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INLEIDING 

 

Benieuwd wat er allemaal te bezoeken valt in Vlaanderen? Ga eens één van de duizenden 
historische gebouwen binnen en laat je verrassen! Het ruime aanbod aan musea, kastelen en 
religieuze gebouwen biedt voor ieder wat wils. Ook voor natuurliefhebbers valt er natuurlijk 
heel wat te beleven. Snuisteren, verkennen, bezoeken en beleven: het kan allemaal! Ook 
voor wie nood heeft aan bepaalde aanpassingen of extra voorzieningen. Deze brochure 
biedt een overzicht  van de mogelijkheden voor toegankelijke uitstappen in Vlaanderen en 
Brussel voor mensen met een visuele beperking. Hoewel we er ons van bewust zijn dat deze 
informatie nog niet volledig is, hopen we je hiermee alvast te verleiden tot een bezoekje. 
 
Voor wie? 
De informatie in deze brochure  is in de eerste plaats nuttig voor toeristen met een visuele 
beperking. We geven enkel aan dat er bepaalde voorzieningen zijn. Meer uitleg vind je in de 
tekst die erbij staat. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat het gebouw of de site in zijn geheel 
geschikt is voor jou.  
Bovendien verschillen de noden en behoeftes rond toegankelijkheid van persoon tot 
persoon. Iedere beperking  is immers  verschillend.  Neem voor je vertrek dus steeds nog 
even contact op met de gekozen attractie. Op die manier kan je vanuit je eigen 
verwachtingen concrete informatie inwinnen. 
 
Meer info? 
Wil je meer gedetailleerde informatie over een gebouw of bezienswaardigheid? Neem dan 
een kijkje op www.toevla.be. In deze databank vind je voor heel wat locaties gedetailleerde 
toegankelijkheidsinformatie. 
Toch nog vragen over de toegankelijkheid van de initiatieven in deze brochure? Neem dan 
contact op met Toerisme Vlaanderen. Op onze website  
www.visitflanders.com/toegankelijkheid  kan je je tips en ervaringen delen met andere 
reizigers. 
 

Grasmarkt 61 – 1000 Brussel 
T +32 2 504 03 40 
toegankelijk@toerismevlaanderen.be 
www.visitflanders.com/toegankelijkheid   
  

http://www.toevla.be/
http://www.visitflanders.com/toegankelijkheid
mailto:toegankelijk@toerismevlaanderen.be
http://www.visitflanders.com/toegankelijk
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1. Kunststeden 

 

ANTWERPEN 
 

• Musea en Attracties 
 

Chocolate Nation | The Belgian chocolate experience 

Koningin Astridplein 7 
2018 Antwerpen 
Tel.: +32 3 207 08 08 
E-mail: info@tbce.be  
Website: https://www.chocolatenation.be/  
 
Wie België zegt, denkt meteen aan chocolade. Belgische chocolade is wereldberoemd. Het 
liefdesverhaal tussen dit kleine landje en de zoete heerlijkheid gaat al generaties lang mee.  
In veertien themaruimtes nemen we je 60 tot 90 minuten lang mee in het verhaal van onze 
Belgische chocolade. De reis start in de cacaoplantages aan de evenaar en volgt de 
cacaoboon naar de grootste opslaghaven van cacao ter wereld in Antwerpen. Een 
reusachtige fantasiemachine toont hoe Belgische chocolade gemaakt wordt en hoe de 
fluweelzachte smaak ontstaat. Chocoladetradities, geschiedenis, merken, producten en 
innovaties die voor de wereldwijde reputatie zorgden, je vindt ze allemaal op jouw reis door 
het museum. En onderweg kun je naar hartenlust proeven, dat spreekt voor zich. 
Het bezoekerscircuit loopt via verschillende zalen met meestal automatische brede deuren 
die telkens vanzelf openen met een vast tijdsinterval. Een goede lift brengt je naar de 
verschillende niveaus. Verschillende museumruimten zijn zeer donker wat de circulatie voor 
mensen met een visuele beperking ernstig kan bemoeilijken.  
Ook slechtzienden en blinden kunnen genieten van Chocolate Nation.  Dit dankzij de 
audiogids, de muziek, de chocoladegeur en uiteraard de heerlijke proeverijen.  
 

DIVA, Antwerp Home of Diamonds 

Suikerrui 17-19 
2000 Antwerpen 
Tel.: +32 3 360 52 52 
E-mail: info@divaantwerp.be  
Website: www.divaantwerp.be  
 
DIVA is het museum voor diamant, juwelen en edelsmeedkunst in Antwerpen. Uniek 
vakmanschap, boeiende verhalen, meeslepende emoties en indrukwekkende ensceneringen 
wachten op u in dit briljante museum. U maakt niet alleen kennis met de rijke geschiedenis 
van edelsmeedkunst in Antwerpen, maar u ontdekt bovendien alles over de handel, het 
vakmanschap en de consumptie van luxeproducten in het wereldcentrum voor diamant. 
De permanente collectie van DIVA komt tot leven in zes zalen die elk een verhaal brengen. 
Daarnaast programmeert DIVA tijdelijke tentoonstellingen waarin diamant, juwelen en 
edelsmeedkunst de hoofdrol spelen.   

mailto:info@tbce.be
https://www.chocolatenation.be/
mailto:info@divaantwerp.be
http://www.divaantwerp.be/
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Je vindt de info over toegankelijkheid terug op 
http://www.divaantwerp.be/nl/visit/toegankelijkheid 
DIVA stelt 20 klapstoeltjes ter beschikking. 
Geleidelijnen brengen je van de ingang naar de balie. Bovenaan de trappen liggen er 
noppenstroken en de treden en andere drempels worden gemarkeerd met contraststroken. 
De bedieningspanelen van de liften hebben behalve braille ook reliëfknoppen. Er zijn grote 
lichtcontrasten op de plotse overgangen tussen de verlichte ruimten en de donkere zalen. Je 
kan de teksten uit de bezoekersgids ook digitaal krijgen. Er is een audiogids. Voor de vele 
touchscreens is er geen echt alternatief.  
DIVA ontwikkelde een exclusieve rondleiding voor blinden en slechtzienden. Via verbale 
beschrijvingen gidst een ervaren begeleider je door DIVA, a Brilliant Story. Het verhaal van 
DIVA komt tot leven door je zintuigen aan te spreken. De rondleiding gaat door op elke 
eerste en derde maandag van de maand. Steeds op aanvraag en niet in de schoolvakanties. 
Boek je bezoek liefst twee weken op voorhand. 
 

MAS - Museum aan de Stroom 

Hanzestedeplaats 1 
2000 Antwerpen 
Tel.: +32 3 338 44 00 
E-mail: mas@antwerpen.be  

Website: www.mas.be 
 
Het MAS vertelt een stroom aan verhalen die van over heel de wereld Antwerpen 
binnenstromen. Vroeger, vandaag en in de toekomst. 
Niet alle tentoongestelde objecten, teksten en schermen zijn zichtbaar of bruikbaar voor 
blinden en slechtzienden. Er zijn speciale rondleidingen voor personen met een visuele 
beperking. Een micro SD-kaart met daarop het MASverhaal,  kan ontleend worden aan het 
onthaal. Je kunt ook de gratis antwerpmuseumapp  downloaden voor een audiotour. 
 

M HKA (Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen) 

Leuvenstraat 32 
2000 Antwerpen 
Tel.: +32 3 260 99 99 
E-mail: info@muhka.be  
Website: www.muhka.be 
 
Het M HKA - gebouw was vroeger een graansilo en pakhuis. Vandaag is het museum een 
must voor wie van hedendaagse kunst houdt. Een plek voor zowel Belgische als 
internationale actuele kunst en kunstenaars; diverse tentoonstellingen en collectie-
presentaties. De ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan de hippe Antwerpse wijk het Zuid. 
Er zijn meeneemklapstoeltjes beschikbaar in het museum. 
Je kan zaalteksten in grootletterschrift krijgen. De meeste teksten zijn ook digitaal 
beschikbaar via ensembles.org of via de QR codes op de titelbordjes. Er zijn rondleidingen in 
de tentoonstellingen voor blinden en slechtzienden. Reservatie is verplicht via 
reservatie@muhka.be. Max. 8 + 8 personen, de rondleiding duurt 1,5 uur. 
 
 

http://www.divaantwerp.be/nl/visit/toegankelijkheid
mailto:mas@antwerpen.be
http://www.mas.be/
mailto:info@muhka.be
http://www.muhka.be/
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Red Star Line museum 

Montevideostraat 3 
2000 Antwerpen 
Tel.: +32 3 298 27 70 
E-mail: redstarline@stad.antwerpen.be  
Website: www.redstarline.be 
 
In de historische loodsen van de legendarische rederij met de rode ster in de vlag, is vandaag 
het Red Star Line Museum gevestigd. Hier wordt het verhaal verteld van de miljoenen 
Europeanen die moedig of wanhopig genoeg waren om hun oude leven achter te laten, op 
zoek naar een beter bestaan. Via een emotionele rollercoaster van hoge verwachtingen en 
diepe teleurstellingen, jagende adrenaline en slapeloze nachten gaat het richting droom die 
werkelijkheid wordt. Of niet. De voormalige havenloodsen van Red Star Line zijn de perfecte 
plek om de verhalen van talloze reizigers tastbaar en zichtbaar te maken. In deze 
inspirerende omgeving worden hun dromen en verzuchtingen tot leven gewekt. 
Blinde en slechtziende bezoekers kunnen de zaalteksten op voorhand opvragen. 
De tentoonstelling start op de benedenverdieping. In de opstelling is er een grote lift die je 
naar de eerste verdieping brengt. Ook de toren en de toiletten zijn met een lift bereikbaar.  
 

