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Aan de oever van de Dender, in een rustige hoek van het provinciaal 
domein De Gavers, staan een 100-tal bedden in een verbouwde 
17de-eeuwse hoeve op jou te wachten. Fietsen kan je kwijt in de 
fietsenstalling. Kwam je zonder fiets, dan kan je die huren bij De Gavers. Van 
april tot september kan je er sporten en ontspannen op en rond het water. 
Het speeldorp en strand zijn paradijzen voor de kinderen. Vlakbij vind je 
ook het speelbos terug. Krijg je honger of dorst, dan kan je terecht in de 
cafetaria of het restaurant. En rond de jeugdherberg? Wel, met de fiets, 
mountainbike of stapschoenen loont de Oudenbergstreek beslist de moeite 
om verkend te worden.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je moet even over bolle kasseien en 
langs een dwarshelling. De bel hangt 
hoog. Verder goed toegankelijk met 
voldoende circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. Op de route naar 
de slaapkamers is de circulatieruimte 
hier en daar nipt, maar je kunt je vrij 
vlot door het gebouw bewegen.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
er zijn onderrijdbare tafels aanwezig. 
Enkel voor de toog is de ruimte wat 
nipt, maar wel bruikbaar.
Gemeenschappelijk toilet
Er is geen gemeenschappelijk 
aangepast toilet, maar er is een goed 
aangepast toilet in de badkamers van 
de toegankelijke kamers.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Locatie Kikker: 2 toegankelijke 
slaapkamers met badkamer 

(nummers 1 en 2). Aan de deuren 
en in de kamer is de opstel- en 
circulatieruimte nipt, maar bruikbaar. 
De badkamer heeft een inrijdbare 
douche met douchezit en beugels 
(foto 3). Er is voldoende opstelruimte 
naast en schuin voor het zitje. Voor 
het zitje heb je maar 68 cm. Het toilet 
heeft voldoende opstelruimte en 
beugels. De wastafel is onderrijdbaar. 
Locatie Reiger: 1 toegankelijke 
kamer met 2 toegankelijke 
eenpersoonsbedden. De badkamer 
heeft een inrijdbare douche en 
een toilet met telkens voldoende 
opstelruimte en beugels. De wastafel 
is onderrijdbaar.
Extra
Op aanvraag houdt de keuken graag 
rekening met je voedselallergie. 
Een verhard pad loopt tot aan de 
waterlijn van de zwemvijver. Ook het 
zwembad bereik je drempelloos. Er is 
een zwembadlift.
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