
Abdij van Postel
Adres: Abdijlaan 16, 2400 Mol
Website: www.abdijpostel.be
E-mail: info@abdijpostel.be
Tel. nr.: +32 (0)14 37 81 21

1

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 16 april 2018, op ba-
sis van de toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door het voormali-
ge Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen op 21 augustus 2014.

Parking en aanlooproute
Score: oranje

Omschrijving: 
Er is een grote parking voorzien buiten het domein van de abdij. Aan deze parking zijn twee 
voorbehouden parkeerplaatsen met een ondergrond in bolle kasseien. Het toegangspad 
naar de inkom is ook voorzien in bolle kasseien.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG



2

Bezoekersgedeelte
Score: oranje

Omschrijving:
In het domein zelf zijn de paden voorzien in klinkers en liggen deze goed effen. De be-
zoekers kunnen vrij wandelen in het domein of men kan een gids reserveren voor 
een begeleide wandeling in de gebouwen zelf. De drempels aan de toegangen van 
de gebouwen zijn opgevangen met hellingen. In de kruidentuin ligt halfverharding.

Sanitair
Score: rood

Omschrijving:
Tijdens de begeleide wandeling kan men gebruik maken van de toiletten in het info-
centrum. In dit infocentrum is er ook een goed aangepast sanitair voorzien. Vrije be-
zoekers kunnen de toiletten gebruiken van Gasthof De Beiaard. Hier zijn de aange-
paste toiletten met een oppervlakte van 120 x 160 cm te klein voor rolstoelgebruikers.



Taverne De Drie Linden
Adres: Abdijlaan 11, 2400 Mol
Website: www.dedrielinden.be
Tel. nr.: +32 (0)14 37 36 25

1

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 16 april 2018, 
op basis van de toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door het voor-
malige Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen op 18 juni 2014.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG

Parking en aanlooproute
Score: rood

Omschrijving: 
Er is naast de taverne een aarden parking voorzien. De parkeerplaatsen zijn niet afgeba-
kend en er zijn geen voorbehouden parkeerplaatsen. Er zijn wel twee voorbehouden par-
keerplaatsen aan de abdij aan de overzijde van het gebouw, met bolle kasseien.
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Het toegangspad naar het terras is erg smal. Je moet een stuk over het fietspad wat ge-
vaarlijk kan zijn.

Eten en drinken
Score: oranje

Omschrijving:
Er is aan de inkom geen drempel aanwezig en de deurbreedte is voldoende. Binnenin is er 
voldoende plaats.
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Sanitair
Score: groen

Omschrijving:
Er is een goed aangepast sanitair voorzien.



Ecocentrum De Goren
Adres: Postelsesteenweg 71, 2400 Mol
Website: www.ecocentrum.be
E-mail: info@ecocentrum.be
Tel. nr.: +32 (0)14 81 66 07

1

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 9 november 2017, op basis van 
de toegankelijkheidsscreening van 14-11-2012 door het vroegere Centrum Toeganke-
lijkheid Provincie Antwerpen, en de daaruit resulterende infrastructurele en andere aan-
passingen. Het oorspronkelijke screeningsverslag kun je terugvinden op www.toevla.be. 

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG

Parking en aanlooproute
Score: groen

Omschrijving: 
Bezoekers van het ecocentrum mogen parkeren op het terrein van het Zilvermeer. Daar 
zijn zes voorbehouden, goed aangepaste en aangeduide parkeerplaatsen aanwezig. Er 
is ook een mogelijkheid tot voorrijden. Zowel de parking als de aanlooproute bestaan uit 
klinkers. De aanlooproute bevat twee iets steilere hellingen (7% over 3m respectievelijk 
7,18m).



2

Bezoekersgedeelte
Score: oranje

Omschrijving:
De inkomdeur heeft een kleine drempel (2cm) en is net als de deur naar de expositie-
ruimte redelijk zwaar om te openen. In de expositieruimte binnen (inclusief het toeris-
tisch informatiegedeelte) is voldoende circulatieruimte. Buiten hebben de wandelpaden 
soms een beperkte breedte (smaller dan 120cm) en zijn meestal niet verhard. De aula 
en de leslokalen zijn beperkt toegankelijk, maar ook niet nodig voor individueel bezoek.

Eten en drinken
Score: oranje

Omschrijving:
De cafetaria heeft voldoende circulatieruimte en een grote tafel die on-
derrijdbaar is achteraan. De toog heeft geen verlaagd deel maar naast 
de automaten is een laag buffetelement aanwezig (rechts op de foto).
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Sanitair
Score: oranje

Omschrijving:
Het aangepast toilet is heel ruim en makkelijk toegankelijk. De afstand tussen de voorste rand 
van de toiletpot en de achterwand is maar 60cm. Alle elementen (toiletpot, wc-rolhouder, …) 
hangen op een comfortabele plek. De wastafel heeft een beperkte breedte en onderrijdbaarheid.

Extra info
In de expositieruimte wordt gewerkt met een centraal thema dat regelma-
tig wijzigt. Contacteer dus zeker het Ecocentrum voor de meest actuele informatie!



