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Toegankelijkheidsinfo

Het Rokken is een vroegere chicorei-ast op het domein van een 
hoeve uit 1717 en is omgebouwd tot een comfortabel bivakhuis. Het 
is landelijk gelegen aan de rand van Roeselare. De toegankelijke 
slaapkamers en sanitair liggen in De Schuur. In De Ast vind je de keuken 
en multifunctionele ruimtes. Het Rokken staat open voor alle groepen, 
jong en oud. Je kan er terecht voor vakanties, weekends, mid-week, 
vergaderingen, bezinningen en teambuilding.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het binnenplein is aangelegd in 
losse kiezel (foto 1), wat moeilijk 
zelfstandig berijdbaar is. Er zijn 
planken aanwezig waarmee je een 
rolstoelvast pad kan maken tussen 
de gebouwen. De Schuur heeft een 
drempeltje van 3 cm, De Ast een 
drempel van 8 cm waar een helling 
gelegd kan worden. De opstel- en 
draairuimte aan de deur van De 
Schuur is nipt. 

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden 
zich op de benedenverdieping. De 
smalste doorgang is een gang van 
118 cm breed in De Schuur.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Goede circulatieruimte (foto 2). Er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Aangepast toilet bij sanitair en 
slaapkamers in De Schuur. De 
draairuimte is beperkt. Voldoende 
opstelruimte naast en schuin 
voor het toilet. Voor het toilet is 
er slechts 81 cm. Er zijn beugels 
voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
2 toegankelijke slaapzalen in De 
Schuur (samen 9 toegankelijke 
bedden). De bedhoogte is 42 
cm. Er is een inrijdbare douche 
op de gang met laag geplaatst 
douchezitje (33 x 33 cm) en 
een beugel (foto 3). Voldoende 
opstelruimte naast en schuin 
voor het zitje, ervoor 115 cm. De 
draairuimte is nipt. De wastafel is 
beperkt onderrijdbaar.
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