
Wichelen – Al’Ice 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  rood 

Hoogte van de trede  nvt

  

Breedte van de smalste inkomdeur 2 x 78 cm oranje 

 

Zaal  

Tafel: onderrijdbaarheid ja groen 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 78 cm oranje 

Draaicirkel aan toiletdeur 150 cm groen 

Toiletdeur 78 cm oranje 

Opstelruimte naast het toilet 64 cm rood 

Opstelruimte voor het toilet 139 cm groen 

1 steunbeugel (opklapbaar open zijde)  oranje 

Wastafel: onderrijdbaarheid ja groen 

 

 

  



Berlare – ‘T Weiken 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  rood 

Hoogte van de trede 4 cm oranje 

Breedte van de smalste inkomdeur nvt 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid nee rood 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 100 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 150 cm groen 

Toiletdeur 100 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 136 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 290 cm groen 

1 steunbeugel (opklapbaar open zijde)  oranje 

Wastafel: onderrijdbaarheid nee oranje

  



Lochristi – Sport- en cultuurbar Uytcafé 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  groen 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 88 cm groen 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid ja groen 

 

Toilet  

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 90 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 125 cm oranje 

Toiletdeur 89 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 100 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 130 cm groen 

2 steunbeugels  groen 

Wastafel: onderrijdbaarheid ja groen 

 

 

  



Ronse – B&B Hoeve de schapenkop 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  oranje 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 92 cm groen 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid ja groen 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 90 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 150 cm groen 

 

Toiletdeur 90 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 97 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 120 cm groen 

2 steunbeugels  groen 

Wastafel: onderrijdbaarheid ja groen 

 

 

 

  



Wortegem- Petegem  - Domein De Ghellinck 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  rood 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 77 cm 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid nee rood 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 85 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 150 cm groen 

Toiletdeur 87 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 118 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 40 cm rood 

2 steunbeugels  groen 

Wastafel: onderrijdbaarheid nee oranje 

 

 

 

  



De Passage - Baguetelle 
 

Inkom  

Bereikbaarheid toegang  oranje 

Hoogte van de trede 9 cm oranje 

Breedte van de smalste inkomdeur 82 cm oranje

  

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid nee rood 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 102 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 110 cm rood 

Toiletdeur 102 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 77 cm oranje 

Opstelruimte voor het toilet 134 cm groen 

1 steunbeugel (opklapbaar open zijde)  oranje 

Wastafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 

 

  



Ronse – De Passage - Basilic 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  groen 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 100 cm oranje 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 102 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 110 cm rood 

Toiletdeur 102 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 77 cm oranje  

Opstelruimte voor het toilet 134 cm groen 

1 steunbeugel (opklapbaar open zijde)  oranje 

Wastafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 



De Passage - Bonheur 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  oranje 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 2 x 75 cm rood 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 102 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 110 cm rood 

Toiletdeur 102 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 77 cm oranje  

Opstelruimte voor het toilet 134 cm groen 

1 steunbeugel (opklapbaar open zijde)  oranje 

Wastafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 

 

  



Ronse – De Passage - Eviedemment 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  oranje 

Hoogte van de trede nvt groen 

Breedte van de smalste inkomdeur 2x 75 cm rood 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid nee rood 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 102 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 110 cm groen 

Toiletdeur 102 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 77 cm oranje 

Opstelruimte voor het toilet 134 cm groen 

1 steunbeugel (opklapbaar open zijde)  oranje 

Wastafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 

 



Ronse – De Passage - Tajine 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  oranje 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 90 cm 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 102 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 110 cm groen 

Toiletdeur 102 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 77 cm oranje 

Opstelruimte voor het toilet 134 cm groen 

1 steunbeugel (opklapbaar open zijde)  oranje 

Wastafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 

 



Geraardsbergen – Het Bruggenhuis 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  rood 

Hoogte van de trede 3 cm oranje 

Breedte van de smalste inkomdeur 92 cm groen 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 106 cm oranje 

