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Toegankelijkheidsinfo

Zoek je een betaalbare en comfortabele slaap- of vergaderplaats voor je klas, 
jeugdgroep of collega’s? Dichtbij het station én de stad Antwerpen? Dan is Het 
Scoutshuis de ideale locatie. In de kamers voor twee, vier of acht personen 
slaap je in verplaatsbare beddenbakken met looplampen en stop je je kleren in 
een patrouillekoffer. Comfortabel kamperen dus. Op De Kampgrond (slaapvloer) 
slaap je met twintig personen op eigen matjes. Knus en basic. Toiletten en indi-
viduele douches vind je op de gang. Halfpension, volpension of zelf koken? Het 
kan allemaal. Je wil vergaderen met een kleine of grote groep? Het Scoutshuis 
heeft vijf vergaderzalen met wifi, whiteboard en beamers die je met één klik 
verbindt met je laptop.

Toegangspad, ingang en onthaal
Er zijn twee kleine drempeltjes van 2 
cm vlak na elkaar. De deuren zijn vrij 
zwaar om zelf te openen. Er is voldoende 
circulatieruimte. De balie heeft een 
verlaagd en onderrijdbaar deel.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
met een goede lift. De doorgangen zijn 
voldoende breed. Verschillende deuren 
zijn wat zwaar om zelf te openen.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je hebt voldoende circulatieruimte en 
de tafels zijn beperkt onderrijdbaar (64 
cm hoog). In de zelfkookkeuken zijn de 
spoelbak, het werkblad en het fornuis 
beperkt onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
In de toiletten in de gemeenschappe-
lijke aangepaste badkamers op de 
derde en vierde verdieping heb je 
voldoende draai- en opstelruimte. 
Beugels zijn voorzien. 

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Er zijn 2 eenpersoonsslaapkamers, 
1 kamer voor 2 personen, 6 voor 
4 personen en 6 voor 8 personen. 
Alle kamers zijn toegankelijk, maar 
in de kamer voor 2 personen heb 
je geen opstelruimte naast het 
bed. In alle kamers samen zijn er 
minstens 26 toegankelijke bedden 
(minstens 2 toegankelijke bedden 
per kamer van 4 of 8 personen). Er 
is ook een toegankelijke slaapzaal 
zonder bedden. De 2 badkamers 
op de gang hebben een inrijdbare 
douche met douchezit, beugel en 
voldoende opstelruimte. De wastafel 
is onderrijdbaar.
Extra 
Er ligt nergens tapijt en de 
matrasovertrekken zijn antiallergisch. 
Als je het bij je reservatie doorgeeft 
houdt het verblijf graag rekening met 
je voedselallergie.
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