• Monumenten en gebouwen 
 

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 

Groenplaats 21 
2000 Antwerpen 
Tel.: +32 3 213 99 51 
E-mail: info@dekathedraal.be  
Website: www.dekathedraal.be 
 
De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen voltooid in 1521, niet minder dan 170 jaar 
na de aanvang van de werken. Het is de grootste gotische kerk in de Lage Landen. Vandaag 
de dag vind je nog altijd vier meesterwerken van Rubens in de kathedraal: De kruisoprichting 
(drieluik, 1609-1610), De kruisafneming (drieluik, 1612), De verrijzenis (triptiek, 1612) en De 
Tenhemelopneming van Maria (altaarstuk, 1626).  
Rondleidingen voor mensen met een visuele handicap zijn mogelijk op aanvraag. 
 

• Fietsen 
 

KVG-fietsgroep 

Stenenbrug 96 
2140 Antwerpen 
Postadres: Bart Van De Mierop - Oostmalsesteenweg 311 - 2310 Rijkevorsel  
Tel.: +32 476 924 212 
E-mail: kvgfietsgroep.bartvandemierop@hotmail.com  
Website: www.kvg.be 
 

mailto:redstarline@stad.antwerpen.be
http://www.redstarline.be/
mailto:info@dekathedraal.be
http://www.dekathedraal.be/
mailto:kvgfietsgroep.bartvandemierop@hotmail.com
http://www.kvg.be/
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Bij de fietsgroep is het niet te doen om het puntenklassement, een gele trui of een 
bolletjestrui. Als eerste over de meet komen heeft geen belang. Wel belangrijk is dat 
iedereen kan meefietsen. ‘We gaan in groep over de streep’, is al meer dan 20 jaar de 
ploegtactiek van de fietsgroep van KVG. De fietsgroep organiseert tussen half mei en half 
september een vijftal fietstochten. Er is altijd een keuze tussen de lange tocht (45 km) of de 
korte tocht (25 km). Er wordt gereden op gewone fietsen, rolstoelfietsen, tandems, 
handbikes, driewielers, … 
 
 

BRUGGE 
 

• Musea en Attracties 
 

Belfort 

Markt 7 
8000 Brugge 
Tel.: +32 50 44 87 11 
E-mail: musea@brugge.be  
Website: www.museabrugge.be 
 
In de 83 m hoge middeleeuwse belforttoren (13de tot 15de eeuw) kan men de voormalige 
schatkamer zien waar de stedelijke schatkist en de privileges werden bewaard. Tijdens de 
klim van 366 treden ontdek je het indrukwekkende uurwerkmechanisme en een beiaard met 
47 klokken. De klim wordt beloond met een adembenemend panoramisch zicht over stad en 
omgeving. 
De Brugse Hallen en Belfort zijn een beschermd monument en erkend als 
werelderfgoed. Binnen in de Stadshallen bewonder je onder andere een fantastische 
collectie wereldberoemde grafische werken en beelden van de roemruchte kunstenaar Dalí. 
Er vinden ook tentoonstellingen en andere evenementen plaats. 
Voor het gebouw, op de Markt, vind je een voelmaquette met informatie in braille. 
 

Bruges Beer Experience 

Breidelstraat 3 
8000 Brugge 
Tel.: +32 50 69 92 29 
E-mail: info@mybeerexperience.com  
Website: http://www.mybeerexperience.com/nl  
 
Op de bovenste verdiepingen van het voormalige postgebouw op de Markt is 
het Brugs Biermuseum ingericht. Met een tablet als gids ontdek je er de boeiendste 
facetten van bier (en daar hoort ook proeven bij). Je verdiept je in de Belgische 
– én Brugse – biergeschiedenis, je maakt kennis met diverse biersoorten en 
-smaken, je ontdekt de finesses van het brouwproces … De kidstour laat kinderen 
het verhaal van de ‘Beer van Brugge’ ontdekken. 
Blinden en slechtzienden kunnen via de tablet alle teksten beluisteren. Er wordt dan 1 iPad 
met 2 koptelefoons voorzien voor de blinde of slechtziende persoon en zijn/haar begeleider. 

mailto:musea@brugge.be
http://www.museabrugge.be/
mailto:info@mybeerexperience.com
http://www.mybeerexperience.com/nl
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Choco-Story 

Wijnzakstraat 2 
8000 Brugge 
Tel.: +32 50 61 22 37 
E-mail: info@choco-story.be 
Website: www.choco-story-brugge.be 
 
Het chocolademuseum dompelt zijn bezoekers onder in de geschiedenis van cacao en 
chocolade. Van de Maya’s over de Spaanse veroveraars tot hedendaagse lekkerbekken. 
Maar je kunt er ook zelf iets uitproberen tijdens een workshop of demonstratie. Choco-Story 
biedt namelijk ook activiteiten op maat van bezoekers met een bepaalde beperking. En 
natuurlijk mag daarbij ook gesmuld worden! 
Er is een voeldoos voor blinde en slechtziende bezoekers. Er zit een blad met uitleg voor de 
begeleider in, met aanduiding waar je in het museum voorwerpen kan voelen, zoals 
Mollinillo, chocolatière, cacaobonen, … 
 

Cozmix, Volksterrenwacht Beisbroek 

Zeeweg 96 
8200 Brugge 
Tel.: +32 50 39 05 66 
E-mail: info@cozmix.be  
Website: www.cozmix.be  
 
In het planetarium kan je genieten van de prachtige sterrenhemel. Je ziet hoe de zon zich in 
de loop van een jaar schijnbaar verplaatst, het steeds veranderende gezicht van de maan en 
de eeuwige dans van de planeten tussen de fonkelende sterren.  
Heb je een visuele beperking, dan kan je een beroep doen op een medewerker die je alles in 
geuren en kleuren toelicht. 
 

Groeningemuseum 

Dijver 12  
8000 Brugge 

Tel.: +32 50 44 87 11 
E-mail: musea@brugge.be  
Website: www.museabrugge.be 
 
Het Groeningemuseum serveert een gevarieerd overzicht van de geschiedenis van 
de Belgische beeldende kunst, met als hoogtepunt de wereldbefaamde Vlaamse 
primitieven. Daarnaast bewonder je ook neoclassicistische topwerken uit de 18de 
en 19de eeuw, meesterwerken van het Vlaamse expressionisme en heel wat 
naoorlogse moderne kunst. 
Op het Guido Gezelleplein, op minder dan 200 m van het museum, zijn er 2 aangepaste 
parkeerplaatsen. Voor personen met een visuele beperking kunnen specifieke gidsbeurten 
aangevraagd worden. 
 

mailto:info@choco-story.be
mailto:info@cozmix.be
http://www.cozmix.be/
mailto:musea@brugge.be
http://www.museabrugge.be/
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Gruuthuse 

Dijver 17 
8000 Brugge 
Tel.: +32 50 44 87 11 
E-mail: musea@brugge.be  
Website: www.museabrugge.be 
 

Een van de meest tot de verbeelding sprekende gebouwen van Brugge is het historische 
Gruuthusepaleis, waar de heren van Gruuthuse stijlvol resideerden. Na een lange 
restauratieperiode opende het luxueuze, 15de-eeuwse stadspaleis opnieuw de deuren. Het 
museum etaleert 500 jaar boeiende Brugse geschiedenis: een rijke collectie 
kunstvoorwerpen, documenten en handschriften brengen de verhalen van de machthebbers 
en de rijke elite tot leven. Het museum verleent ook toegang tot de authentieke bidkapel die 
het Gruuthusepaleis verbindt met de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Vanuit deze unieke privékapel 
konden de paleisbewoners in alle rust de mis bijwonen zonder zich onder het gewone volk te 
hoeven begeven. Maar niet alleen het paleis kreeg een opknapbeurt. Ook het romantische 
binnenplein werd in een nieuw jasje gestoken, met een glazen paviljoen dat dient als 
centraal infopunt én ticketbalie van niet alleen het Gruuthusemuseum, maar ook van de 
naastgelegen Onze-Lieve-Vrouwekerk.  
Het museum wil zo inclusief mogelijk zijn, ook voor bezoekers met een sensoriële beperking. 
Er wordt ingespeeld op de verschillende zintuigen van alle bezoekers door middel van 
maquettes en andere tactiele elementen, replica’s, … Een volledig uitgewerkte beschrijvende 
audiogids loodst je doorheen je bezoek aan dit stadspaleis. Een wegbeschrijving vanaf de 
dichtstbijzijnde bushalte is beschikbaar op de website. 
 