Quartz Experience Museum
Adres: Blauwe Keidreef 5, 2400 Mol
Website: toerisme.gemeentemol.be en www.tkristallijn.be
E-mail: info@quartzexperience.be
Tel. nr.: +32 (0)11 55 36 98

1

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 13 novem-
ber 2017, op basis van de toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door Inter.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG

Parking en aanlooproute
Score: rood

Omschrijving: 
Op de publieke parking, met een ondergrond van grove kie-
zel, zijn geen aangepaste  parkeerplaatsen. Rolstoelgebruikers kun-
nen wel parkeren of voorrijden op de ruime, geklinkerde, binnenkoer. 

Bezoekersgedeelte
Score: oranje

Omschrijving: 
Aan de binnenkoer bevindt zich de ietwat smalle voordeur met drem-
pel van 8cm. Er is een deurbel indien hulp nodig is. De dubbele glazen sas-
deur is breed en makkelijk te openen. In de tentoonstellingsruimte is vol-
doende circulatieruimte. Niet alle tentoonstellingselementen zijn toegankelijk.
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Sanitair
Score: rood

Er is een aangepast toilet in het herentoilet. De deuren naar het herentoilet en naar het 
aangepast toilet zijn aan de smalle kant (86cm respectievelijk 87cm). Er is beperk-
te circulatieruimte voor en achter de deuren. Aan de muur naast de toiletpot hangt 
een steunbeugel en in de aangrenzende ruimte is een beperkt onderrijdbare wastafel.



Port Aventura
Adres: Zilvermeerlaan 9, 2400 Mol
Website: www.zilvermeerhaven.be
E-mail: info@zilvermeerhaven.be
Tel. nr.: +32 (0)14 47 22 57

1

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen  op 16 april 2018 
op basis van de toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door het voor-
malige Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen op 18 juni 2014.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG

Parking en aanlooproute
Score: rood

Omschrijving: 
Aan het gebouw met restaurant en havenmeester is er een par-
king voorzien in losse keitjes. Er zijn twee voorbehouden parkeer-
plaatsen. Het toegangspad naar de ingang is geplaveid met klinkers. 
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Eten en drinken
Score: groen

De deuren van de gebouwen zijn voldoende breed en heb-
ben geen drempels. In het gebouw is er voldoende circulatie mogelijk.

Sanitair
Score: groen

Er is zowel bij de dames als de heren een goed aangepast sanitair met douche voorzien.



Jakob Smitsmuseum
Adres: Sluis 155a, 2400 Mol
Website: www.jakobsmits.be
E-mail: info@jakobsmits.be
Tel. nr.: +32 (0)14 31 74 35

1

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 16 april 2018 
op basis van de toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door het voor-
malige Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen op 18 juni 2014.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG

Parking en aanlooproute
Score: rood

Omschrijving: 
Aan het museum zijn er geen parkeerplaatsen voorzien.  Men kan wel par-
keren op het plein achter de kerk naast het museum. Daar zijn echter ook 
geen voorbehouden parkeerplaatsen. Het toegangspad van de parking naar 
de inkom is voorzien in klinkers, betondals en baksteen, en is hobbelig. 
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Bezoekersgedeelte
Score: groen

De inkomdeur is drempelloos en heeft twee deurpanelen van minstens 70 cm die 
allebei open gezet kunnen worden. Binnenin het gebouw is er overal voldoen-
de plaats om te circuleren. De verdiepingen zijn bereikbaar met trappen en de lift.

Sanitair
Score: rood

Het aangepast sanitair is met een oppervlakte van 190 cm op 180 cm vrij klein maar nog 
wel bruikbaar.

Extra info
Op de website kun je een virtuele toer door het museum volgen. Zo kun je goed inschatten 
of het museum toegankelijk is voor jou. Je kan zo ook een blik werpen op de twee opka-
mertjes die enkel met een trap bereikbaar zijn. 



Bezoekerscentrum Grote Netewoud
Adres: Watermolen 8, 2450 Meerhout
Website: www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum/grote-netewoud-meerhout
E-mail: bc.grotenetewoud@natuurpunt.be
Tel. nr.: +32 (0)14 21 34 50

1

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 12 april 2018, op ba-
sis van de toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door Inter op 17 augus-
tus 2017, en de daaruit resulterende infrastructurele en andere aanpassingen.

Parking en aanlooproute
Score: groen

Omschrijving: 
De hoofdparking is gelegen aan de overkant van de brug, op 100 meter afstand van de 
ingang.  De voorbehouden parkeerplaats is ruim en goed aangeduid. De weg van de par-
king naar het bezoekerscentrum bevat een oversteek en enkele drempels lager dan 2cm. 
Het pad is in halfverharding. De foto hieronder toont de parking zonder markering, deze 
zou echter voor 19 april 2018 moeten aangebracht zijn.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG
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Eten en drinken
Score: oranje

De voordeur is een licht te openen, enkele draaideur van 88 cm breed. De vrije draai-
ruimte achter de deur is slechts 136 cm. De ondergrond voor de deur is halfverhard en 
er ligt een metalen rooster. Er is een drempel van minder dan 2 cm. De sasdeur is vol-
doende breed en licht te openen. De draairuimte voor en achter de deur is ruim. De vrije 
ruimte naast de deurkruk is beperkt. De ruimte op het gelijkvloers is drempelloos. In de 
cafetaria is er een onderrijdbare tafel (72cm hoogte) en voldoende circulatieruimte.   

