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Toegankelijkheidsinfo

Merkenveld ligt in de landelijke gemeente Loppem (Zedelgem), 10 km ten zuiden 
van Brugge en 20 km van de kust. Het jeugdverblijf heeft zelf 20 ha speelbos 
en 10 ha kampeerweide, en grenst aan 70 ha natuurgebied. Merkenveld is vlot 
bereikbaar met fiets, bus en trein. Er is een pad dat het hoofdgebouw verbindt 
met de parking, het gebouw, het speelveld, de kapel, de vijver, de vuurkring, 
enkele kampeerterreinen en het sanitair blok. Zo kan je met de rolstoel 
eenvoudig rond het gebouw. Alle buitendeuren zijn rolstoeltoegankelijk.

Toegangspad, ingang en onthaal
Om het aarden toegangspad te 
vermijden kan je voorrijden tot de 
ingang van het gebouw. Daar is er 
een voorbehouden parkeerplaats. De 
rolstoeltoegankelijke ingang bevindt 
zich ter hoogte van het sanitair 
van gebouw Spinder. De toegang is 
drempelloos en voldoende breed.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De horizontale 
circulatie in het gebouw is voldoende 
breed maar niet overal drempelloos. 
Er is een drempelloze route uitge-
stippeld waarbij de niveauverschillen 
opgelost worden op het binnenplein 
en aan de parkeerplaats door een 
hellend vlak.
Eetzaal / multifunctionele 
ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
in zaal Spinder en de grote refter 
Fourage. De tafels zijn onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Het aangepast toilet bij refter 
Fourage heeft voldoende opstel-
ruimte naast en schuin voor de 
toiletpot. Voor de toiletpot heb je  
94 cm opstelruimte. Er is ook een 
goed toilet in de aangepaste  
badkamer van gebouw Spinder.
Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
3 kamers op de benedenverdie-
ping van Spinder zijn toegankelijk 
(Verkenner, Kapoen en Kabouter). Ze 
hebben elk 4 toegankelijke bedden 
(foto 2). De ruimte achter de deur is 
nipt, maar bruikbaar. De gemeen-
schappelijke badkamer heeft een 
inrijdbare douche met verplaatsbare 
douchestoel met afneembare arm-
leuningen (foto 3). Er is voldoende 
opstelruimte. Het toilet heeft beugels 
en voldoende opstelruimte. De was-
tafel is onderrijdbaar.
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