Historium 

Markt 1 
8000 Brugge 
Tel.: +32 50 27 03 11 
E-mail: info@historium.be  
Website: www.historium.be 
 
Op tijdreis naar de middeleeuwen!  
Bracht je al eens een bezoekje aan het Historium, de meest bezochte attractie op de Markt 
van Brugge? In het Historium stap je terug in de tijd, naar de Brugse middeleeuwen. Je kunt 
er op verschillende manieren zien hoe Brugge bruiste tijdens de Gouden Eeuw. In de 
Historium Story volg je het verhaal van Jan van Eycks leerjongen Jacob, terwijl je wandelt 
door een wonderlijke attractie met decors, film en speciale effecten. De Historium Exhibition 
is de interactieve tentoonstelling met informatie over de Brugse middeleeuwse gebruiken, 
een panoramisch terras en een knotsgekke Family Trail (familieparcours met zoek- en doe-
opdrachten voor jong en oud). Met de Historium Virtual Reality maak je een wonderlijke 
virtuele tocht door Brugge, waarbij je in een boot de middeleeuwse haven binnenvaart en 
vliegt over de Markt zoals die er toen uitzag. Een niet te missen beleving voor het hele gezin! 
Als afsluiter kan je even tot rust komen in het Duvelorium Grand Beer Café en proeven van 
de beste Belgische bieren. 
De teksten in de belevingsattractie zijn eerder klein en niet voor iedereen leesbaar. Dankzij 
de audioguide beleef je alles in je eigen taal. 

mailto:musea@brugge.be
http://www.museabrugge.be/
mailto:info@historium.be
http://www.historium.be/
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Kantcentrum 

Balstraat 16 
8000 Brugge 
Tel.: +32 50 33 00 72 
E-mail: info@kantcentrum.eu  
Website: http://kantcentrum.eu 
 
In het Kantmuseum leer je alles over de ontstaansperiode van kant, de basistechnieken en -
slagen, de kanttypes en hun geografische oorsprong, de kantnijverheid vroeger en nu en het 
Brugse kantonderwijs. Er gaat aandacht naar de waardering van handwerk en naar de 
esthetiek van kant. Daarnaast is er de hedendaagse en de internationale uitstraling van kant. 
Het Brugse Kantmuseum is interactief en multimediaal uitgebouwd. Met je toegangsticket 
van het museum kan je in het Kantcentrum tussen 14u en 17u ook de kantklosdemonstraties 
bijwonen (niet op zon- en feestdagen). Op die manier ervaar je een boeiende totaalbeleving 
over kant in Brugge en ver daarbuiten. 
Een ruime lift met brailleaanduidingen brengt je op alle verdiepingen. 
De teksten in het museum zijn aan de balie beschikbaar in grootletterschrift. Op aanvraag 
sturen we de museumteksten via mail door. Er is een blindendoos voorzien, waarin de 
verschillende soorten kant voelbaar zijn. Er kunnen gidsbeurten en workshops op maat 
aangeboden worden. 
 

Sint-Janshospitaal 

Mariastraat 38 
8000 Brugge 
Tel.: +32 50 44 87 11 
E-mail: musea@brugge.be  
Website: www.museabrugge.be 
 
In het Sint-Janshospitaal, goed voor meer dan 8 eeuwen geschiedenis, werden pelgrims, 
reizigers en zieken verzorgd door zusters en broeders. De middeleeuwse 
ziekenzalen en de daarbij behorende kerk met kapel herbergen een imposante 
collectie archiefstukken, kunstwerken, medische instrumenten en zes werken 
van Hans Memling. In het aanpalende broederklooster kun je een apotheek uit de 
zeventiende eeuw bezoeken. De toegang tot het broederklooster, met de kloostergang, 
apotheek en voogdenkamer, bevindt zich op het binnenplein die je bereikt via een overdekt 
straatje rechts van de hoofdingang. De kloostergang is op het gelijkvloers. Via twee tredes 
kun je de apotheek en de voogdenkamer bezoeken. Ook de grote zolder boven de ziekenzaal 
met het unieke eikenhouten dakgebinte uit 1234 is een bezoek waard. Op de toetsen van de 
lift zijn er reliëfaanduidingen voor mensen met een visuele beperking. 
Het museum beschikt over twee ‘Pluskoffers’ die speciaal ontwikkeld werden voor 
kinderen met een auditieve en visuele beperking. Zo kunnen zij het museum op 
maat ontdekken. Er is ook een boek in braille beschikbaar aan de kassa waarin alle 
voorwerpen zijn opgesomd. 
 
 
 

mailto:info@kantcentrum.eu
http://kantcentrum.eu/
mailto:musea@brugge.be
http://www.museabrugge.be/
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• Monumenten en gebouwen 
 

Brugse Vrije 

Burg 11A 
8000 Brugge 
Tel.: +32 50 44 87 11 
E-mail: musea@brugge.be  
Website: www.museabrugge.be 
 
Vanuit dit landhuis, waarvan de gevel dateert uit 1722 - 1727, werd de kasselrij van het 
Brugse Vrije bestuurd. Dit is het gebied rond Brugge, begrensd door de Noordzee, de 
Westerschelde en de IJzer. Van 1795 tot 1984 fungeerde het pand als gerechtshof. Vandaag 
huist er onder andere het Stadsarchief en is dit de verzamelplaats van het geschreven 
geheugen van de stad. 
Het landhuis heeft een oude assisenzaal en een renaissancezaal met een 16de-eeuwse, 
monumentale pronkschouw in hout, marmer en albast van de hand van Lanceloot Blondeel. 
Op de Burg zijn er twee aangepaste parkeerplaatsen. In de Renaissancezaal is er een 
audioguide beschikbaar. 
 

Stadhuis 

Burg 12 
8000 Brugge 
Tel.: +32 50 44 87 11 
E-mail: musea@brugge.be  
Website: www.museabrugge.be 
 

Het Brugse stadhuis dateert van 1376 en is een van de oudste in de Lage Landen. 
Van hieruit wordt de stad al meer dan 600 jaar bestuurd. Een absolute must is 
de Gotische Zaal die met haar muurschilderingen van omstreeks 1900 en haar 
gewelf een schitterend kunstwerk is. In de historische zaal ernaast wordt met 
originele documenten en kunstwerken de geschiedenis van het stadsbestuur verteld. 
Op de benedenverdieping wordt in een gratis multimediale tentoonstelling 
de evolutie van de Burg geïllustreerd. 
Op de Burg zijn er twee aangepaste parkeerplaatsen. Er zijn audiogidsen beschikbaar. 
 

• Eten en drinken 
 

Pasta-gusto 

Frank van Ackerpromenade 1 
8000 Brugge (Stationsplein) 
Tel.: +32 50 38 58 88 
E-mail: info@pasta-gusto.be  
Website: www.pasta-gusto.be  
 
Pastarestaurant aan het Stationsplein van Brugge. Dagelijks open van 11.00 tot 21.00 u. Non-
stop keuken. Gesloten op zon- en feestdagen. 

mailto:musea@brugge.be
http://www.museabrugge.be/
mailto:musea@brugge.be
http://www.museabrugge.be/
mailto:info@pasta-gusto.be
http://www.pasta-/
http://gusto.be/


17 

 

De promenade is bereikbaar via een lift, roltrap of gewone trap. De parking van het station 
ligt net naast de zaak. Dit restaurant beschikt over een braille en grootdruk menukaart. 
 

• Infokantoren 
 

In&Uit Brugge 

't Zand 34 
8000 Brugge  
Tel.: +32 50 44 46 46 
E-mail: toerisme@brugge.be  
Website: www.inenuitbrugge.be 
 
Infokantoor ‘t Zand, gelegen in het centrum van Brugge aan het Concertgebouw, is het 
centrale info- en reservatiepunt voor toerisme en cultuur. 
Er zijn brochures in braille en grootletterschrift beschikbaar.    
 
 

BRUSSEL 
 

• Musea en Attracties 
 

Autoworld 

Jubelpark 11 
1000 Brussel 
Tel.: +32 2 736 41 65 
E-mail: info@autoworld.be  
Website: www.autoworld.be  
 

Autoworld bevindt zich in de historische hallen van het Jubelpark. Het museum herbergt één 
van de grootste autoverzamelingen in Europa met meer dan 250 prachtig gerestaureerde 
voertuigen, aangevuld met heel wat tijdelijke tentoonstellingen. De zone Sport en 
Competitie illustreert de grote etappes van de autosport. 
Een audiogids is beschikbaar in verschillende talen. (Aangepaste) begeleide bezoeken zijn 
mogelijk op aanvraag. 
 

Brussel voor Allen 

A. Renoirstraat 5 
1140 Evere 
Tel.: +32 2 705 03 48 
E-mail: info@brusselvoorallen.be  
Website: www.Handy.Brussels 

mailto:toerisme@brugge.be
http://www.inenuitbrugge.be/
mailto:info@autoworld.be
http://www.autoworld.be/
mailto:info@brusselvoorallen.be
http://www.handy.brussels/
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De website www.Handy.Brussels bevat informatie over de 
toegankelijkheid van vervoer, ontspanningsmogelijkheden, hotels, 
restaurants, cafés, musea, attracties, enz voor rolstoelgebruikers, 
mensen met stapproblemen en mensen met een visuele of een 
auditieve handicap. Alles werd ter plaatse gecontroleerd. 
Informatie is beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels. 
 