Bezoekersgedeelte
Score: rood

De tentoonstelling op de eerste verdieping is enkel met de trap bereikbaar. Gebou-
weigenaar Vlaamse Milieumaatschappij plant op lange termijn de bouw van een lift.
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Sanitair
Score: oranje

Het aangepaste toilet is voldoende ruim en beschikt over handgrepen en een wastafel op
de juiste hoogte. 

Extra info
De buitenruimte van het bezoekerscentrum is ingericht met banken en picknicktafels aan 
het water. Deze staan op gras. Vanuit het bezoekerscentrum vertrekken verschillende on-
verharde wandelpaden. Na regenweer zijn de paden moeilijk toegankelijk.



Bistro De Oude Melkerij
Adres: Eindhoutdorp 18, 2430 Laakdal
Website: www.bistrodeoudemelkerij.be
E-mail: siegried.vansweevelt@telenet.be
Tel. nr.: +32 (0)14 70 87 94

1

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 17 oktober 2017, op ba-
sis van de toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door Inter op 17 augustus 2017.

Parking en aanlooproute
Score: oranje

Omschrijving: 
Aan de overkant van de straat is een goed aangepaste en voorbehouden parkeerplaats 
gelegen. De plaats zelf is voldoende ruim en gemarkeerd. De ondergrond bestaat uit 
vlakke kasseien. De aanlooproute naar de bistro – via het zebrapad – is niet zonder ob-
stakels. Een fietsrek en het terras van het aanpalende café maken de doorgang smal. 
Wegboordstenen zijn een ander obstakel.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG
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Eten en drinken
Score: oranje

De hoofdingang kun je bereiken via het terras vooraan. Hiervoor moet je ech-
ter een steile helling op (meer dan 10%) dus dit is moeilijk zonder hulp. De deur zelf is 
een manuele deur die redelijk zwaar te openen is. Ze is wel voldoende breed en be-
zit goed omgrijpbare deurkrukken. Een alternatieve toegang vind je via het pad links 
van het gebouw naar het terras achteraan. Deze weg is vlak, drempelloos en vol-
doende breed. De terrasdeur bestaat uit twee vleugels en is goed toegankelijk.

Het gelijkvloers van de bistro is drempelloos en heeft voldoende circulatieruimte. De ta-
fels zijn beperkt onderrijdbaar omwille van een centrale poot. Het terras – eveneens drem-
pelloos en met voldoende draairuimte – beschikt wel over een grote tafel met vier po-
ten, met een beperkte vrije hoogte. De kassa staat op een verlaagde tafel naast de toog.
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Sanitair
Score: oranje

In het ruime aangepaste toilet staat een kinderverzorgingstafel waardoor de draairuimte beperkt 
is. Er zijn een steunbeugel en een wastafel aanwezig. De sasdeur naar het toilet is 87cm breed.



Abdij van Averbode/Bistro Het Moment
Adres: Voorbehouden parkeerplaatsen op Parking 1 aan Herseltsebaan 2 - Averbode
Website: www.averbodemoment.be
E-mail: info@averbodemoment.be
Tel. nr.: +32 (0)13 69 99 34

1

Dit verslag is niet gebaseerd op een screening door een toegankelijkheidsbureau, maar op een 
screening die een medewerker van Toerisme Provincie Antwerpen, naar beste vermogen, heeft 
gedaan op 12 oktober 2017. De controle is gebeurd met het oog op rolstoeltoegankelijkheid.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG

Parking en aanlooproute
Score: oranje

Omschrijving:
Op Parking 1 zijn in totaal vijf voorbehouden parkeerplaatsen. De twee plaatsen het dichtst bij 
de ingang – op het rechterdeel van de parking – zijn ietwat aan de smalle kant en zijn geplaveid 
met betonnen grasdallen. De overgang naar de aanlooproute is drempelloos. De aanlooproute 
is gemaakt uit halfbolle kasseien en licht hellend, maar is breed en verder zonder obstakels. 
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Tentoonstellingsruimte
Score: oranje

Omschrijving:
Aan de toegangspoort is er een overdekte tentoonstellingsruimte, met uitleg over  het abdijle-
ven en de abdijproducten. De ruimte is makkelijk te betreden, en heeft een vlakke ondergrond. 
De teksten op de belevingselementen staan te hoog (vanaf 1m12). Het grondplan met bijho-
rende drukknoppen is niet onderrijdbaar maar wel bedienbaar door de hoogte van 46,5cm.

Abdijwinkel
De manuele buitendeur is zwaar te openen maar lijkt permanent open te staan. Ze is voldoen-
de breed. De manuele binnendeur bestaat uit twee vleugels die open staan. De draairuimte 
voor en achter beide deuren is voldoende groot. De horizontale circulatie in de winkel is be-
perkt in de rayons, en goed in de hoofdgang. De toog is nergens verlaagd of onderrijdbaar. 
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Bistro
Score: oranje

Omschrijving:
De bistro is voor rolstoelgebruikers te betreden via het terras. Eerst 
moet een korte maar steile helling overbrugd worden. De heel bre-
de manuele deur opent naar buiten toe en is zwaar. Ze is drempelloos.  
De horizontale circulatie is voldoende in de hoofdgang, maar beperkt tus-
sen de tafels. De tafels zijn aan de lange zijde beperkt onderrijdbaar mits 
wegnemen van een stoel. De toog is nergens onderrijdbaar of verlaagd.  
De tafels op het terras zijn gelijkaardig aan deze binnen. Er staan echter ban-
ken die minder goed opzij te schuiven zijn. De circulatieruimte tussen de ta-
fels is ook beperkt. De ondergrond van het terras bestaat uit halfbolle kasseien. 

