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Toegankelijkheidsinfo

De Brink is een 16 ha groot en modern uitgerust jeugdverblijfcentrum, gelegen in de 
Antwerpse Kempen op 3 km van het centrum van de stad Herentals. Het ligt te midden 
van een bebost Kempens landschap. De Brink is het hele jaar open voor allerlei verblij-
ven in groepsverband, zoals jeugdkampen, cursussen, bos- en natuurklassen, vormings- 
en bezinningsdagen, studiedagen, enz. Er is een A label voor het hoofdgebouw en 
paviljoen Zonnedauw en een A+ label voor openluchtaccommodatie de Shelter en het 
kampeersanitair.
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Toegangspad, ingang en onthaal
De ingang van alle gebouwen is goed 
toegankelijk. Een nieuw aangelegd pad 
van 1,50 m breed verbindt alle gebouwen 
met elkaar. Er zijn twee voorbehouden 
parkeerplaatsen.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
met een plateaulift (85 x 110 cm) in het 
hoofdgebouw. Wat hulp bij de bediening 
kan nodig zijn. Op de routes hier en daar 
wat nipte opstel- en circulatieruimte, maar 
voldoende voor gebruik.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Zowel in het hoofdgebouw als Zonnedauw 
is er hier en daar wat minder circulatie-
ruimte, maar kan je goed gebruik maken 
van de eetzaal en multifunctionele ruimte. 
Er zijn onderrijdbare tafels aanwezig 
(hoogte licht beperkt tot 67 of 68 cm).
Gemeenschappelijk toilet
Hoofdgebouw: de toiletdeur is 77 cm 
breed. De licht beperkte opstel- en circu-
latieruimte achter de deur is bruikbaar. 
Er is voldoende opstelruimte naast 
en schuin voor het toilet. De ruimte 
voor het toilet wordt door de wastafel 
beperkt tot 53 cm. Beugels zijn voorzien. 
Zonnedauw: Het toilet heeft voldoende 
ruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Hoofdgebouw: 24 toegankelijke bedden 
in gangen C en D (foto 2). De deuren zijn 
minstens 80 cm breed. Op de routes 
en in kamer en badkamer hier en daar 
wat minder opstel- en circulatieruimte, 
maar minstens bruikbaar met hulp. Er 
is een inrijdbare douche met verplaats-
bare douche(rol)stoel met kleine wielen 
en wegneembare armleuningen (let op: 
1 douchrolstoel voor hoofdgebouw en 
Zonnedauw). Er is voldoende opstelruimte. 
Bij het toilet in blok C is de ruimte voor 
de deur beperkt. Bij blok D is de draai-
ruimte in het toilet nipt. Beiden hebben 
voldoende opstelruimte naast het toilet 
en nipte ruimte voor het toilet. Beugels 
zijn voorzien. De wastafel is onderrijdbaar. 
Zonnedauw: 11 kamers met in totaal 44 
toegankelijke bedden. Er is een inrijdbare 
douche met verplaatsbare douche(rol)
stoel met kleine wielen en wegneembare 
armleuningen (let op: 1 doucherolstoel voor 
hoofdgebouw en Zonnedauw). Er is vol-
doende opstelruimte. Het toilet zie rubriek 
Gemeenschappelijk toilet. De wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra
Er is geen tapijt in de meeste ruimten en de 
bedden hebben een antiallergische matras- 
en kussenovertrek. De keuken speelt graag 
in op voedselallergieën na aanvraag. 
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