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Toegankelijkheidsinfo

In het centrum van het grensdorp Watou, vol kunst, rust en ruimte, ligt 
het charmante Plokkersheem bestaande uit De Plokker (60 bedden) en 
De Hoppe (20 bedden), De Hoppe is erg geschikt voor kleinere groepen. 
Beide delen kunnen samen of apart geboekt worden.

Toegangspad, ingang en onthaal
Een deel van het toegangspad bestaat 
uit dolomiet en kiezel. Je kan echter de 
auto voorrijden tot de klinkers aan de 
ingang. De ingang van beide hemen 
bereik je via een goed hellend vlak, 
maar voor de deur van De Hoppe is 
de vlakke circulatieruimte beperkt tot 
122 cm. 

Looproutes en niveauverschillen
In beide hemen liggen de belangrijkste 
ruimtes op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Eetzaal / multifunctionele 
ruimte

Je kan hulp nodig hebben bij het 
openen van de dubbele deur naar de 
refter in beide hemen. Er is voldoende 
circulatieruimte en de tafels zijn 
onderrijdbaar. 

Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de aangepaste badkamer 
van beide hemen heeft voldoende 
opstelruimte en beugels (foto 2). 

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
De Plokker heeft 2 aangepaste 
kamers met elk 2 toegankelijke 
bedden. De ruimte achter de deur is 
wat nipt, maar bruikbaar. 
De Hoppe heeft 1 aangepaste kamer 
met 2 toegankelijke bedden. Hier 
is de ruimte voor de kamerdeur 
en aan de badkamerdeur nipt, 
maar ook bruikbaar. Beide hemen 
hebben een aangepaste badkamer 
met inrijdbare douche met zitje 
en voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het zitje. Er zijn 
telkens 2 beugels. De wastafel in de 
badkamer van De Plokker is beperkt 
onderrijdbaar, die van De Hoppe is 
goed onderrijdbaar.
Extra
Het Plokkersheem is een zelfkookhuis. 
Na overleg kunnen ze wel de gewenste 
catering verzorgen op mavat: van een 
verzorgde broodmaaltijd tot verse, 
in huis bereide warme maaltijden. 
Uiteraard houden ze hierbij rekening 
met de door jou vooraf doorgegeven 
(voedsel)allergieën. De matrassen en 
kussens zijn antiallergisch.
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