Toiletten
Score: oranje

Omschrijving:
De aangepaste toiletten zijn goed aangeduid. De sas voor de deur is breed genoeg en 
heeft voldoende draairuimte. De manuele deur draait vlot naar buiten. Het draaislot van-
binnen is minder makkelijk te bedienen. De ruimte is voldoende groot en heeft draai-
ruimte tussen de verschillende elementen. Alle elementen (toiletpot, wc-rolhouder, …) 
hangen op een comfortabele plek. Er is 1 opklapbare steunbeugel. Wastafel en spiegel vol-
doen ruimschoots, al is de onderrijdbaarheid beperkt door de sifon. Er is een noodknop. 
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Extra info
Op de route van de parking naar het binnenplein van de abdij staan zitbanken met een 
hoogte van ongeveer 45cm, waarnaast een rolstoelgebruiker zich makkelijk kan opstellen. 
De abdij zelf kan je bezoeken op bepaalde momenten, of op aanvraag. Meer info vind je 
op https://sites.google.com/site/onthaalabdij/. Het traject van de rondleidingen is niet ge-
screend maar volgens de verantwoordelijke vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Je 
bereikt de abdij zelf via de poort aan de Testeltsesteenwe/Abdijstraat. De abdijkerk is – 
buiten de diensten – wel altijd te bezoeken, en heeft een brede oprijplaat met opstaan-
de zijkanten aan de ingang. Binnen is het een beetje manoeuvreren, maar alles is vlak. 



Afspanning Den Eik
Adres: Hoeve Den Eik 1, 2431 Laakdal
Website: www.deneik.com
E-mail: info@deneik.com
Tel. nr.: +32 (0)13 78 50 42

1

Parking en aanlooproute
Score: groen

Omschrijving: 
Nog voor 19 april 2018 wordt een voorbehouden en aangepaste parkeerplaats ingericht 
volgens de criteria (op de foto rechts). De ondergrond van de parking en van de aanslui-
tende aanlooproute bestaat uit klinkers. Veel bezoekers gebruiken de achterdeur, aan het 
terras, maar deze bevat een trede van 7cm. De weg naar de hoofdingang, aan de voor-
kant van het gebouw, wordt aangeduid via pijltjes.

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 12 april 2018, op ba-
sis van de toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door Inter op 17 augus-
tus 2017, en de daaruit resulterende infrastructurele en andere aanpassingen.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG
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Eten en drinken
Score: oranje

De deur aan de hoofdingang vooraan is licht te openen en breed. Er is vol-
doende draairuimte. Binnen is het gelijkvloers drempelloos. Er zijn verschillen-
de tafels die goed onderrijdbaar zijn. De doorgangsbreedte naar de tafels is ruim.
Het terras is ook drempelloos. De tafels hebben een cen-
trale poot waardoor de onderrijdbaarheid beperkt is.
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Sanitair
Score: oranje

Het damestoilet is zeer ruim en ingericht als aangepast toilet. Er zijn steunbeugels en een 
wastafel aanwezig. De deur van het toilet zelf, en de sasdeur, zijn aan de smalle kant (82cm).

Extra info
De bistro ligt op hetzelfde domein als het Klompenmuseum en het Klompen-belevingspad. 
Deze werden niet gescreend. 



Bistro Mie Maan
Adres: Diestsebaan 28, 2230 Herselt
Website: www.miemaan.be
E-mail: info@miemaan.be
Tel. nr.: +32 (0)14 54 40 28

1

Parking en aanlooproute
Score: oranje

Omschrijving: 
De twee voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid. De onder-
grond van de parking bestaat uit fijne dolomiet. De plaats is afgebakend met 
een kasseiboord. De aanlooproute naar de ingangen is niet drempelloos.

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 17 oktober 2017, op ba-
sis van de toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door Inter op 17 augus-
tus 2017, en de daaruit resulterende infrastructurele en andere aanpassingen.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG
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Eten en drinken
Score: oranje

Aan de drie ingangsdeuren is het hoogteverschil opgevangen door een oprijplaat met hel-
ling en plat vlak met voldoende manoeuvreermogelijkheid. De deuren zijn zo makkelijk te 
openen. Er is voldoende vrije ruimte ter hoogte van de zelfbediening. De dranken en ge-
rechten staan echter niet altijd bereikbaar opgesteld voor rolstoelgebruikers. Zowel binnen 
als op het terras vooraan is er voldoende circulatieruimte. De ondergrond is drempelloos (te-
gels). Binnen zijn de tafels goed onderrijdbaar, buiten beperkt omwille van een centrale poot.
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Sanitair
Er zijn geen aangepaste toiletten aanwezig. De looproute naar de gewone toiletten 
is eerder smal.

Extra info
De bistro is gelegen tegenover een van de ingangen van het Provinci-
aal Groendomein Hertberg. Een rolstoelwandeling vertrekt vanuit dit startpunt.