 
 
 

 

Hallepoort - Terug naar Bruegel. Beleef de 16e eeuw 

Zuidlaan 150 
1000 Brussel 
Tel.: +32 2 533 34 52 
E-mail: portedehal@mrah.be  
Website: https://www.portedehal.be  
 
De mythische Hallepoort rees op in 1381 als schakel in de tweede reeks verdedigingswallen 
die Brussel omsloten. De poort zal een virtuele deur naar Bruegels universum openen. 
Bezoekers ontdekken de 16e eeuw, die niet alleen werd gekenmerkt door religieuze 
oorlogen en gevechten, maar ook door de ontdekking van de nieuwe wereld, de bouw van 
steden en de bloei van het humanisme. En dat is allemaal te vinden in een uniek gebouw dat 
Bruegel dagelijks zag, waar hij langs liep toen hij in Brussel woonde en werkte. Virtual reality 
voert bezoekers mee op een verbazingwekkende reis naar het hart van de schilderijen van 
Bruegel de Oude. Ontdek de 16e eeuw met een tentoonstelling van ontelbare opmerkelijke 
werken uit de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Op het dak van het 
gebouw, met prachtig uitzicht over Brussel, kun je door de 'virtual reality'-zoeker het Brussel 
uit de zestiende eeuw bekijken. Terug naar Bruegel: ontdek de geschiedenis aan de hand van 
een combinatie van geavanceerde technologie en bijzondere kunstvoorwerpen. De 
tentoonstelling is al zeker verlengd tot april 2021. 
Doorheen de tentoonstelling wordt ingezet op klank, beeld, betastbare voorwerpen en geur. 
Er zijn zitbanken voorzien. Er is een audiogids. De teksten van de tentoonstelling zijn ook 
digitaal beschikbaar. 
 

Huis van de Europese geschiedenis 

Belliardstraat 135  
1000 Brussel 
Tel.: +32 2 283 12 20 
E-mail: historia-learning@europarl.europa.eu  
Website: https://historia-europa.ep.eu/nl  
 
In de Brusselse Europese wijk, aan het Leopoldpark, vind je een museum gewijd aan de – bij 
momenten woelige – geschiedenis van Europa. De ondersteunende teksten bij de 
tentoonstellingen zijn beschikbaar in alle 24 officiële talen van de Europese Unie en de 
toegang is gratis. Voor scholen, gezinnen en groepen biedt het museum programma's op 

mailto:portedehal@mrah.be
https://www.portedehal.be/
mailto:historia-learning@europarl.europa.eu
https://historia-europa.ep.eu/nl
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maat waardoor iedereen een boeiende belevenis te wachten staat. Een bezoek duurt 
ongeveer anderhalf uur. Reserveren is verplicht voor groepen van tien of meer personen.  
Er zijn brailleaanduidingen op de liftknoppen en aan de trap. Tactiele markeringen en 
geleidelijnen zijn voorzien. Er is een aanbod voor iedereen en verschillende zintuigen 
worden aangesproken (voelen, horen, ruiken, ...).  Via een tablet kan de inhoud van het 
museum in de 24 talen van de EU gedeeld worden. De teksten kun je beluisteren of lezen. 
 

Museum Kunst & Geschiedenis 

Jubelpark 10 
1000 Brussel 
Tel.: +32 2 741 73 31 
E-mail: info@kmkg.be  
Website: www.kmkg-mrah.be 
 
Het Museum Kunst & Geschiedenis is een van de sites van de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis en telt 4 grote afdelingen: nationale archeologie, oudheid, niet-Europese 
beschavingen en Europese sierkunsten. Het restaurant is even dicht voor verbouwingen. 
Er worden rondleidingen georganiseerd voor mensen met een visuele beperking. Het is 
nodig om minstens drie weken op voorhand te reserveren. Geleidehonden zijn toegelaten. 
 

Magritte Museum 

Koningsplein 1 
1000 Brussel 
Tel.: +32 2 508 32 11 
E-mail: Museumopmaat@fine-arts-museum.be  
Website: www.musee-magritte-museum.be 
 
In het Magritte museum krijg je een overzicht van het indrukwekkende oeuvre van de 
surrealistische schilder René Magritte. Het museum organiseert aangepaste rondleidingen 
voor personen met een visuele beperking. Bezoekers met een visuele beperking moeten 
zeker het Equinox-programma eens proberen. Met reliëftekeningen, muziek, poëzie en 
allerhande objecten ontdek je de wondere wereld van Magritte. Voor een groepsbezoek 
dien je te reserveren.  
 

Museum op Maat - KMSKB 

Koningsplein 3 
1000 Brussel 
Tel.: +32 2 508 32 11 
E-mail: Museumopmaat@fine-arts-museum.be  
Website: https://www.fine-arts-museum.be/nl 
 

mailto:info@kmkg.be
http://www.kmkg-mrah.be/
mailto:Museumopmaat@fine-arts-museum.be
http://www.musee-magritte-museum.be/
mailto:Museumopmaat@fine-arts-museum.be
https://www.fine-arts-museum.be/nl
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De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) groeperen verschillende in 
Brussel gevestigde musea, waaronder: 
•         Musée OldMasters Museum 
•         Musée Modern Museum (selectie) 
•         Musée Magritte Museum 
•         Musée Fin de Siècle Museum 
•         Musée Wiertz Museum 
•         Musée Meunier Museum 
Museum op Maat is werkzaam in de volledige Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten, dus ook in de vaste collectie, de tijdelijke 
tentoonstellingen én buiten het museum. Er worden 
rondleidingen georganiseerd volgens 4 programma’s: doven en 
slechthorenden, blinden en slechtzienden, mensen met een 
mentale en/of fysieke beperking, jongeren en volwassenen met 
economische, sociale of culturele moeilijkheden op zoek naar 

een betere sociale en culturele integratie. De rondleidingen 'kunst en zorg' zijn bedoeld voor 
bewoners van woon-, zorg- en revalidatiecentra, alsook voor palliatieve dagcentra en voor 
psychologisch kwetsbare personen. 
Zie ook de website van Museum op Maat http://www.extra-edu.be/MSM. 
 

Museum voor Natuurwetenschappen 

Vautierstraat 29 
1000 Brussel 
Tel.: +32 2 627 42 11 
E-mail: info@natuurwetenschappen.be  
Website: www.natuurwetenschappen.be 
 
Kom de grootste Europese tentoonstelling over dinosauriërs bewonderen. Een heuse 
belevenis! Bezoek dan ook de andere vaste zalen zoals de Galerij van de Mens, over onze 
evolutie en ons lichaam, de zaal BiodiverCITY over de biodiversiteit in de stad, de zaal 250 
jaar Natuurwetenschappen met onder andere de mammoet van Lier, maar ook de Galerij 
van de Evolutie en onze mooie collectie mineralen in de Mineralenzaal. Elk jaar in oktober 
opent er een nieuwe tijdelijke tentoonstelling, neem dus altijd een kijkje op de website. Het 
museum kan ongetwijfeld urenlang boeien. 
Herontdek onze aarde, die krioelt van het leven, in Levende Planeet: een streling voor het 
oog, geschikt voor het hele gezin en wetenschappelijk verantwoord.  Op een oppervlakte 
van 2000 m² vind je meer dan 850 specimens (van giraf over koala tot bladluis), 3D-modellen 
die je mag aanraken, visuele media en geluidsfragmenten, die je op een speelse, interactieve 
en educatieve manier tonen wat biodiversiteit is. 
Vragen over toegankelijkheid: suppoosten@natuurwetenschappen.be of tel: +32 2 627 41 
98. 
Er zijn 2 aangepaste parkeerplaatsen. De Educatieve dienst biedt op aanvraag ateliers voor 
mensen met een visuele beperking aan. 
 

Muziekinstrumentenmuseum (mim) 

Hofberg 2 
1000 Brussel 

http://www.extra-edu.be/MSM
mailto:info@natuurwetenschappen.be
http://www.natuurwetenschappen.be/
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Tel.: +32 2 545 01 30 
E-mail: info@mim.be 
Website: www.mim.be 
 
In het MIM vind je een wereldberoemde collectie muziekinstrumenten in een prachtig Art 
Nouveau gebouw. Je ontdekt de klanken van oude of moderne, Belgische of exotische  
instrumenten en vervolgt je weg al fluitend.  
Voor de workshops mail je naar: reservations@kmkg-mrah.be. 
Voor blinde en slechtziende bezoekers organiseert het museum workshops en 
rondleidingen. 
 

Parlamentarium 

Willy Brandtgebouw 
Luxemburgplein 10 
1050 Brussel 
Tel.: +32 2 283 22 22 
E-mail: parlamentarium@europarl.europa.eu   
Website: www.europarl.europa.eu/visiting/nl/brussel/parlamentarium 
 
Neem een unieke duik in de Europese politiek in het grootste parlementaire 
bezoekerscentrum van Europa. Meer dan 2,5 miljoen anderen gingen je al voor! In dit 
Bezoekerscentrum van het Europees Parlement kom je alles te weten over deze 
democratische instelling en zijn rol in de Europese besluitvorming. Met behulp van een 
draagbare multimediagids dringen bezoekers door tot het hart van het Europees Parlement 
en krijgen ze uitleg over de geschiedenis van de Europese eenwording, het functioneren van 
het Europees Parlement en hoe de leden van het Parlement de uitdagingen van onze tijd 
aangaan. 
Voor blinde en slechtziende bezoekers beschikt het centrum over mediagidsen met speciale 
audiobestanden waarin de ruimte, inhoudelijke elementen en belangrijke andere aspecten 
worden beschreven. Tactiele braillekaarten in het Nederlands, Engels, Frans en Duits leiden 
je de weg. In twee delen van het centrum zijn er brailletoetsenborden. 
 

