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Toegankelijkheidsinfo

Jeugdherberg De Roerdomp ligt midden in de bossen van het Park 
Midden-Limburg, op enkele kilometers van de hoofdingang van het 
Provinciaal Domein Bokrijk. Je vindt er onder andere 2 vergaderzalen 
tot 40 personen, een gezellige bar met mini-bibliotheek, een groot 
grasveld, sportterreinen en een speeltuintje. Iedereen is er welkom: 
individuele trekkers, gezinnen, groepen en scholen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Misschien heb je wat hulp nodig 
bij het openen van de deuren, 
onder andere door de lichte helling 
die tot tegen de deur loopt (foto 
2). Verder goed toegankelijk met 
voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes zijn op 
de benedenverdieping gelegen. De 
doorgangen zijn breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De deurdelen van de dubbele deur 
zijn elk 79 cm breed. Voor de toog is 
de draairuimte nipt, maar bruikbaar. 
De tafels zijn onderrijdbaar.

Gemeenschappelijk toilet
Aangepast toilet in de 
gemeenschappelijke badkamer op 
de gang, met opstelruimte naast, 
voor en schuin voor de toiletpot.  
Er zijn beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
De opstel- en draairuimte aan de 
deur naar de slaapkamers is nipt, 
maar bruikbaar. De kamerdeur is 
81 cm breed. In de 5 kamers van 
4 tot 5 personen is er voldoende 
circulatieruimte. In de 14 kamers 
voor 6 personen bedraagt de 
doorgangsbreedte tussen de 
bedden 118 cm. In de 2 badkamers 
op de gang vind je een inrijdbare 
douche met doucherolstoel (foto 
3). Er is voldoende circulatieruimte 
in de badkamers. Het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er ligt 
nergens tapijt, de matrassen en 
kussens hebben kunststof hoezen. 
De keuken houdt rekening met 
mensen met een voedselallergie.
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