Kasteel Jeanne de Merode (Gemeentehuis)
Adres: Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo
Website: www.toerismewesterlo.be/bezienswaardigheden/kastelen
E-mail: info@toerismewesterlo.be
Tel. nr.: +32 (0)14 54 54 28

1

Parking en aanlooproute
Score: oranje

Omschrijving: 
Aan de achterkant van het kasteel zijn twee voorbehouden en aangepaste parkeerplaat-
sen. De plaatsen zijn goed gemarkeerd. De ondergrond bestaat uit bolle kasseien en klin-
kers. Volg de pijlen vanaf de voorkant van het kasteel. Van de parking naar de goed toe-
gankelijke, automatische achterdeur ligt een vlak klinkerpad met een breedte van 114cm.

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 16 april 2018, op ba-
sis van de toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door Inter op 17 augus-
tus 2017, en de daaruit resulterende infrastructurele en andere aanpassingen.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG
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Bezoekersgedeelte
Score: oranje

Het kasteel is te bezoeken tijdens de openingsuren van de gemeentelijke adminis-
tratieve diensten en tijdens de tentoonstellingen die regelmatig plaatsvinden. Rol-
stoelgebruikers kunnen de goed toegankelijke achteringang nemen (zie boven). 
Via een automatische deur en een licht hellende gang (6%) kom je aan de trap-
penhal met lift. De lift is erg klein (107cm op 138cm) en heeft een smalle deur
(82cm). De toegangsdeuren naar de kapel en de raadszaal (enkel te bezoeken 
wanneer er geen zittingen of vergaderingen plaatsvinden) hebben een vrije door-
gangsbreedte van ongeveer 70cm voor één deel, en het dubbele wanneer bei-
de vleugels geopend zijn. In de zomer staan beide vleugels open, maar in de win-
ter kan dit niet omwille van verwarming. De onthaalbedienden helpen je dan graag.

Sanitair
Score: rood

Op elke verdieping van het kasteel is een aangepast toilet voorzien. De ruimte is wat klein 
(150cm op 179cm) om goed te manoeuvreren. Ook de deuren zijn aan de smalle kant 
(80cm) en hebben niet voldoende draairuimte voor en achter de deur. Er zijn enkel steun-
beugels aan de muurzijde aanwezig en onderrijdbare wastafels in de aangrenzende ruimte.



Abdij van Tongerlo/da Vincimuseum
Adres: Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo (Westerlo)
Website: www.tongerlo.org
E-mail: abdij@tongerlo.org
Tel. nr.: +32 (0)14 53 99 00

1

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 17 oktober 2017, op ba-
sis van de toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door Inter op 30 augus-
tus 2017, en de daaruit resulterende infrastructurele en andere aanpassingen.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG

Parking en aanlooproute
Score: groen

Omschrijving:
Vooraan op de hoofdparking zijn twee aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen. De korte 
aanlooproute naar de toegangspoort van de abdij bevat een hogere drempel (ongeveer 8cm). 
De langere route (ongeveer 100m) gaat over halfverharding en bevat drempels lager dan 2cm. 
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Bezoekersgedeelte
Score: oranje

Omschrijving:
Het domein is vrij te bezoeken. Via het binnenplein bereik je de Tiendschuur 
met permanente tentoonstelling en de abdijwinkel. Deze laatste is drempelloos 
toegankelijk, voor de Tiendschuur (zie rechterfoto hieronder) moet je een 
ondiepe goot passeren. De kerk met kapel, en het klooster, zijn enkel via een 
trap te betreden. De ondergrond van het binnenplein bestaat uit vlakke kasseien.

Van 1 april tot 30 september kun je op zondag om 14u30 deelnemen aan een rond-
leiding in de abdijgebouwen. Hiervoor hoef je niet te reserveren. De kerk is tij-
dens de rondleiding wel toegankelijk voor rolstoelgebruikers via de zijingang. 
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Het da Vincimuseum is tijdens de openingsuren te bereiken via een poortgebouw. 
Er werd afgesproken met de abdij om beide deurvleugels in het poortgebouw open 
te zetten zodat de doorgangsbreedte voldoende is. Verder loopt de route door 
de tuin rond het museum. Ze is geplaveid met vlakke kasseien en bevat enkele 
niveauverschillen van ongeveer 2cm. De deur naar het museum zelf bestaat 
uit twee vleugels die niet kunnen worden opengezet omwille van de conserva-
tie van het schilderij. Er is wel een deurbel voorzien (zie  rechterfoto hieronder) zo-
dat de baliemedewerker kan helpen met de deuren en de drempel van 5cm. In 
het museum is er voldoende circulatieruimte en een verlaagde balie aanwezig.
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Toiletten
Er zijn geen aangepaste toiletten aanwezig. De gewone toiletten bevatten wei-
nig circulatieruimte en de toegangsdeur is smal (72cm) en bevat een drempel. In 
het Sporta Centrum (zie onder) kun je wel gebruik maken van aangepast sanitair. 

