
Toegankelijkheidsinfo

Deze verbouwde hoeve in de Antwerpse Kempen biedt plaats voor grote 
groepen. Het is een eenvoudige, goed uitgeruste kampplaats met grote eetzaal, 
ruime slaapzalen en een grote speelweide in een groene omgeving. De keuken 
is volledig uitgerust. Den Olm is een grondig verbouwd en vernieuwd deel van 
de hoeve op het grote domein Den Broekkant.

Toegangspad, ingang en onthaal
De parking is onverhard, maar je kan 
parkeren en uitstappen aan een verharde 
zone. De helling aan blok A van Den Eik 
loopt tot tegen de deur. Blok B is vlot 
bereikbaar. Aan beide deuren kan je wat 
hulp gebruiken. De ingang van Den Olm is 
vlot bereikbaar en toegankelijk.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de beneden-
verdieping. De doorgangen naar de 
belangrijkste ruimtes zijn voldoende 
breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Den Eik: De eetzaal in blok B is goed 
bereikbaar en ruim. Onderrijdbare tafels 
zijn aanwezig. Den Olm: Je bereikt de 
eetzaal van binnenuit via een vrij steile 
helling. In de eetzaal heb je voldoende 
ruimte en onderrijdbare tafels zijn 
aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Den Eik: Het aangepast toilet in Blok 
B is voldoende ruim, met beugels. 
Den Olm: Je gebruikt het toilet van 
de aangepaste badkamer. Dat heeft 
voldoende ruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer 
Den Eik: In Blok A is er 1 aangepaste 
slaapkamer waarin maximaal 2 
toegankelijke bedden geplaatst kunnen 
worden. In Blok B zijn er 4 goed 
bereikbare slaapkamers met elk 2 
toegankelijke bedden, maar dan moet 
je naar Blok A voor de aangepaste 
badkamer. Die heeft een inrijdbare 
douche met eerder klein zitje, beugels 
en voldoende ruimte. De wastafel is 
onderrijdbaar. De opstelruimte naast de 
deurklink is beperkt in de badkamer.
Den Olm: Er is 1 toegankelijke 
slaapkamer met aangepaste badkamer. 
In de kamer kunnen maximaal 3 
toegankelijke bedden staan. In de 
badkamer vind je een inrijdbare 
douche met voldoende ruimte en 
een verplaatsbare douchestoel met 
wegneembare armleuningen. De 
wastafel is onderrijdbaar.
Extra 
Er is geen tapijt en er zijn geen stoffen 
bekledingen.

Domein Den Broekkant
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