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Toegankelijkheidsinfo

Wat ooit een militair domein was is nu al lang een plek voor de 
beleving van natuur en avontuur. In een uniek kader van pure 
natuur vind je de nodige ruimte voor initiatief, een soepele sfeer, 
grote betrokkenheid en persoonlijke service. De vele gebouwen, 
kampgronden, hostel, sportaccommodatie en vergaderzalen bieden 
mogelijkheden voor alle (jeugd)groepen. Het restaurant en café zorgen 
voor de nodige lekkere maaltijden en gezellige momenten. 

Toegangspad, ingang en onthaal
Gebouw 56 - Eekhoorn: voor de ingang is 
de circulatieruimte krap, maar met wat 
hulp raak je goed binnen. De dubbele 
deuren zijn elk 80 cm breed. Gebouw 
6 - Dobbelsteen: er is een klein drem-
peltje, de dubbele deuren zijn elk 85 cm 
breed. Er is voldoende circulatieruimte. 
De ingang van Kamp 8 - Boog en Kamp 
9 - Boemerang is vlot bereikbaar. Aan de 
ingang zelf kan je hulp nodig hebben bij 
het openen van de zware schuifdeur.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De doorgangen zijn 
voldoende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Gebouw 56 - Eekhoorn: Je gebruikt het 
toilet van de aangepaste badkamer op 
de gang. Misschien heb je hulp nodig op 
de lange helling en aan een deur op de 
route er naartoe. Er is voldoende ruimte 
en beugels zijn voorzien. Gebouw 6 - 
Dobbelsteen en Kamp 8 en 9 - Boog en 
Boemerang: het toilet ligt in de gemeen-
schappelijke badkamer die verderop 
besproken wordt.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer 
Gebouw 56 - Eekhoorn: Op de helling op 
de route naar de kamers kan je een duwtje 
nodig hebben. Er zijn 32 toegankelijke bed-
den in de 13 kamers. De bedden zijn 41 cm 
hoog. In de aparte aangepaste badkamers op 
de gang zijn er inrijdbare douches met dou-
chezit (35 x 40 cm), voldoende opstelruimte 
en beugels. De wastafel is onderrijdbaar. 
Gebouw 6 - Dobbelsteen: 12 toegankelijke 
kamers met samen 18 toegankelijke bedden. 
In de gemeenschappelijke badkamer is er een 
inrijdbare douche met douchezit (34 x 36 cm), 
beugels en voldoende opstelruimte. De kraan 
hangt op dezelfde wand als het zitje. Ook het 
toilet heeft voldoende opstelruimte en beu-
gels. Kamp 8 - Boog en kamp 9 - Boemerang: 
de slaapzaal is toegankelijk. De bedden zijn 
moeilijk toegankelijk, maar er kunnen bedden 
bijgeplaatst worden. Het sanitair ligt in een 
apart gebouw dat je bereikt via een zandpad. 
Er is een inrijdbare douche met zitje, beugels 
en voldoende ruimte. Ook het toilet heeft 
beugels en opstelruimte, de wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra
De keuken houdt graag rekening met 
je voedselallergieën en -voorkeuren. De 
zwemvijver is drempelloos bereikbaar, 
maar er is geen verhard pad over het zand 
en er zijn geen hulpmiddelen om in het 
water te gaan.
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