
Toegankelijkheidsinfo

De topligging direct op de zeedijk en aan het strand van Nieuwpoort-
Bad maakt van De Barkentijn een unieke verblijfplaats aan de kust. Het 
centrum zet zijn deuren wagenwijd open voor scholen, verenigingen 
en groeperingen. Geriefelijke kamers, een verzorgde lekkere keuken en 
democratische prijzen zijn drie troeven die je een onvergetelijk verblijf 
zullen bezorgen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Er is een ruime drempelloze ingang ter 
hoogte van de nieuwbouwvleugel. De 
duwknop om de automatische schuifdeu-
ren te openen is te hoog geplaatst en is 
niet duidelijk aangegeven. Verder is de 
ingang goed toegankelijk.
Looproutes en niveauverschillen
Op de benedenverdieping heb je verschil-
lende niveaus. Via een plateaulift kan je 
die overbruggen. Verder brengen 2 liften 
je naar de verdiepingen. De lift in het 
nieuwere deel heeft een deur van 80 cm 
breed en de ruimte in en buiten die lift is 
wat nipter. De ruimte aan enkele deuren 
op de routes is beperkt. Op enkele hellin-
gen kan je hulp nodig hebben.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
In de eetzaal is er voldoende circula-
tieruimte. Er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig. Er zijn verschillende goed 
bruikbare multifunctionele ruimtes. 
Gemeenschappelijk toilet
Er zijn aangepaste toiletten bij de multi-
functionele ruimtes Orka en Walvis. Beide 
toiletten hebben beugels en voldoende 

opstelruimte voor, naast en schuin voor 
het toilet.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
3 toegankelijke kamers met badkamer 
(nummers 101, 217 en 219 met minstens 1 
toegankelijk bed per kamer). Nipte opstel- 
en circulatieruimte aan de deuren, maar 
voldoende voor gebruik. Er is telkens 
een inrijdbare douche met douchezit 
en beugels. In de kamers 217 en 219 is er 
voor het zitje maar 66 of 98 cm opstel-
ruimte. Naast het zitje heb je in kamer 
219 slechts 64 cm, elders voldoende. 
Rond de douchezone van kamer 101 is er 
een drempeltje van 2 cm. Het toilet is 41 
cm hoog in kamers 217 en 219 en heeft 
telkens beugels. De vrije ruimte voor het 
toilet in kamer 219 bedraagt 78 cm. Elders 
voldoende. De wastafel is onderrijdbaar, 
maar wel beperkt in kamer 101.
Extra
Er zijn rolstoelen en een strand jutter 
beschikbaar. De liftknoppen hebben 
brailleaanduidingen en er werden ook 
contrastmarkeringen voorzien.
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