• Wandelen en fietsen 
 

Explore.Brussels 

Brugmannlaan 405   
1180 Brussel 
Tel.: +32 2 319 50 01 
E-mail: info@explore.brussels  

Website: www.explore.brussels 

 

Explore.Brussels is een netwerk met thematische activiteiten van cultureel-toeristische 
organisaties ARAU, Arkadia, Brussel Babbelt en Pro Velo. Samen bieden de vier verenigingen 
kwalitatief hoogstaande rondleidingen aan rond verschillende thema's. Van maart tot 
december kunnen individuele bezoekers zich voor rondleidingen op vaste data inschrijven, 
en het hele jaar door is dit mogelijk op aanvraag voor groepen. De verenigingen organiseren 
ook het Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival (BANAD) dat elke lente plaatsvindt. Op het 

mailto:info@mim.be
http://www.mim.be/
mailto:reservations@kmkg-mrah.be
mailto:parlamentarium@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/visiting/nl/brussel/parlamentarium
mailto:info@explore.brussels
http://www.explore.brussels/
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programma: bezoeken aan uitzonderlijke art 
nouveau- en art deco-interieurs, rondleidingen te 
voet, met de bus en op de fiets, concerten, 
tentoonstellingen, culturele evenementen, ... 
Daarnaast worden er ook rondleidingen voor 
personen met een fysieke, visuele  of auditieve 
beperking aangeboden. 

© Sofie Coreyne 

 

Almagic - toegankelijkheid & verhuur hulpmiddelen 

Mimosalaan 7 
1150 Brussel 
Tel.: +32 499 22 68 68 
E-mail: almagic.asbl.news@gmail.com  
Website: www.almagic.org 
 
Almagic verhuurt 4 elektrische scooters en allerhande aangepaste fietsen, waaronder een 
tandem en driewieler. De tarieven zijn dezelfde als de verhuurtarieven bij Provelo 
(www.provelo.org). Huren kan voor maximaal 2 weken.  
 

 

GENT 
 

• Musea en Attracties 
 

De Wereld van Kina: het Huis 

Sint-Pietersplein 14   
9000 Gent  
Tel.: 09 244 73 73 
E-mail: kinahuis@stad.gent   
Website: http://www.dewereldvankina.be  
 
Dit natuurmuseum voor kinderen en jongeren biedt antwoord op heel wat vragen en heeft 
doorheen de jaren een ware schat aan voorwerpen verzameld. Mineralen, gesteenten, 
insecten, schelpen,... In een historisch kader wordt een overzichtelijk beeld gegeven van het 
ontstaan en de bouw van de aarde en de evolutie van het leven op aarde. Je komt te weten 
hoe onze planeet ontstaan is, uit welke elementen ze is opgebouwd... en de fossielen tonen 
je hoe het leven op aarde zich ontwikkeld heeft, van de vroegste oertijden tot vandaag. Nee, 
de natuur is verre van saai! Je kunt hier meer dan 100 opgezette vogels zien die in België 
voorkomen. De 'Krokodil van Maransart' is een uniek exemplaar in de wereld. Dit dier leefde 
heel lang geleden in onze streken.  
Susketwiet is een permanent en inclusief voel- en luisterparcours in de vogelzaal van het 
museum. De bezoeker wordt met een tak naar bronzen replica's geleid, en kan op een 
voeltafel de kenmerken van vogels met handen en oren verkennen. Toegankelijke 

mailto:almagic.asbl.news@gmail.com
http://www.almagic.org/
http://www.provelo.org/
mailto:kinahuis@stad.gent
http://www.dewereldvankina.be/
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touchscreens geven intussen ook meer informatie over de biotopen en het gezang van 
vogels. Bezoekers met een visuele beperking kunnen Susketwiet op een zelfstandige manier 
bezoeken. Vooraf reserveren of een gids boeken is niet nodig. Er zijn verder ook 
geleidelijnen en brailleaanduidingen, de medewerkers volgden een vorming over het 
omgaan met bezoekers met een visuele beperking, en er werden toegankelijke 
routebeschrijvingen toegevoegd aan de website. 
 

Het Huis van Alijn 

Kraanlei 65 
9000 Gent 
Tel.: +32 9 235 38 00 
E-mail: info@huisvanalijn.be 
Website: www.huisvanalijn.be 
 

Dagelijkse en bijzondere gebeurtenissen bepalen het ritme van ons leven. Dagen worden 
weken, maanden worden jaren. Het nieuwe Huis van Alijn legt gewoontes, tradities en 
rituelen bloot die herinneren aan een recent of verder verleden. Van je allereerste 
babyfoto’s, knikkeren op de speelplaats en je eerste liefdesverdriet, tot de jaarlijkse 
zomervakantie, het vieren van je pensioen en het afscheid van een dierbare. Hoe we 
omgaan met deze momenten en emoties evolueert in de tijd, is tegelijk persoonlijk én 
universeel. Het museumverhaal neemt je mee doorheen een rijke collectie objecten, foto’s, 
geluid en bewegend beeld en toont dat alledaags allerminst gewoon is.  
Blinden en slechtzienden kunnen de museumteksten in pdf op de website terugvinden om 
via hun smartphone te beluisteren. Daarnaast voorzien ze op aanvraag persoonlijke 
begeleiding van het station/bushalte naar het museum. Een vrijwilliger van het Huis van Alijn 
staat in voor deze extra service. Een routebeschrijving in woorden is vindbaar op de website. Er 
zijn aangepaste rondleidingen voor blinden en slechtzienden. Je reserveert de rondleidingen 
bij BoekjeBezoek via een online webformulier op www.huisvanalijn.be of telefonisch via +32 
9 210 10 75. 
Wens je graag extra ondersteuning op het vlak van toegankelijkheid, tijdens een 
museumbezoek of activiteit, of heb je vragen, laat het weten aan de 
toegankelijkheidsmedewerker Liesa Rutsaert – liesa.rutsaert@stad.gent of 09 235 38 10 
 

Industriemuseum  

Minnemeers 10 
9000 Gent 
Tel.: +32 9 269 42 00 
E-mail: info@industriemuseum.be  
Website: www.industriemuseum.be  
 
In het centrum van Gent, op een boogscheut van de Vrijdagmarkt, huist het 
Industriemuseum in een indrukwekkend fabrieksgebouw. In de voormalige katoenfabriek – 
je kan er de machineolie nog ruiken! – wekken grote en kleine verhalen de veelbewogen 
industriële geschiedenis weer helemaal tot leven. Verschillende generaties van 
ondernemers, handelaars en arbeiders nemen je mee in een universeel verhaal over mensen 
en machines en hoe die de wereld rondom ons veranderden. Wens je graag extra 
ondersteuning op het vlak van toegankelijkheid, tijdens een museumbezoek of activiteit, of 

mailto:info@huisvanalijn.be
http://www.huisvanalijn.be/
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heb je vragen, laat het weten aan de toegankelijkheidsmedewerker Liesa Rutsaert – 
liesa.rutsaert@stad.gent of 09 323 65 26. 
Klapstoeltjes zijn beschikbaar. 
Blinde en slechtziende bezoekers kunnen beroep doen op beeldentolken. De informatie 
hierover kan je vinden op de website. Blinden en slechtzienden kunnen ook de 
museumteksten in pdf op de website terugvinden om via hun smartphone te beluisteren. 
 

Museum Dr. Guislain 

Jozef Guislainstraat 43 
9000 Gent 
Tel.: +32 9 398 69 50 
E-mail: info@museumdrguislain.be  
Website: www.museumdrguislain.be 
 
Museum Dr. Guislain bevindt zich in de oude gebouwen van het eerste psychiatrische 
ziekenhuis van België, een gebouw uit het midden van de 19de eeuw. Jozef Guislain liet het 
net buiten het centrum van Gent bouwen om de patiënten rust te gunnen. Naast een 
presentatie over de geschiedenis van de psychiatrie, toont het museum een wisselende 
selectie uit zijn kunstcollectie, met speciale aandacht voor outsiderkunst. De mens en zijn 
psyche komen aan bod in tijdelijke tentoonstellingen, waarbij geschiedenis aan actualiteit 
wordt gekoppeld. Thema’s als melancholie, angst en schaamte worden op een 
cultuurhistorische wijze uitgewerkt, waarbij het debat niet uit de weg wordt gegaan. 
Er zijn teksten in grootletterschrift beschikbaar bij de kunstwerken. Visuele contrasten zijn 
grotendeels aanwezig. Rondleidingen voor mensen met een visuele beperking zijn mogelijk. 
Aangepaste rondleidingen dienen altijd aangevraagd te worden via 

kristine.timperman@museumdrguislain.be. 
 

Museum Schone Kunsten Gent - MSK 

Fernand Scribedreef 1  
9000 Gent 
Tel.: +32 9 323 67 00 
E-mail: museum.msk@gent.be  
Website: https://www.mskgent.be  
 
De verzameling van het MSK van Gent omvat schilder- en beeldhouwkunst van de 
middeleeuwen tot de eerste helft van de twintigste eeuw. 
Het museum besteedt bijzondere aandacht aan blinde en slechtziende bezoekers. 
Maandelijks organiseren we rondleidingen of workshops ter gelegenheid van een tijdelijke 
tentoonstelling of rond een bepaald thema in de verzameling. Ontdek de kunstwerken via 
een tactiele ervaring en een verbale beschrijving van gespecialiseerde gidsen. We 
organiseren deze activiteiten ook op maat. Er zijn ook voelplaten van kunstwerken. Tactiele 
markeringen werden voorzien aan de trap. Visuele contrasten zijn grotendeels aanwezig. Er 
is een audiogids.  
 