Draaicirkel aan toiletdeur 90 cm rood 

Toiletdeur 85 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 62 cm rood 

Opstelruimte voor het toilet 176 cm groen 

1 steunbeugel (muurzijde)  oranje 

Wastafel: onderrijdbaarheid nee oranje 



De Pinte – De Ponthoeve 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  rood 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 95 cm groen 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid nee rood 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 90 cm oranje 

Draaicirkel aan toiletdeur 92 cm rood 

Toiletdeur 97 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 44 cm rood 

Opstelruimte voor het toilet 140 cm groen 

2 steunbeugels  groen 

Wastafel: onderrijdbaarheid ja groen

 

 



Deinze – De Nieuwe Ceder 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  oranje 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 91 cm groen 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid ja groen 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 79 cm oranje  

Draaicirkel aan toiletdeur 150 cm groen 

Toiletdeur 86 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 111 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 146 cm groen 

2 steunbeugels  groen 

Wastafel: onderrijdbaarheid beperkt groen 

 

 



Deinze – Brasserie BrunO 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  rood 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 2 x 85 cm groen 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid nee groen 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 94 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 125 cm oranje 

Toiletdeur 91 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 100 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 104 cm oranje 

Geen steunbeugels  rood 

Wastafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 



Adegem – De Canadees 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  rood 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 2 x 80 cm oranje 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid nee groen 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 117 cm oranje 

Draaicirkel aan toiletdeur 107 cm rood 

Toiletdeur 88 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 107 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 43 cm rood 

1 steunbeugel (opklapbaar open zijde)  oranje 

Wastafel: onderrijdbaarheid ja groen 

 



Kaprijke – frituur Belleur 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  groen 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 90 cm groen 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid ja groen 

 

Toilet  

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 88 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 88 cm rood 

Toiletdeur 87 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 90 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 137 cm groen 

1 steunbeugel (muurzijde)  oranje 

Wastafel: onderrijdbaarheid nee oranje 



 



Lievegem – Sint-Maurus-Hoeve 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  rood 

Hoogte van de trede 9 cm oranje 

Breedte van de smalste inkomdeur 95 cm groen 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 96 cm oranje 

Draaicirkel aan toiletdeur 96 cm rood 

Toiletdeur 85 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 131 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 168 cm groen 

1 steunbeugel (opklapbaar open zijde)  oranje 

Wastafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 



Lievegem – ‘t Durp 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  rood 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 82 cm oranje 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid nee rood 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 82 cm oranje 

Bereikbaarheid sanitair  rood 

Draaicirkel aan toiletdeur 95 cm rood 

Toiletdeur 87 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 113 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 103 cm oranje 

Beugels aanwezig maar niet bruikbaar  rood 

Wastafel: onderrijdbaarheid nee oranje 

 

 

  



Beveren – Van der Valk Hotel - Ozzo 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  oranje 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 133 cm groen 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid nee rood 

 

Toilet  

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 89 cm groen 

Bereikbaarheid sanitair  rood 

Draaicirkel aan toiletdeur 65 cm rood 

Toiletdeur 88 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 104 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 122 cm groen 

2 steunbeugels  groen 

Wastafel: onderrijdbaarheid nee oranje 

 

 



Beveren – Van der Valk Hotel - Nest 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  oranje 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 133 cm groen 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 

Toilet  

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 89 cm groen 

Bereikbaarheid sanitair  rood 

Draaicirkel aan toiletdeur 65 cm rood 

Toiletdeur 88 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 104 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 122 cm groen 

2 steunbeugels  groen 

Wastafel: onderrijdbaarheid nee oranje 

 

 



Beveren – Van der Valk Hotel – Live Cooking Restaurant 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  oranje 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 133 cm groen 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid ja groen 

 

Toilet  

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 89 cm groen 

Bereikbaarheid sanitair  rood 

Draaicirkel aan toiletdeur 65 cm rood 

Toiletdeur 88 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 104 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 122 cm groen 

