
Toegankelijkheidsinfo

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

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

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

Bivakhuis Hoge Duin
Oostduinkerke

Kinderlaan 45
8670 Oostduinkerke

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