Extra info
Naast de abdij ligt het Sporta Centrum, een unieke mix van uitgebreide verblijfsaccommo-
datie en optimale sportaccommodatie. Het centrum kreeg van Toerisme Vlaanderen het 
A+-label voor de Sportarena (met 13 toegankelijke kamers) en het A-label voor het Sport-
hotel (met 8 toegankelijke kamers). Op elk van de parkings zijn aangepaste en voorbe-
houden parkeerplaatsen. Deze van Parkeerzone Oost – nabij de tennisterreinen – zijn het 
best in orde. Er kan iets gedronken worden in de cafetaria van de sporthal tijdens de ope-
ningsuren. De deur is niet drempelloos maar er is een oprijplaat aanwezig. In het onthaal-
gebouw van het logies (dat achter de sporthal ligt) is een beperkt toegankelijk toilet (deur 
van 76cm, onvoldoende opstelruimte). Aan het onthaal kan gevraagd worden of het beter 
toegankelijk toilet van de Sportarena open is. Je kunt ook handbikes huren in het verblijf. 



Hidrodoe
Adres: Haanheuvel 7, 2200 Herentals
Website: www.hidrodoe.be
E-mail: info@hidrodoe.be
Tel. nr.: +32 (0)14 44 26 44

1

Parking en aanlooproute
Score: groen

Omschrijving: 
Op 30 meter van de ingang van Hidrodoe zijn drie goed aangepaste en voorbehouden par-
keerplaatsen. De aanlooproute tot aan de toegangspoort is breed en met klinkers bezet.
Ook op de grote parking van Domein Netepark (800m van de in-
gang) zijn vier aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen. De aan-
looproute van deze parking naar de toegangspoort bevat obstakels.

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 19 maart 2018 op basis van de 
toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door Inter op 14 juni 2017, en de daaruit resulterende 
aanpassingen. Het oorspronkelijke screeningsverslag kun je terugvinden op www.toevla.be. 

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG
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Bezoekersgedeelte
Score: oranje

Van de poort tot aan de toegangsdeur ga je door een koker. Deze route is hellend (7% 
over 14 meter) en de ondergrond bestaat uit ijzeren roosters met kleine gaten. De 
deur zelf is automatisch en breed genoeg. Er is voldoende manoeuvreerruimte. De 
hoge balie is centraal gelegen. Er zijn plannen om een tafel te voorzien naast de ba-
lie die op een goede hoogte en onderrijdbaar is voor rolstoelgebruikers. Zo hoef je niet 
naar boven te kijken en kan je ook makkelijk de betalingsautomaat etc. te bedienen.

Hidrodoe is volledig gelijkvloers ingericht. Er zijn enkele hellingen voorzien om de belevings-
elementen te bereiken. De hellingen zijn allemaal (met uitzondering van deze aan het aquasta-
tion) comfortabel en, indien nodig, voorzien van afrijbeveiliging en leuning aan de open zij-
de. De trap, die geen verbinding vormt maar naar een uitkijkplatform loopt, heeft een goed 
omgrijpbare, doorlopende, leuning en noppen bovenaan ter begeleiding van slechtzienden.
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De elementen in de expositieruimte zijn gericht op het bezoek van kinderen. De meeste hoogtes 
zijn hieraan aangepast. Enkel het kijkgat in de geschiedenisgrot is niet toegankelijk. In de filmzaal 
is geen opstelruimte voorzien voor rolstoelgebruikers maar voor de korte duur van de film kunnen 
zij zich makkelijk voor de eerste rij stoelen opstellen. De deuren naar de filmzaal zijn permanent 
los en dus makkelijk te openen. De nieuwe belevingsgang en demoruimte zijn goed toegankelijk.

Om de buitenruimte te betreden, komen er tegen de zomer van 2018 geschiktere oprijpla-
ten aan de twee deuren naar de watertuin. Sowieso plant Hidrodoe een volledige heraan-
leg van de buitenruimte waarbij extra aandacht zal worden besteed aan toegankelijkheid. 
De educatieve bebording aan de parking en de aanlooproute zal ook tegen de verhar-
ding van de bestrating aan geplaatst worden zodat ze goed bereikbaar en leesbaar is.
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Eten en drinken
Score: oranje

Je betreedt de cafetaria vanuit de expositieruimte via een deur met twee vleugels. Deze 
staan permanent open tijdens de openingsuren. De doorgang naar de selfservice is breed 
genoeg en de toog is beperkt onderrijdbaar. Er is voldoende manoeuvreer- en circulatie-
ruimte, zowel binnen als op het terras. Binnen zijn de tafels onderrijdbaar, buiten zal een 
onderrijdbare tafel voorzien worden tegen de zomeropening van 2018. De deuren naar het 
terras zullen tegen dan ook drempelloos worden gemaakt d.m.v. een rubberen afrijplaat.
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Sanitair
Score: oranje

Er zijn aangepaste toiletten met goed te hanteren deur. De draaicirkel
voor de deur en de opstelruimte voor en achter de deur zijn beperkt. Ook
binnenin is de manoeuvreerruimte ietwat beperkt. De wastafel heeft een
automatische kraan en er zijn twee steunbeugels voorzien. De af-
stand tussen de voorste rand van de toiletpot tot de achterwand is 57 cm.

Extra info
Hidrodoe doet voortdurend extra inspanningen om allerlei drempels weg te werken. Zo zijn 
er plannen om de buitenruimte (inclusief inkomkoker en watertuin) volledig heraan te leggen 
de komende jaren. Daarbij zal maximaal rekening gehouden worden met toegankelijkheid.



