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Toegankelijkheidsinfo

In de Stille Kempen, verscholen tussen de bossen en de velden vlakbij 
de Kleine Nete, ligt Domein Beverdonk. Op het domein heb je de keuze 
uit 4 vakantieverblijven. Domein Beverdonk is uiterst geschikt voor 
allerlei groepen die tijdens hun verblijf ook kunnen beschikken over 
verschillende hulpmiddelen en voorzieningen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, goede circulatieruimte. 
Aan de hellingen van Het Landhuis kan 
je een duwtje nodig hebben
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes zijn op de 
benedenverdieping gelegen. Overal 
brede doorgangen.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Veel circulatieruimte, het smalste stukje 
is 1 m breed over een afstand van 1,5 m. 
Er zijn onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
De opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het toilet is voldoende. Er zijn 
beugels voorzien.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
De Waterval en Het Eilandje: goed 
toegankelijke kamers met voldoende cir-
culatieruimte (31 toegankelijke bedden). 
De bedden zijn 66 cm hoog. Inrijdbare 
douche met doucherolstoel en beugels. 
Het toilet heeft beugels en de wastafel is 
onderrijdbaar. Je hebt overal voldoende 
opstelruimte. Het Landhuis: 2 toegan-
kelijke kamers (4 toegankelijke bedden) 
op de benedenverdieping. De deur van 
kamer 1 en de aangepaste badkamer 

is 78 cm breed, de deur van kamer 2 is 
77 cm breed. Hier en daar nipte opstel-
ruimte aan de klinken, maar bruikbaar. 
Er is een inrijdbare douche met douches-
toel (59 cm hoog). Douche en toilet heb-
ben voldoende opstelruimte en beugels. 
De toiletpot is 44 cm hoog. De wastafel 
is onderrijdbaar. Op de verdieping zijn er 
nog 2 bruikbare kamers die je met een 
plateaulift bereikt (foto 2). Hier en daar 
is de circulatieruimte echter beperkt en 
op een helling kan je een duwtje nodig 
hebben.
Schildpadhoeve: 5 toegankelijke kamers 
met samen 10 toegankelijke bedden. De 
circulatieruimte voor de deuren is nipt. 
Er is 1 inrijdbare douche met zitje. De 
kraan hangt ver van het zitje. Douche en 
toilet hebben voldoende opstelruimte en 
beugels. De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Er bevindt zich een snoezelruimte in De 
Waterval en Het Eilandje. Er zijn tilliften 
en hoog-laag bedden aanwezig. In de 
verzorgingskamer vind je ook een spe-
ciaal uitgerust bad (foto 3). Er zijn voor-
zieningen voor mensen met astma en 
allergieën: er is geen tapijt en er worden 
nergens stoffen bekledingen gebruikt.
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