2 steunbeugels  groen 

Wastafel: onderrijdbaarheid nee oranje 

 

 



Beveren – Van der Valk Hotel - Jardin 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  oranje 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur nvt  

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid ja groen 

Toilet  

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 89 cm groen 

Bereikbaarheid sanitair  rood 

Draaicirkel aan toiletdeur 65 cm rood 

Toiletdeur 88 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 104 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 122 cm groen 

2 steunbeugels  groen 

Wastafel: onderrijdbaarheid nee oranje 

 

 



Brielmeersen  
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  rood 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 92 cm groen 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 110 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 83 cm rood 

Toiletdeur 85 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 71 cm rood 

Opstelruimte voor het toilet 156 cm groen 

Aanwezig maar niet bruikbaar  rood 

Wastafel: onderrijdbaarheid nee oranje 

 

 

 



De Zonnevallei  
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  oranje 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 102 cm groen 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid nee rood 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 87 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 120 cm oranje 

Toiletdeur 92 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 93 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 150 cm groen 

2 steunbeugels  groen 

Wastafel: onderrijdbaarheid ja groen 

 

 



 Eeklo – Het Leen, cafetaria 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  groen 

Hoogte van de trede 6 cm oranje 

Breedte van de smalste inkomdeur 2 x 75 cm  rood 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 90 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 120 cm oranje 

Toiletdeur 87 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 82 cm oranje  

Opstelruimte voor het toilet 134 cm groen 

Steunbeugels aanwezig maar niet bruikbaar  rood 

Wastafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 



 Eeklo – Het Leen, openbaar toilet 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  Rood 

Hoogte van de trede 5 cm oranje 

Breedte van de smalste inkomdeur 90 cm 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 90 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 110 cm rood 

Toiletdeur 90 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 82 cm oranje 

Opstelruimte voor het toilet 105 cm oranje 

2 steunbeugels  groen 

Wastafel: onderrijdbaarheid nee oranje 

 

 



Eeklo – Het Leen, bosinfocentrum 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  groen 

Hoogte van de trede 3 cm oranje 

Breedte van de smalste inkomdeur 109 cm groen 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 84 cm oranje 

Draaicirkel aan toiletdeur 90 cm rood 

Toiletdeur 90 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 88 cm oranje 

Opstelruimte voor het toilet 88 cm rood 

1 steunbeugel (muurzijde)  oranje 

Wastafel: onderrijdbaarheid nee rood 

 



Zwalm - Kaaihoeve 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  rood 

Hoogte van de trede 2 cm groen 

Breedte van de smalste inkomdeur 92 cm groen 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 90 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 130 cm oranje 

Toiletdeur 90 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 45 cm rood 

Opstelruimte voor het toilet 159 cm groen 

1 steunbeugel (opklapbaar open zijde)  oranje 

Wastafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 

 



Geraardsbergen - Restoga 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  groen 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 120 cm groen 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid ja groen 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 87 cm groen  

Draaicirkel aan toiletdeur 148 cm oranje 

Toiletdeur 95 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 107 cm groen 

Opstelruimte voor het toilet 147 cm groen 

2 steunbeugels  groen 

Wastafel: onderrijdbaarheid beperkt oranje 

 

 

 



Wachtebeke – The New Four Seasons 
 

Inkom 

Bereikbaarheid toegang  groen 

Hoogte van de trede nvt  

Breedte van de smalste inkomdeur 110 cm groen 

 

Zaal 

Tafel: onderrijdbaarheid nee rood 

 

Toilet 

Breedte van het smalste punt naar het toilet (deur of gang) 85 cm groen 

Draaicirkel aan toiletdeur 150 cm groen 

Toiletdeur 86 cm groen 

Opstelruimte naast het toilet 40 cm rood 

Opstelruimte voor het toilet 35 cm rood 

2 steunbeugels  groen 

Wastafel: onderrijdbaarheid nee oranje 

 

 

 
 