Domein De Putten
Adres: Houtum 51, 2460 Kasterlee
Website: www.domeindeputten.be
E-mail: ddp@groepvaneyck.be 
Tel. nr.: +32 (0)14 85 92 15

1

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 6 november 2017, op ba-
sis van de toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door Inter op 10 augustus 2017.

Parking en aanlooproute
Score: rood

Omschrijving: 
Er zijn twee voorbehouden, dwarse parkeerplaatsen op een ondergrond van fijnkorreli-
ge dolomiet. De plaatsen zijn aangeduid met een klein bordje en niet gemarkeerd op de 
grond. De plaatsen zijn achteraan de hoofdparking aan de rechterkant. Om naar de ingang 
van de brasserie te gaan, volg je de rijweg van de parking die afbuigt naar links. Deze 
route is verhard met gebakken klinkers en volgt de natuurlijke glooiing van het terrein.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG
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Eten en drinken
Score: oranje

Er zijn twee eet- en drinkgelegenheden: de brasserie en het speelhuis (aan de bin-
nenspeeltuin). Om zowel de brasserie als het speelhuis te bereiken, neem je een 
helling en vervolgens de hoofdingang. Er is een drempel maar tijdens de ope-
ningsuren is een oprijplaat voorzien (zie foto). Het terras bereik je via een steile-
re helling. De tafels in de brasserie zijn goed onderrijdbaar en ruim opgesteld. Op het
terras, en in het speelhuis, staan geen onderrijdbare tafels. Naast 
het terras, op maaiveldniveau, staan wel geschikte picknicktafels.
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Sanitair
Score: oranje

Het sanitair is gemeenschappelijk voor de brasserie en het speelhuis. Het aan-
gepast toilet bereik je via het damestoilet, de berging en een stukje buitenruim-
te. De smalste deur op de route heeft een vrije doorgangsbreedte van 86cm. De toi-
letruimte is aan de smalle kant, en er is een steunbeugel aanwezig aan één zijde.

Extra info
De speelelementen op het domein, zowel binnen als buiten, zijn niet ge-
screend maar waarschijnlijk slechts heel beperkt toegankelijk.
Domein De Putten plant ten laatste in 2019 een heraanleg van het terras rond de 
brasserie, waarbij aandacht zal besteed worden aan een goede toegankelijkheid.



Gemeenschapscentrum Den Dries
Adres: Kerkhofstraat 37, 2470 Retie
Website: www.retie.be/gcdendries
E-mail: dendries@retie.be 
Tel. nr.: +32 (0)14 38 92 60

1

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 12 april 2018, 
op basis van de toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door het voor-
malige Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen op 18 juni 2014.

Parking en aanlooproute
Score: groen

Omschrijving: 
Er is een parking voorzien tussen het gemeentehuis en het gemeen-
schapscentrum met goede voorbehouden parkeerplaatsen. De toegangs-
paden zijn voorzien in klinkers, zijn voldoende breed en zonder drempels.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG
(c) gemeente Retie
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Bezoekersgedeelte
Het gebouw is drempelloos te betreden en er zijn automatische deu-
ren voorzien. Alle gangen zijn breed en alle lokalen zijn vlot bereikbaar.

Sanitair
Score: groen

Er is een goed aangepast sanitair voorzien met een oppervlakte van 240 x 200 cm. 
Naast de toiletpot is er 97 cm vrije ruimte. Er is een goed onderrijdbare wastafel voorzien.



Gasthuismuseum
Adres: Gasthuisstraat 1, 2440 Geel
Website: www.gasthuismuseumgeel.be
E-mail: gasthuismuseum@geel.be
Tel. nr.: +32 (0)14 56 68 40

1

Verslag gemaakt door Toerisme Provincie Antwerpen op 9 november 2017, op 
basis van de toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door Inter op 17 augus-
tus 2017, en de daaruit resulterende infrastructurele en andere aanpassingen.

TOEGANKELIJKHEIDSVERSLAG

Parking en aanlooproute
Score: rood

Omschrijving: 
Er zijn twee voorbehouden parkeerplaatsen die in de loop van 2018 zullen worden aange-
duid met een officieel bord. De ondergrond is vlak en bestaat uit grofkorrelige dolomiet. Er is 
geen lijnmarkering aanwezig maar er zijn plannen om deze aan te brengen door middel van 
klinkers. Vanop de parking vertrekt een geklinkerd voetpad naar de ingang van het museum.
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Bezoekersgedeelte
Score: oranje

Omschrijving:
Tijdens de openingsuren is de glazen inkomdeur (88cm) naar de sas steeds geo-
pend. Rechts neem je de tweede deur naar de balie die geen verlaagd gedeelte heeft.

Het museum is gelegen in een historisch gebouw waardoor je regelmatig versmallingen en 
treden tegenkomt. De smalste doorgang is 78cm. Aan de treden liggen oprijplaten, waar-
door je toch een groot gedeelte van de kamers in het museum kunt bezoeken. De kapel 
is drempelloos te bereiken via de sacristie. Een deel van de kapel is hoger gelegen (drie 
treden). Een replica van een schilderij uit de 17de eeuw, waarvan het origineel niet bereik-
baar is voor rolstoelgebruikers, werd beneden geplaatst zodat je het toch kan bewonderen.



