
 Toegankelijkheidsfiche 
 

GC Den Dries 
 Kerkhofstraat 37  

 Retie 

 

 

 

 
 

www.retie.be/productgroep.aspx?pg=1506&id=1269 

cjs@retie.be 

Tel: 014 38 92 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door: 

 

Departement Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid 

Dienst Welzijn en Gezondheid 
Centrum voor toegankelijkheid 
Boomgaardstraat 22  | B101 

 2600 Antwerpen 
   03 240 61 61 | www.provant.be 

ctpa@welzijn.provant.be 

 

Parkeren: 

Er is een parking voorzien tussen het gemeentehuis en 

het gemeenschapscentrum met goede voorbehouden 

parkeerplaatsen. 

Toegangspad: 

De toegangspaden zijn voorzien in klinkers, zijn vol-

doende breed en zonder drempels. 

 
Toegang tot de gebouwen: 

Het gebouw is drempelloos te betreden en er zijn au-

tomatische deuren voorzien. 

 
Interne circulatie: 

Alle gangen zijn breed en alle lokalen zijn vlot bereik-

baar. 

Sanitair: 

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.  

  
 

 

Laatste update: 18/06/2014 

 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 

 

 

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad 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 200 m 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 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 



Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

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 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m 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), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 



 Toegankelijkheidsfiche 
 

Jacob Smitsmuseum 
 Sluis 15a  

 Mol (Sluis) 

 

 

 

 
 

www.jakobsmits.be/ 

info@jakobsmits.be 

Tel: 014 31 74 35 

 

 

  

 

 

    Toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door: 

 

Departement Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid 

Dienst Welzijn en Gezondheid 
Centrum voor toegankelijkheid 
Boomgaardstraat 22  | B101 

 2600 Antwerpen 
   03 240 61 61 | www.provant.be 

ctpa@welzijn.provant.be 

Parkeren: 

Aan het museum zijn er geen parkeerplaatsen voor-

zien. Men kan wel parkeren op het plein achter de 

kerk naast het museum. Voorbehouden parkeerplaatsen 

zijn er niet voorzien.  

 
Toegangspad: 

Het toegangspad van de parking naar de inkom is 

voorzien in klinkers, betondals en baksteen. Deze toe-

gangsweg ligt wel hobbelig.  

  
Toegang tot de gebouwen: 

De inkomdeur is drempelloos en de inkomdeur heeft 2 

deurpanelen van min. 70 cm die allebei open gezet 

kunnen worden.  

 

Interne circulatie: 

Binnenin het gebouw is er overal voldoende plaats om 

te circuleren. De verdiepingen zijn bereikbaar met trap-

pen en de lift. 

Sanitair: 

Het aangepast sanitair is met een oppervlakte van 190 

x 180 cm vrij klein maar nog wel bruikbaar.  

 

 
 

Laatste update: 18/06/2014 

 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 

 

 

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad 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 200 m 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 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 



Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

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 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m 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), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 



 Toegankelijkheidsfiche 
 

Port Aventura 
 Zilvermeerlaan 9  

 Mol 

 

 

 
www.zilvermeerhaven.be/ 

info@zilvermeerhaven.be 

Tel: 014 47 22 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door: 

 

Departement Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid 

Dienst Welzijn en Gezondheid 
Centrum voor toegankelijkheid 
Boomgaardstraat 22  | B101 

 2600 Antwerpen 
   03 240 61 61 | www.provant.be 

ctpa@welzijn.provant.be 

 

Parkeren: 

Aan het gebouw met restaurant en havenmeester is er 

een parking voorzien in losse keitjes. Er zijn 2 voor-

behouden parkeerplaatsen voorzien.  

 
Toegangspad: 

Het toegangspad naar de ingangen zijn voorzien in 

klinkers. 

  
Toegang tot de gebouwen: 

De deuren van de gebouwen zijn voldoende breed en 

hebben geen drempels.  

 
Interne circulatie: 

In het gebouw er voldoende circulatie mogelijk.  

 

Sanitair: 

Er is zowel bij de dames als de heren een goed 

aangepast sanitair met douche voorzien. 