S.M.A.K. 

Jan Hoetplein 1 
9000 Gent 

mailto:liesa.rutsaert@stad.gent
mailto:info@museumdrguislain.be
http://www.museumdrguislain.be/
mailto:kristine.timperman@museumdrguislain.be
mailto:museum.msk@gent.be
https://www.mskgent.be/
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Tel.: +32 9 240 76 01 
E-mail: info@smak.be  
Website: www.smak.be 
 

Dynamisch en eigenzinnig. Dat is Gent en dus ook haar Museum voor Actuele Kunst 
(S.M.A.K.). De vaste collectie van nationale en internationale topwerken wordt 
gepresenteerd in voortdurende wisselwerking met originele, vaak gedurfde 
tentoonstellingen. De vinger aan de pols. Maar soms ook in de wonde. Langzaam bekomen 
van de vele indrukken doe je in het citadelpark vlakbij. 
Een vijftal gidsen volgden een opleiding ‘verbaal beschrijf’ en leiden groepen met blinden en 
slechtzienden graag rond in de actuele tentoonstellingen. 
 

STAM - Stadsmuseum Gent 

Bijlokesite, Godshuizenlaan 2 
9000 Gent 
Tel.: +32 9 267 14 00 
E-mail: info@stamgent.be  
Website: www.stamgent.be 
 

Wie alles over het Gent van vroeger en nu wil weten kan  terecht in het STAM op de 
Bijlokesite. Een chronologisch parcours brengt je van het hedendaagse Gent in het moderne 
onthaalgebouw naar het prille begin van de Arteveldestad in de voormalige abdijruimtes.  
De liftknoppen beschikken over brailleaanduidingen. Er zijn geleidelijnen tot aan de balie. Bij 
de voorstelling is er auditieve ondersteuning. Visuele contrasten zijn grotendeels aanwezig.  
 

• Monumenten en Gebouwen 
 
De Krook 

Miriam Makebaplein 1  
9000 Gent 
Tel.: +32 9 323 68 00 
E-mail: bibliotheek@stad.gent  
Website: https://dekrook.be  
 
De Krook is zoveel meer dan een bibliotheek. Het is een cultureel knooppunt waar iedereen 
welkom is, een open huis dat uitnodigt tot ontmoeting. In het lees- en eetcafé van de Krook 
kan je van maandag tot zaterdag terecht tijdens de openingsuren van de bibliotheek. 
De voelmaquette ‘Gent in reliëf’ vond hier ook een mooie thuis. De maquette toont een 
groot deel van het stadscentrum. Door op een knop met een naamplaatje (ook in braille) te 
drukken, kan je gebouwen, pleinen en kunstwerken laten oplichten. Je kan ook bladeren 
door een lijst met geografische lagen (rolstoelroute, openbare toiletten, blindentegels, …) en 
deze laten verschijnen op de maquette. Het bijhorende scherm zorgt dan weer voor een 
virtueel bezoek aan de stad aan de hand van 3D city games of opnames uit de lucht. Er is ook 
toegankelijkheidsinformatie te vinden over de objecten op de maquette en andere openbare 
gebouwen of locaties in de Gentse binnenstad. Ook zes kunstwerken van de stad zelf zijn op 
de tafelrand in reliëf weergegeven. Er zijn geleidelijnen en tactiele markeringen. De lift heeft 
een spraakmodule en reliëfaanduidingen. Contrasten zijn grotendeels aanwezig. 

mailto:info@smak.be
http://www.smak.be/
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Stadhuis Gent 

Botermarkt 1 
9000 Gent 
Tel.: +32 9 233 07 72 
E-mail: info@gentsegidsen.be  
Website: http://www.visitgent.be/  
 
Dit schizofrene gebouw bestaat uit twee delen en dat is er aan te zien, een boeiende 
bezienswaardigheid in politiek Gent. De gevel aan kant van de Hoogpoort toont je de 
flamboyante laatgotische stijl van begin 16de eeuw. Deze stijl contrasteert fel met de 
renaissancestijl van de gevel aan de Botermarkt. In deze jongere vleugel (1559 -1618) zie je 
Dorische, Ionische en Korinthische driekwartzuilen en pilasters, geïnspireerd op de Italiaanse 
palazzi.  
Je kan het gebouw enkel bezoeken met een gids. 
De liftknoppen hebben brailleaanduidingen. Er zijn aangepaste rondleidingen mogelijk voor 
blinden en slechtzienden via de Gentse Gidsen. 
 

• Wandelen en fietsen 
 

Bourgoyen - Ossemeersen 

Driepikkelstraat 32  
9030 Mariakerke 
Tel.: +32 9 226 15 01 
E-mail: groendienst@stad.gent  
Website: https://stad.gent/natuur-milieu/groen-de-stad/grote-parken-en-
natuurgebieden/bourgoyen-ossemeersen  
 
Het vele water en de verschillende vegetaties in de Bourgoyen-Ossemeersen zorgen voor 
bijzondere planten en dieren. In het toegankelijke Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen 
vind je meer informatie over het gebied, plannen en een tentoonstelling. Je kan er ook 
educatief materiaal huren en rondleidingen aanvragen, ook voor mensen met een 
beperking. Voor of na de wandeling kan je er genieten van een biodrankje of fairtrade hapje 
in het Natuurpuntcafé. Ook het blotevoetenpad start hier vlakbij. Er zijn ook consoles met 
braille op de twee afslagen, aangepaste oversteekplaatsen aan de Zandloperstraat, en meer. 
 

Ghent-Authentic 

Ajuinlei 1  
9000 Gent 
Tel.: +32 9 269 52 18 
E-mail: info@ghent-authentic.com  
Website: http://www.ghent-authentic.com/nl  
 
Ghent-Authentic is gespecialiseerd in privé rondleidingen en programma’s op maat in Gent. 
Ghent-Authentic richt zich op iedereen die op een persoonlijke, op maat gemaakte en 
kwaliteitsvolle manier Gent wilt bezoeken. Ghent-Authentic gidsen, gidsen interactief, 

mailto:info@gentsegidsen.be
http://www.visitgent.be/
mailto:groendienst@stad.gent
https://stad.gent/natuur-milieu/groen-de-stad/grote-parken-en-natuurgebieden/bourgoyen-ossemeersen
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dynamisch, en houden ervan om met de groep in gesprek te gaan wat de rondleiding 
ontspannen en tegelijk professioneel maakt. Ghent-Authentic heeft enkele gespecialiseerde 
gidsen in haar rangen die ervaring hebben met het gidsen voor klanten met een beperking, 
zowel auditief, functioneel, visueel als verstandelijk. We hebben ook ervaring in het gidsen 
voor personen met dementie. 
Naast de rondleidingen neemt Ghent-Authentic ook de organisatie van je bezoek op zich. 
Van praktische info/tips afgestemd op de doelgroep en behoeftes van de deelnemers, 
parking bus, gemakkelijke ophaalplaats en eindplaats van de rondleiding enz…) tot het 
adviseren van toegankelijke restaurants, toiletten enz. Ghent-Authentic zorgt ervoor dat u 
het maximum haalt uit uw bezoek aan Gent. 
 

Buitenspel - verhuur mobiliteitshulpmiddelen 

Jules Destréelaan 67 
9050 Gentbrugge 
Tel.: +32 9 210 00 00 
E-mail: buitenspel@fracarita.org  
Website: www.mfcsintgregorius.be (doorklikken: Over ons, Meer weten, Buitenspel, 
Buitenspel-catalogus). 
 
Bij Buitenspel kan je heel wat mobiliteitshulpmiddelen huren. Een greep uit het aanbod: 
allerlei tandems ( met bestuurder voor- of achteraan) en een duofiets. Van elk model is één 
fiets ter beschikking. Fietsen kunnen na afspraak ( telefoon of mail) afgehaald/teruggebracht 
worden op vrijdag van 10 tot 12u. Verhuur kan per week/ weekend / vakantieperiode, 
afhankelijk van de beschikbaarheid.  
Facebook: www.facebook.com/fietsenmetbuitenspel.  
 

• Infokantoren 
 

Visit Gent - Infokantoor 

Sint-Veerleplein 5  
9000 Gent 
Tel.: +32 9 266 56 60 
E-mail: visit@gent.be  
Website: www.visitgent.be  
 
Infokantoor waar je 7 dagen op 7 terecht kunt voor alle toeristische en culturele informatie 
van Gent en omgeving. Ons kantoor bevindt zich in de 'Oude Vismijn'. 
Visuele contrasten zijn grotendeels aanwezig. Op de eerste digitale datatafel vooraan de 
ruimte kan op verzoek een hoofdtelefoon aangesloten worden met gesproken tekst. Aan de 
folderwand is een grote leesloupe met verlichting bevestigd die door slechtzienden vrij kan 
gebruikt worden. 
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LEUVEN 
 

• Musea en Attracties 
 

M – museum Leuven 

Leopold Vanderkelenstraat 28 
3000 Leuven 
Tel.: +32 16 27 29 29 
E-mail: bezoekm@leuven.be  
Website: www.mleuven.be 
 
Alle info die nuttig kan zijn voor personen met een beperking staat verzameld op: 
www.mleuven.be/personen-met-een-beperking. 
Heb je een visuele beperking? Dan ontdek je het museum via de aangepaste ‘Rijk der 
Zinnen’-rondleidingen. Voor blinden en slechtzienden bieden we bij elke nieuwe 
tentoonstelling een rondleiding op maat aan. De data van de ‘Rijk der Zinnen’-rondleidingen 
en het thema vind je op 
www.mleuven.be/rijkderzinnen. Reserveren is 
noodzakelijk. 
Het museum beschikt over 20 mobiele 
plooistoeltjes die je, volgens beschikbaarheid en 
in ruil voor een identiteitskaart, gratis kan lenen. 
Je reserveert die best op voorhand. 
 