3

Sanitair
Score: rood

Omschrijving:
Op het gelijkvloers vind je een aangepast toilet. De eerste deur is smal (76cm). De 
tweede deur is breder (88cm) maar de draairuimte voor en achter deze deur is beperkt. 
Er is een steunbeugel aan de muur voorzien en een beperkt onderrijdbare wastafel.

Extra info
Je kunt in het museum gratis een rolstoel of een rollator lenen tijdens je bezoek. Er zijn 
plannen voor infrastructuurwerken in het museum die de toegankelijkheid zullen verbeteren.



Deze verslagen omvatten een eenvoudige beschrijving van de 
rolstoeltoegankelijkheid, waarin geen comfort- of afwerkingselementen zijn 
opgenomen. In de opgenomen items wordt in de eerste plaats vermeld wat afwijkt 
van de standaarden die zijn vastgelegd (zie onder). De Provincie Antwerpen heeft 
geen enkele binding met het beheer en de uitbating van deze locaties. Als je 
wijzigingen ten aanzien van deze verslagen opmerkt, aarzel dan niet deze door te 
geven via e-mail: liesbet.dewit@provincieantwerpen.be. 
 
Volgende criteria zijn in overeenstemming met de Vlaamse Stedenbouwkundige 
Verordening toegankelijkheid publieke gebouwen:  
 
Parking en aanlooproute 
Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn minstens 
3,50m breed en 5,00m lang bij dwars- en schuinparkeren. Parkeerplaatsen langs de 
rijbaan (‘achter elkaar parkeren’) hebben een lengte van 6,00m. De ondergrond van 
de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. De parkeerplaatsen zijn individueel 
afgebakend en voorzien van de wettelijke signalisatie. 
De aanlooproute is het toegangspad dat de parkeerplaatsen verbindt met het 
gebouw of domein, en/of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte 
verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200m 
van dit gebouw of domein bevindt. De ondergrond van het toegangspad is vlak en 
voldoende verhard. Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, 
waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de 
doorgang echter nooit smaller maken dan 90cm. 
Hellingen zijn nooit steiler dan: 
- 10% voor een niveauverschil tot 10cm (max. lengte van helling = 1m) 
- 8.3 % voor een niveauverschil van 10cm tot 25cm (max. lengte = 3m) 
- 6.25 % voor een niveauverschil van 25cm tot 50cm (max. lengte = 8m) 
- 5% voor niveauverschillen vanaf 50cm (max. lengte = 10m) 
Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 2cm. 
 
Bezoekersgedeelte 
De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 90cm. Voor en na de deur 
is een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50m kan 
beschreven worden. De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 2cm. 
De balie bevat een verlaagd gedeelte (max. 80cm) dat minstens op één plaats 
onderrijdbaar is (min. 70cm hoog, 60cm diep, 90cm breed). Elektronische 
betaalmogelijkheden zijn makkelijk ter bereiken of verplaatsbaar.  
Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop 
plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang 
echter nooit smaller maken dan 90cm. Deuren en doorgangen hebben een vrije 
doorgang van tenminste 90cm. Voor en na de deuren zijn vlakke zones voorzien 
waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden. Er zijn 
intern geen drempels. Hellingen en oprijplaten voldoen aan dezelfde voorwaarden 
als de hellingen onder “Toegangspad”. Als een helling een niveauverschil van meer 
dan 10cm overbrugt, moet er een opstaande rand van 5cm voorzien worden aan de 
open zijde. Indien het hoogteverschil meer is dan 25cm moet bijkomend aan beide 
zijden een leuning geplaatst worden. Het materiaal van de helling of oprijplaat is vlak, 
rolstoelvast en antislip. 

mailto:liesbet.dewit@provincieantwerpen.be


Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10m x 1,40m. De deur van 
de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 90cm. Een vlakke 
circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is 
aanwezig voor de liftdeur. 
 
Eten en drinken 
Op verschillende plaatsen is een circulatieruimte van min. 1,50m diameter voorzien. 
Voor de doorgangsbreedte van de looproute gelden dezelfde criteria als bij “gangen, 
sassen en overlopen”. Er wordt aandacht besteed aan voldoende vrije doorgang 
tussen het meubilair (min. 90cm), ook wanneer het meubilair in gebruik is. Er is 
minstens één onderrijdbare tafel met een vrije hoogte onder het tafelblad van 70cm, 
een vrije breedte van 90cm en een vrije diepte van 60cm. De bovenkant van het 
tafelblad komt op max. 80cm van de vloer. Tafels met vier poten zijn doorgaans beter 
geschikt dan tafels met een centrale poot.  
Voor het buffet en de toog is een circulatieruimte van min. 1,50m diameter voorzien. 
Er is idealiter een verlaagd gedeelte (zie “Balie”).     
 
Toiletten 
Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 90cm aanwezig, voor de toiletpot 
is minstens 1,20m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op 
ongeveer 48cm boven het vloerniveau. De toiletpot komt 70 cm verder dan de 
achterwand. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde. De deur 
van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “Interne 
circulatie”. Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften 
(binnenruimte tenminste 1,65 m x 2,20 m, en correct geplaatste toestellen en 
configuratie) wordt dit extra vermeld. 