  
 

 

 

Laatste update: 18/06/2014 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 

 

 

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad 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 200 m 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 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 



Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 

Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

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 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m 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), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 



 Toegankelijkheidsfiche 
 

Prinsenpark 
 Kastelsedijk 5  

 Retie 

 

 

 

 
 

www.provincieantwerpen.be/vrije_tijd/domeinen/prinsenpark/ 

info@groenkempen.provant.be 

Tel: 014 37 91 74 

 

  

 

 

    Toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door: 

 

Departement Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid 

Dienst Welzijn en Gezondheid 
Centrum voor toegankelijkheid 
Boomgaardstraat 22  | B101 

 2600 Antwerpen 
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ctpa@welzijn.provant.be 

 

Parkeren: 

Er zijn op de parking 2 voorbehouden parkeerplaatsen 

voorzien. Deze hebben een aarden ondergrond en tus-

sen de parkeerplaats en de toegangsweg is er een 

holle afvoergoot aanwezig. 

 
Toegangspad: 

Er is in het park een toegankelijke (witte) wandeling 

voorzien. 

De andere wandelingen, met onder andere de volgels-

potplaatsen, zijn afhankelijk van het weer moeilijker 

toegankelijk.  

 
Toegang tot de gebouwen: 

De toegangen tot de gebouwen verloopt drempelloos 

en de deuren zijn voldoende breed. 

Sanitair: 

Er is een goed aangepast sanitair voorzien in het toi-

letblok.  

De oppervlakte is 160 x 220 cm en naast de toiletpot 

is er voldoende opstelplaats. 

  
 

Laatste update: 18/06/2014 

 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 

 

 

 

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

 

 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad 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 200 m 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 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 



Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

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 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m 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), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 



 Toegankelijkheidsfiche 
 

Sporthal Boesdijkhof 
 Boesdijkstraat 22 A  

 Retie 

 

 

 

 
 

www.retie.be/product.aspx?id=555e- 

cjs@retie.be 

Tel: 014 38 92 66 
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Parkeren: 

Op de parking aan de sporthal zijn er 5 goede voor-

behouden parkeerplaatsen voorzien. 

 
Toegangspad: 

De toegangswegen zijn voorzien in klinkers, niveauver-

schillen zijn er niet. 

 
Toegang tot de gebouwen: 

De drempel aan de ingang is weggewerkt en de deur 

heeft een breedte van 91 cm. 

 
 

Interne circulatie: 

Er is binnen voldoende ruimte en drempels zijn er 

niet. 

Sanitair: 

Het goed aangepast sanitair heeft een oppervlakte van 

192 x 300 cm. Er is voldoende vrije ruimte naast de 

toiletpot, er is wel een opklapbare luiertafel voorzien 

op de vrije ruimte.  

  
 

Laatste update: 18/06/2014 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 

 

 

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad 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 200 m 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 0,90 

m. 



Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 

Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

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 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m 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), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 



 Toegankelijkheidsfiche 
 

Taverne De Watermolen 
 Watermolen 5  

 Retie 
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Parkeren: 

Je kan vrij parkeren naast het gebouw, er is geen af-

bakening van de parkeerplaatsen. 

 

Toegangspad: 

Het toegangspad naar het terras en de hoofdingang 

aan de achterzijde is voorzien in klinkers. 

 

Toegang tot de gebouwen: 

Het hoogteverschil aan de achterdeur is opgevangen 

met een kleine losse houten helling, aan de ingang in 

de voorgevel is er een drempel van 5 cm. 

 

Interne circulatie: 

Er zijn intern gaan niveauverschillen. 

 

Sanitair: 

Er is een klein aangepast sanitair aanwezig met een 

oppervlakte van 150 x 130 cm. Naast de toiletpot is 

er een vrije ruimte van 90 cm, voor de toiletpot is er 

slechts 53 cm vrije ruimte. De wastafel is erg moeilijk 

bereikbaar. 

 
 

 

 

Laatste update:18/06/2014 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 

 

 

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad 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 200 m 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 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 

Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

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 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m 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), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 


