver uit elkaar geplaatst. 
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
6 toegankelijke slaapkamers met badka-
mer (ruime zespersoonskamers die als 
gedeelde-, twee- of eenpersoonskamer 

gebruikt kan worden en waarvan 2 
bedden steeds toegankelijk zijn). De opstel- 
en circulatieruimte aan de kamerdeur is 
nipt, maar bruikbaar. Er is een inrijdbare 
douche met douchezitje (38 x 38 cm), 
maar zonder beugels. Er is voldoende 
opstelruimte voor en schuin voor het 
zitje, ernaast heb je maar 77 cm. Het toilet 
heeft genoeg opstelruimte (85 cm naast 
het toilet) en er zijn beugels voorzien. 
De wastafel is onderrijdbaar. Er is ook 
een gemeenschappelijke badkamer op 
de gang. De ruimte voor de deur is wat 
nipt, maar zeker bruikbaar. Hier vind je 
een inrijdbare douche met zitje (38 x 38 
cm), een beugel aan de open zijde en 
voldoende opstelruimte (voor het zitje 100 
cm). Naast het toilet heb je 81 cm opstel-
ruimte, ervoor ruim voldoende. Beugels 
zijn voorzien. De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
De keuken houdt graag rekening met je 
voedselallergie als je het op voorhand 
doorgeeft. Er zijn plannen van het gebouw 
en de kamers in braille, alle ruimtes zijn 
aangegeven in braille.
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