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Toegankelijkheidsinfo

Domein Hoogveld is een jeugdverblijfcentrum nabij Brugge en de kust, 
gelegen in een prachtige parkomgeving. Met zijn unieke Kasteel, de 
pittoreske Hoeve, het ruime Paviljoen en het verbouwde Landhuis, 
vormt Hoogveld de basis voor een geslaagd groepsverblijf. Het gebouw 
Paviljoen heeft een A-label. Ook het Landhuis is toegankelijk, maar 
haalde het label nog niet. Op dit voormalig privé domein van baron van 
Zuylen is elke groep welkom.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het toegangspad in aangestampte 
aarde is vrij goed berijdbaar. 
Een helling overbrugt een kleine 
drempel aan de deuren van 
Landhuis en Paviljoen. Er is 
voldoende circulatieruimte. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes in Paviljoen 
liggen op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed, 
al is er een versmalling van 99 cm 
breed op de route naar de kamers. 
In Landhuis brengt een goede lift 
je naar de kamers boven en de 
ontspanningsruimte.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
In Paviljoen gebruik je het toilet 
van de toegankelijke badkamer 
op de gang. In Landhuis is de 
ruimte in het gemeenschappelijk 
aangepast toilet nipt. Opstellen 
kan enkel naast en schuin voor het 
toilet. Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Paviljoen: 2 toegankelijke kamers 
(samen 6 toegankelijke bedden) 
en een toegankelijke badkamer op 
de gang. Het onderste bed van de 
stapelbedden is vrij laag (41 cm). 
Er is een inrijdbare douche met 
douchezitje (38 x 32 cm) en beugels. 
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het zitje. 
Het laag geplaatste toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte, 
de wastafel is onderrijdbaar. Er 
is voldoende circulatieruimte. 
Landhuis: er zijn 3 aangepaste 
kamers, waarvan enkel kamer 1 op 
de verdieping vrij goed toegankelijk 
is. De ruimte voor de deur is wel 
beperkt. In de badkamer is de opstel- 
en draairuimte wat nipt. Er is een 
douchestoel met vaste armleuningen. 
Het toilet heeft beugels. De wastafel 
is beperkt onderrijdbaar.
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