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Toegankelijkheidsinfo

Prinselijk overnachten op een landelijke kinderboerderij? Hier aan de 
rand van het Nationaal Park Hoge Kempen kan het. Dit vakantiehuis 
biedt onderdak aan 65 personen en is uitermate geschikt voor groepen, 
verenigingen, scholen, families, ... De toegankelijke speeltuin (met nieuw 
speeltoestel) biedt speelplezier aan meer dan 300 kinderen met en 
zonder handicap, terwijl de nabij liggende sportterreinen de actieve 
verblijfsgast een sportief verblijf garandeert. Een nieuw klinkerpad 
maakt het domein nog beter toegankelijk.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, comfortabele 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes zijn op de 
benedenverdieping gelegen. De 
doorgangen zijn voldoende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
De deurdelen van de dubbele deur 
zijn elk 83 cm breed en wat zwaar 
om zelf te openen. De tafels zijn 
beperkt onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
De circulatieruimte in het toilet is 
krap voldoende voor gebruik mits 
wat manoeuvreren. Voldoende 
opstelruimte naast en schuin 
voor, maar vóór het toilet staat 
de wastafel in de weg. Er zijn 
beugels voorzien, al zijn ze vrij 
kort en ver uit elkaar geplaatst. 
Je kan ook het toilet in de 
aangepaste kamers gebruiken.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
3 toegankelijke slaap- en 
badkamers (nummers 1, 7 en 13, met 
in elke kamer 1 aangepast hoog-
laagbed). 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. De douchekuip 
ligt 6 cm dieper, maar loopt schuin 
af. Voor sommigen kan hier wat 
hulp nodig zijn. 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 
beugels, al zijn die kort en vrij ver 
uit elkaar geplaatst, en de wastafel 
is nipt bruikbaar met een manuele 
rolstoel.
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