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Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk via een helling. Na 
aanbellen wordt de inkomdeur automa-
tisch geopend en gesloten. Er is voldoende 
circulatieruimte. De balie is onderrijdbaar.
Parking
Er zijn vlak voor onze ingang 2 parkeer-
plaatsen voor mensen met een beperking 
(op de verder grote openbare parking 
Gasthuisvest).
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de beneden-
verdieping of zijn bereikbaar met de ruime 
lift. De doorgangen zijn voldoende breed. 
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en de tafels 
zijn onderrijdbaar. Er is ook een zelfkook-
keuken met onderrijdbaar kookvuur en 
gootsteen (foto 2). 
Gemeenschappelijk toilet
Het aangepast toilet bij het onthaal heeft 
voldoende opstelruimte en beugels.
Slaapkamer en badkamer
Er zijn 11 toegankelijke kamers, waarvan 
8 met eigen toegankelijke badkamer. 
Samen hebben ze 18 toegankelijke bedden 
(waarvan er 14 de onderste bedden van 

stapelbedden zijn). De gasten in de andere 
kamers kunnen gebruik maken van een 
gemeenschappelijke aangepaste badkamer 
op de gang. Alle aangepaste badkamers 
hebben een inrijdbare douche met zitje en 
beugels. Bij enkele badkamers is de trans-
ferruimte nipt, maar de meeste hebben 
voldoende opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het zitje. Ook het toilet heeft 
meestal voldoende opstelruimte en beugels 
(foto 3). De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen met 
astma en allergieën: er zijn geen stoffen 
bekledingen, met uitzondering van de 
gordijnen. Er kunnen glutenvrije en vegeta-
rische maaltijden voorzien worden. Enkel 
bij het ontbijt kan niet voorzien worden 
in glutenvrije maaltijden, gasten brengen 
best zelf glutenvrij brood mee. Er werden 
visuele contrasten en geleidelijnen naar 
de ingang en balie voorzien. Aan de balie, 
drempels, helling en trap zijn er ook tac-
tiele markeringen. De liftknoppen hebben 
brailleaanduidingen en de lift heeft een 
auditief signaal.

BED MUZET is het eerste culturele hostel in België. Gesitueerd in de groene oase 
rond de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier, ligt dit hostel 
pal in de historische binnenstad, vlakbij de Sint-Gummaruskerk, de Zimmertoren 
en de Grote Markt. Enig in zijn soort is de combinatie van verblijfsaccommodatie 
gekoppeld aan infrastructuur voor het beoefenen van diverse culturele 
disciplines. Zo beschikt de Podiumacademie over leslokalen, oefen- en 
uitvoeringsruimten met standaard aanwezigheid van pupiters, piano’s, 
danslokalen, akoestisch geïsoleerde slagwerkruimten en een opnamestudio. 
Het hostel richt zich in eerste instantie tot al wie cultureel actief is, maar ook 
individuele backpackers, families, sport-, natuur- en andere verenigingen zijn 
natuurlijk meer dan welkom.

Cultuurhostel Bed Muzet
Lier

Volmolenstraat 65 
2500 Lier 
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