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Toegankelijkheidsinfo

Sporta Spot Maasland ligt aan de inham van de Maas in het 
grindwinningsgebied Heerenlaak. Het verblijf beschikt over een volledig 
uitgeruste keuken en aparte eet- en ontspanningsruimte. Naast een 
uitgebreid aanbod aan watersportactiviteiten vind je rondom het 
strandpaviljoen ook een boogschietstand, speleobox, een bmx-parcours, 
teambuildinghindernis en 2 beachvolleyterreinen. Je kunt er heel het 
jaar door terecht voor speciale arrangementen op maat van sportclubs, 
scholen, verenigingen etc.

Toegangspad, ingang en onthaal
Het pad bestaat uit kiezel. Je kan 
best voorrijden tot de verharding 
voor de ingang en daar uitstappen. 
De deur is zwaar om zelf te openen. 
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes zijn op de 
benedenverdieping gelegen. Enkele 
deuren zijn zwaar om te openen 
en ook de opstel- en draairuimte 
aan de deuren is nipt.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
De deurdelen van de dubbele 
deur zijn elk 84 cm breed. 
Goede circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Nipte circulatieruimte in het toilet, 
maar voldoende voor gebruik mits 
wat manoeuvreren. Opstelruimte 
naast en schuin voor het toilet 
is voldoende. Er recht voor 
opstellen is door de plaatsing van 
de wastafel niet mogelijk. Er zijn 

beugels voorzien, al zijn ze kort en 
ver uit elkaar geplaatst. 
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
2 toegankelijke kamers (nummers 4 
en 10, samen 4 toegankelijke bedden). 
De draai- en opstelruimte aan de 
deuren is beperkt, maar bruikbaar 
mits manoeuvreren of wat hulp. 
Inrijdbare douche met doucherolstoel 
en plastic stoel met vaste leuningen. 
Bij gebruik van de plastic stoel wordt 
de opstelruimte naast de stoel wat 
gehinderd door een schuin lopende 
muur. Voor en schuin voor opstellen 
vormt geen enkel probleem. Het 
toilet heeft voldoende opstelruimte 
en beugels, al zijn die kort en ver 
uit elkaar geplaatst. De wastafel is 
beperkt onderrijdbaar.
Extra
De keuken houdt graag rekening 
met je voedselallergieën en 
-voorkeuren.
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