
Toegankelijkheidsinfo

’t Kraaienest ligt in Nieuwpoort aan de sluis die het kanaal Plassendale-
Nieuwpoort met de IJzer verbindt. Dit verblijf beschikt over 20 bedden in 3 
slaapzalen. Daarenboven is er een keuken en een gezellige leefruimte, waar 
je met de hele groep kan eten. Een terras en recreatieterreintjes rondom 
het gebouw maken het geheel compleet. Naast ’t Kraaienest vind je op 
de site nog 2 logeerboten, Jeanne Panne en Karel Cogge, die ook gehuurd 
kunnen worden. De 3 accommodaties kunnen ofwel samen of apart gehuurd 
worden. Naast de accommodaties organiseren ze ook tal van activiteiten die 
je met je groep kan doen zoals vlottenbouw, reuzekano voor mensen met 
een beperking, ... Kortom, ze kijken altijd samen voor de leukste uitdagingen 
voor jullie groep op vlak van logement en/of activiteiten!

Toegangspad, ingang en onthaal
Het pad is goed toegankelijk. De ruimte 
voor de deur is nipt, maar bruikbaar.

Looproutes en niveauverschillen
Het volledige verblijf (slaapkamers, 
sanitair, keuken, leefruimte) bevindt 
zich op het gelijkvloers met 
voldoende doorgangsbreedte en 
circulatieruimte.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet in 
de aangepaste badkamer. Er zijn 
beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Goed toegankelijke studio’s en 
slaapkamers met ruime badkamer 
op de gang (op benedenverdieping, 
6 toegankelijke bedden) (foto 3). 
De opstelruimte naast de klink van 
de kamerdeur ontbreekt. Er is een 
inrijdbare douche met klein zitje, 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De kraan hangt op dezelfde muur 
als het zitje. De wastafel is beperkt 
onderrijdbaar. 

Extra
Als je het op voorhand vraagt worden 
maaltijden aangepast aan je allergie.

‘t Kraaienest 
Nieuwpoort

Brugsevaart 50
8620 Nieuwpoort

 +32 58 23 14 04
 info@theoutsidercoast.be
 www.theoutsidercoast.be
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