© Marc Van Langendonck 

• Monumenten en Gebouwen 
 
30CC 

Rijschoolstraat 4/ bus 0004 
3000 Leuven 
Tel.: +32 16 23 84 27 
E-mail: info@30cc.be  
Website: www.30cc.be 
 

Vlot toegankelijk via ondermeer ruime liften. Geleidehonden zijn toegelaten. We hebben 
voorbehouden plaatsen voor rolstoelgebruikers en slechtzienden/slechthorenden. De 
locaties vindt je op http://www.30cc.be/nl/locaties. 
Bij elke zaal staat het specifieke adres en de voorzieningen voor mensen met een beperking.  
 

• Wandelen 
 

Leuven + 

Grote Markt  
3000 Leuven 
Tel.: +32 460 97 85 66 

mailto:bezoekm@leuven.be
http://www.mleuven.be/
mailto:info@30cc.be
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E-mail: info@leuven-plus.be  
Website: www.gidsenleuven.be 

 
Leuven Horen en Voelen brengt je langs plaatsen waar je de 
highlights van de stad kan ervaren door te tasten, te luisteren en 
te ruiken. Deze wandeling is een unieke ervaring die ook voor 
zienden erg verrijkend kan zijn. 
 

© Leuven+ 

 
 

MECHELEN 
 

• Musea en Attracties 
 

Kazerne Dossin 

Goswin de Stassartstraat 153 
2800 Mechelen 
Tel.: +32 15 29 06 60 
E-mail: info@kazernedossin.eu  
Website: www.kazernedossin.eu 
 
Kazerne Dossin, dat is een bijzondere plaats van herinnering voor de Holocaust in België. 
Meer dan 25.000 Joden en Zigeuners werden er samengebracht, op de trein gezet en 
weggevoerd naar Auschwitz- Birkenau. Minder dan 5 procent overleefde. Een 
indrukwekkend museum geeft deze vergeten massa opnieuw een gezicht en brengt vergeten 
verhalen weer tot leven. Een bezoek dat ontroert, ontstelt en doet nadenken. Het 
museumgebouw is een ontwerp van toparchitect bOb Van Reeth. 
Er is een audiogids beschikbaar. Het hele aanbod rond toegankelijkheid vind je op: 
https://www.kazernedossin.eu/NL/Bezoek/Praktisch/Toegankelijkheid 
 

Museum Hof van Busleyden 

Frederik de Merodestraat 65  
2800 Mechelen 
Tel.: +32 15 29 40 30 
E-mail: hvb@mechelen.be  
Website: https://www.hofvanbusleyden.be  
 
Hieronymus van Busleyden was kort na 1500 een belangrijke humanist in de Nederlanden. 
Als lid van de Grote Raad van Mechelen liet hij in Mechelen een prachtige paleiswoning 
inrichten, ook om er zijn omvangrijke boeken- en kunstcollectie onder te brengen. Hij 
ontving er grote intellectuelen, onder wie Erasmus en Thomas More. Hoewel de stijl van het 
huis vrij traditioneel gotisch is, verraden enkele elementen ook de mentaliteit van een man 
die op zijn reizen door Europa begeesterd was geraakt door de geest van de renaissance.  
In het museum ontdek je authentieke topstukken van Vlaamse en andere meesters. Je 
maakt er kennis met verhalen uit de glorietijd van Mechelen en de Bourgondische 
Nederlanden. Je staat er onder meer oog in oog met de Besloten Hofjes: ontroerende, 

mailto:info@leuven-plus.be
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weelderige en unieke meesterwerken met duizend-en-één details. Het zijn 16de-eeuwse 
topstukken van anonieme, vrouwelijke kunstenaars. 
Er zijn meeneemzitjes beschikbaar. Doorheen het museum vind je verschillende rustpunten. 
De lift heeft een auditief en visueel signaal, en de knoppen voel je ook in braille. Meestal zijn 
er duidelijke volglijnen en contrasten, bijvoorbeeld via lijnen in ledverlichting of 
kleurverschillen. In een zaal waar vooral wit gebruikt werd en in de donkere zaal met de 
Besloten Hofjes is dit iets moeilijker. De signalisatie is duidelijk en deels ook tactiel. Er wordt 
gewerkt met een systeem van letters, kleuren en symbolen om het overal eenvoudig en 
herkenbaar te houden. 
Beluister de museumpodcast 
Beleef het Museum Hof van Busleyden op een andere manier en laat je meevoeren door 
onze podcasts. Een classicus verhaalt over de hergeboorte van het Hof van Busleyden, een 
muzikant vertaalt het Bourgondische leven in muziek en een psychiater verbindt heden en 
verleden. 
Noem de museumpodcasts geen gewone audiotours, wel een verruimende blik op het 
museum door de ogen van eigenzinnige vertellers Patrick De Rynck, Jurgen De bruyn en Dirk 
de Wachter, in een audioregie van de jonge radiomakers Wederik De Backer en Lucas 
Derycke.  
Je kan de stemmen beluisteren via de tour op de Erfgoedapp. De drie stemmen nemen je 
mee op sleeptouw door het museum. 
 

• Monumenten en gebouwen 
 

Sint-Romboutskathedraal 

Onder den Toren 
2800 Mechelen 
Tel.: +32 70 22 00 08 
E-mail: visit@mechelen.be 
Website: https://www.visitmechelen.be  
 
Al begin 13de eeuw vatte men de bouw aan van wat nu de kathedraal is. In 1312 werd ze 
ingewijd en rond 1450 volgde het startsein voor de Sint-Romboutstoren. De kerk werd in 
1559 een kathedraal, een kerk waar de aartsbisschop zijn ‘zetel’ heeft. De kathedraal is rijk 
aan kunstwerken, te beginnen met het gotische koor en de grafmonumenten van de 
aartsbisschoppen. Ook prijken er de wapenschilden van de ridders die in 1491 deelnamen 
aan de vijftiende Kapittelvergadering van de prestigieuze Orde van het Gulden Vlies, onder 
leiding van de 13 jaar jonge hertog Filips de Schone.  
De Sint-Romboutstoren is hét symbool van Mechelen. In 1452 vond de eerstesteenlegging 
plaats van dit imposante monument. De toren moest volgens plan 167 meter hoog worden, 
maar het werk werd begin 16de eeuw op 97 meter stopgezet. De belangrijkste 
stadsdocumenten werden hier bewaard en bij gevaar sloegen de luidklokken alarm. Dankzij 
het indrukwekkende uitzicht op de top werd onraad snel ontdekt. 
In de kathedraal staat een houten maquette van kerk en toren die je mag betasten. Langs de 
kathedraal (kant Onder den Toren) staat buiten ook een bronzen miniatuurversie van de 
toren opgesteld waarlangs je je vingers kan laten glijden. 
 

mailto:visit@mechelen.be
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• Fietsen 
 

Tandems ('t Atelier vzw) 

Battelsesteenweg 50-52 
2800 Mechelen 
Tel.: +32 15 71 09 58 
E-mail: sociale.werkplaats@atelier-mechelen.be  
Website: www.mechelen.be/2136/product_catalog/272/verhuur-aangepaste-fietsen.html 
 
't Atelier vzw verhuurt tandemfietsen. Personen met een handicap of personen die minder 
mobiel zijn kunnen deze gratis lenen. 
 

• Infokantoren 
 

Visit Mechelen 

Vleeshouwersstraat 6  
2800 Mechelen  
Tel.: +32 70 22 00 08 
E-mail: visit@mechelen.be 
Website: www.visitmechelen.be 
 
Het gotische Schepenhuis is één van de oudste stadhuizen in Vlaanderen. Voordien 
vergaderden schepenen vaak in openlucht. Het 13de-eeuwse gebouw aan de Schoenmarkt 
kreeg er in 1375 een grotere vleugel bij. Op deze plek richtte Karel de Stoute in 1473 het 
Parlement van Mechelen op. Hierdoor werd Mechelen het juridische centrum van de 
Bourgondische Nederlanden. De Grote Raad, de opvolger van het parlement van Mechelen, 
zetelde er van 1504 tot 1616. Nadien deed het gebouw onder meer dienst als vergaderplaats 
voor de schuttersgilde van de kolveniers, toneelzaal, schermschool, gevangenis, 
oudheidkundig museum en stadsarchief. 
Sinds september 2018 is dit het infokantoor van Visit Mechelen. 
De tekst van de Bourgondische applicatie werd ingelezen voor blinden en slechtzienden. Ook 
aan contrasten en lettertypes werd gedacht. 
 

