
2

3

JE
U

G
D

- E
N

 G
RO

EP
SV

ER
BL

IJV
EN

Toegankelijkheidsinfo

Op amper 20 km van Brussel, verborgen tussen akkers, weiden en 
boomgaarden vind je de Gheyselberg. Het gebouw is omgeven door een 
ruim terrein. De speelvelden bieden ruimte voor sport en spel. Hellingen, 
grasvelden en verharde terreinen zorgen voor afwisseling en nodigen 
uit tot originele activiteiten. Uniek zijn de twee atria: ‘trap-zitbanken’ 
rond het gebouw, die de mogelijkheid bieden tot groepsbijeenkomsten, 
voorstellingen… en de twee deels overdekte zonneterrassen vanwaar je 
een mooi uitzicht op de omgeving hebt. Er is parking voor 18 auto’s en 
100 fietsen. 

Toegangspad, ingang en onthaal
Het hellende toegangspad is 
vrij steil, misschien heb je wat 
hulp nodig. Er is voldoende 
circulatieruimte. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op 
de benedenverdieping. De gang 
tussen de beide groepsruimten is 
vrij smal, maar door de plaatsing 
van paniekbaren op de duwzijde 
van de deuren is deze gang wel 
bruikbaar.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en 
de tafels zijn onderrijdbaar. 
Gemeenschappelijk toilet
De deur is wat moeilijker te openen 
omdat de deurknop zich in een hoek 
bevindt. Het toilet heeft voldoende 
opstelruimte en een beugel. 

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer
Op de benedenverdieping zijn er 
3 grote en 2 kleinere toegankelijke 
lokalen zonder bedden die als 
slaapzaal gebruikt kunnen worden 
(foto 2). In elk lokaal zijn er min-
stens 2 toegankelijke slaapplaatsen. 
In beide aangepaste badkamers is 
de deur wat moeilijker te openen 
omdat de deurknop zich in een 
hoek bevindt. De douche is inrijd-
baar en heeft een douchezit met 
opklapbare armleuningen. Er is vol-
doende opstelruimte. De wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er zijn geen 
tapijten of stoffen bekledingen.
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