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Toegankelijkheidsinfo

Vakantiehuis De Lork is gelegen in het uiterst zuidelijke puntje van het West-
Vlaamse Heuvelland, op de flank van de hoogste heuvel, De Kemmelberg. Dit 
jeugdverblijf is uitstekend geschikt voor alle mogelijke groepen en uitstappen. 
Allerlei materiaal voor lessen, vergaderingen en vormingen is aanwezig. Voor 
bosklassen beschik je over het speciaal uitgeruste natuuratelier “’t Gapertje”. 
Er is ook een heuse sportzaal aanwezig. In de omgeving kan je wandelen, fiet-
sen, paardrijden, zwemmen, musea bezoeken en zo veel meer.

Toegangspad, ingang en onthaal
Door de ligging op de flank van de 
Kemmelberg moet je via een steile 
straat naar de parking en ingang. 
Toegankelijk via 2 hellende vlakken, 
met een manuele rolstoel heb je wel-
licht hulp nodig. De helling links voor 
het terras is wat minder steil en lang. 
Ook in het inkomsas is er een vrij steil 
hellend vlak dat met hulp bruikbaar is.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met de lift. De lift naar de 
slaapkamers is 132 cm diep en heeft een 
deurbreedte van 80 cm. De andere lift 
is groter, maar hier staat de oproep-
knop in de hoek. De doorgangen zijn 
voldoende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Goede circulatieruimte. Er zijn onder-
rijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de inkomhal is aan de 
krappe kant, voor het toilet is er slechts 
65 cm opstelruimte. Er zijn beugels. Het 
toilet in de toegankelijke badkamer om 
de hoek is een goed alternatief.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
4 specifieke toegankelijke slaap- en 
badkamers (nummers A11, A16, B11 en B16 
met samen 11 toegankelijke bedden). Alle 
kamers in vleugel B hebben een brede 
deur en draairuimte naast het bed, maar 
geen aangepaste badkamer. Samen 
hebben ze nog 75 toegankelijke bedden. 
In de badkamers die bij de 4 aangepaste 
kamers horen vind je een inrijdbare dou-
che met verplaatsbare douchestoel met 
wegneembare armleuningen. De wasta-
fel beperkt de opstelruimte voor de stoel, 
maar ernaast heb je voldoende ruimte. 
De toiletten hebben beugels en de 
wastafels zijn onderrijdbaar. De gemeen-
schappelijke badkamer in vleugel B heeft 
voldoende opstel- en circulatieruimte en 
er zijn ook een bad en tillift aanwezig. 
In vleugel A is de deur van de gemeen-
schappelijke badkamer 81 cm breed en 
de draairuimte ervoor beperkt. Verder 
heb je voldoende ruimte aan douche en 
toilet en zijn beugels voorzien.
Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen met 
astma en allergieën: er zijn synthetische 
dekens beschikbaar en er worden wei-
nig stoffen bekledingen gebruikt.
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