
Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte en de balie heeft een 
verlaagd en onderrijdbaar deel.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereik-
baar met de lift. De doorgangen zijn 
voldoende breed. 
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte en er 
zijn onderrijdbare tafels aanwezig in 
zowel de eetzaal als de dagzalen. 
Gemeenschappelijk toilet
Het aangepast toilet op verdieping -1 
heeft voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor de toiletpot. 
Beugels zijn voorzien.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
32 toegankelijke kamers van verschil-
lende types met in totaal 70 toeganke-
lijke bedden (foto 2). Daarvan zijn er 7 

met een eigen toegankelijke badkamer. 
Daarnaast zijn er nog 5 toegankelijke 
gemeenschappelijke badkamers op 
de gang. De deur van die laatste is 
vrij zwaar om zelf te kunnen openen. 
Alle badkamers hebben een inrijdbare 
douche met zitje en voldoende opstel-
ruimte naast, voor (licht beperkt tot 116 
cm voor de douchezit in de gemeen-
schappelijke badkamers) en schuin 
voor het zitje. Beugels zijn telkens 
voorzien (foto 3). Ook het toilet heeft 
steeds beugels en voldoende opstel-
ruimte. De wastafels zijn onderrijdbaar.
Extra
De kamers zijn ingericht met anti 
allergene materialen. Op aanvraag 
houdt de keuken graag rekening met 
je voedselallergie. Er zijn contrast-
markeringen, tactiele markeringen 
en brailleaanduidingen voorzien. 
Het brandalarm geeft ook een 
visueel signaal.

Deze moderne jeugdherberg voldoet aan alle eisen van de hedendaagse 
backpacker: comfortabele kamers van 2 tot 6 personen met privé 
badkamer, een leuke lounge en bar om te ontspannen en andere 
reizigers te ontmoeten, polyvalente zalen - waaronder een strandlabo 
- die gratis ter beschikking staan van groepen die in de jeugdherberg 
verblijven,... De jeugdherberg is ideaal voor een unieke combinatie 
van stad en zee. En dat geldt zowel voor gezinnen en backpackers als 
groepen en scholen. De Ploate heeft oog voor ecologisch, economisch 
en sociaal toerisme.

Jeugdherberg De Ploate  
Oostende

Langestraat 72
8400 Oostende  
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 www.jeugdherbergen.be      
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