  

mailto:sociale.werkplaats@atelier-mechelen.be
http://www.mechelen.be/2136/product_catalog/272/verhuur-aangepaste-fietsen.html
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2. Vlaamse Regio’s 

 

GROENE GORDEL 
 

• Musea en Attracties 
 

Beersel - Bezoekerscentrum De Lambiek 

Gemeenveldstraat 1 
1652 Beersel 
Tel.: +32 2 359 16 36 
E-mail: visit@beersel.be  

Website: www.delambiek.be 
 
Maak kennis met het spontane gistende lambiekbier in het Biercentrum De Lambiek. 
Lambiek vormt de basis voor de productie van Oude Geuze en Oude Kriek en wordt de dag 
van vandaag nog steeds gebrouwen volgens een hele lange traditie.  De Vlaams-Brabantse 
godendrank is het resultaat van artisanale kennis die nergens anders te vinden is.  De tinten, 
smaken en geuren van Lambiekbieren zijn een bron van verfijnd genot en authentieke 
gezelligheid. Het Biercentrum is de ideale plek om dit ambachtelijke brouwproces met al je 
zintuigen te beleven. Na het bekijken van een schitterende film over het 
lambiekbrouwproces krijg je, zonder twijfel, de smaak te pakken om dit unieke en 
karaktervolle bier verder te ontdekken. Biercentrum De Lambiek is dan ook het ideale 
startpunt voor een smaakvolle ontdekkingstocht doorheen het Pajottenland en de 
Zennevallei.  
Nieuw vanaf 2021: Wil je graag een extra beleving toevoegen aan jouw bezoek, vraag dan 
naar een bezoek met proefpakket. Na afloop van jouw bezoek (zonder gids) ontvangen we 
jou in de degustatieruimte en worden er 5 verschillende proevertjes voor je klaar gezet met 
een woordje uitleg over elk proevertje.  
Voor blinden zijn er braillegidsen over het bezoekerscentrum beschikbaar. Blinden kunnen in 
de multimediazaal gebruik maken van speciale audiovisuele voorzieningen. 
 

Grimbergen - MOT 

Guldendal 20 
1850 Grimbergen 
Tel.: +32 2 270 81 11 
E-mail: info@mot.be 
Website: www.mot.be 
 

Het MOT in Grimbergen is een technisch museum, verdeeld over drie locaties: Guldendal, 
Liermolen en Tommenmolen. In het MOT vind je een unieke verzameling handwerktuigen, 
machines en watermolens. Alles draait hier rond de kracht van spieren, water en wind en dat 
merk je ook in de tentoonstellingen. Die gaan over dagdagelijkse zaken, zoals de was en de 
plas of het gebruik van hout. Het MOT is een ‘doe-museum’, waar de nadruk ligt op het ‘zelf-
doen’. Kruip in de huid van een timmerman, bak zelf brood of ga aan de slag met zeep en 
wasbord. In het zomerseizoen kan je ook twee zaterdagen per maand gratis naar ‘levende’ 

mailto:visit@beersel.be
http://www.delambiek.be/
mailto:info@mot.be
http://www.mot.be/
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techniek komen kijken, tijdens de demonstraties graan malen en smeden. Maak kennis met 
dit levendig doe-museum in een prachtig groene omgeving vlak bij Brussel. Geniet van een 
wandeling langsheen de watermolens of van een streekbiertje op een zonnig terras. 
Voor personen met een visuele beperking biedt het MOT een aangepast programma aan. De 
zaalteksten zijn ook in een groter lettertype beschikbaar. 
 

Haacht - Belevingscentrum '14 - '18 

Kruineikestraat 5a 
3150 Tildonk 
Tel.: +32 471 97 36 42 
E-mail: grooteoorlog@vlaamsbrabant.be  
Website: www.toerismevlaamsbrabant.be/oorlog 
 
Hoe verliep de Eerste Wereldoorlog in Vlaams-Brabant? Hoe gingen de mensen om met het 
geweld, de voedselschaarste, de onzekerheid? Waar werd er gevochten, wat was de schade 
en hoeveel doden vielen er? Een bezoek aan het Belevingscentrum ’14-’18 dompelt je onder 
in het leven tijdens de oorlog en dit op een boeiende en interactieve manier. Getuigenissen 
leren je uit eerste hand hoe het dagelijkse leven er aan toe ging. Foto’s, anekdotes en 
pakkende levensverhalen geven je het gevoel alsof je er zelf bij was. Maar je krijgt ook het 
grotere plaatje te zien: de gevechten en de internationale context achter de oorlogsellende. 
Ook de verhalen van de miljoenen vluchtelingen van de Eerste Wereldoorlog tot nu. 
Waarvoor zijn ze op de vlucht? Hoe ziet hun toekomst eruit? 
Er is een voorbehouden parkeerplaats. Voor mensen met een visuele beperking zijn de 
informatieteksten in groot letterformaat uitleenbaar aan het onthaal of digitaal beschikbaar. 
 

Lennik - Kasteel van Gaasbeek 

Kasteelstraat 40 
1750 Gaasbeek  
Tel.: +32 2 531 01 30 
E-mail: kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be 
Website: www.kasteelvangaasbeek.be 
  
Het kasteel is tot voorjaar 2023 gesloten voor grote restauratiewerken, het kasteelpark is vrij 
toegankelijk voor iedereen en de museumtuin is open van mei tot oktober. 
 Aan de balie kan je een nieuwe unieke maquette van het kasteel betasten. Blinden en 
slechtzienden die het kasteel graag op individuele basis willen bezoeken, kunnen gratis 
unieke TwinVision-kaarten uitlenen. Deze contrastrijke reliëftekeningen met grote letters, 
braille en kleur helpen onze bezoekers zich in het park, de binnentuin en het kasteel te 
oriënteren. De voelbare reliëfweergave met kleurrijke onderliggende kaart zorgt ervoor dat 
zowel blinden en slechtzienden als zienden hun weg vinden. Een audiotour begeleidt het 
bezoek in het kasteel of aan de tentoonstelling.  
De TwinVision-kaarten zijn bij aankoop van een toegangsticket gratis uit te lenen. 
Tickets kosten € 10 voor mensen met een beperking, de begeleider krijgt gratis toegang. 
Kijk op de website voor meer informatie over geleide bezoeken voor blinden en 
slechtzienden, waarbij onder leiding van onze getrainde gidsen uitzonderlijk verschillende 
objecten aangeraakt mogen worden. 
 

mailto:grooteoorlog@vlaamsbrabant.be
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Meise - Plantentuin Meise 

Nieuwelaan 38 
1860 Meise 
Tel.: +32 2 260 09 70 
E-mail: info@plantentuinmeise.be  
Website: www.plantentuinmeise.be 
 
Plantentuin Meise is een betoverende groene oase van rust. Iedere dag anders, elk seizoen 
op zijn mooist! Je ontdekt er 18.000 soorten planten van over heel de aarde in een prachtig 
domein van 92 hectare.  Er zijn 2 aangepaste parkeerplaatsen aan de hoofdingang. Een 
folder met praktische info voor personen met een beperking kun je vragen aan de kassa.  
Je kan een boeiende rondleiding met gids voor bezoekers met een visuele beperking boeken. 
Ooit al een palmboom betast, een vleesetende tropische bekerplant of een waterhyacinth? 
Voel de verschillende klimaten in de serres en maak gebruik van de voelkaarten. 
 

Sint-Pieters-Leeuw - Rozentuin Coloma 

Joseph Depauwstraat 25  
1600 Sint-Pieters-Leeuw 
Tel.: +32 2 371 22 62 
E-mail: toerisme@sint-pieters-leeuw.be 
Website: www.sint-pieters-leeuw.be/toerisme 

 
Een rozentuin van absoluut wereldniveau. Dat is ongetwijfeld de grootste troef van het 
domein Coloma in het hartje van Sint-Pieters-Leeuw. Hier groeien meer dan 3.000 
verschillende rozenvariëteiten uit alle werelddelen. In het 15 hectare grote Rozentuin van 
Coloma is het daarenboven heerlijk wandelen en kuieren. Kortom: dit prachtig gebied heeft 
alles in petto voor een geslaagde uitstap! 
Blinde en slechtziende bezoekers kunnen de rozentuin en het park verkennen aan de hand 
van een bronzen voelmaquette. Het reliëf, alle paden en dreven, gebouwen, aanplantingen, 
bushaltes en straten in de buurt werden er overzichtelijk op aangeduid. Verschillende 
texturen zorgen voor een aangename tactiele ervaring. Ook voor elke andere parkbezoeker 
is deze voelmaquette een uitstekend oriëntatiemiddel om het mooie Colomapark en de 
unieke rozentuin te ontdekken. 
 

Zemst – Sportimonium - Sport- en Olympisch museum 

Trianondreef 19 
1980 Zemst 
Tel.: +32 15 61 82 22 
E-mail: sportimonium@sportimonium.be   
Website: www.sportimonium.be 
 
Ontdek 150 jaar sportgeschiedenis in het Sportimonium het sportiefste museum van het 
land. Duik nog tot juli 2021 in de nieuwe expo: Breaking Boundaries - De Olympische Spelen 
van Antwerpen 1920 tot Tokio 2020. 
Deze expo vertelt hoe België 100 jaar geleden met de Spelen van Antwerpen 1920 
medegrondlegger was van de Olympische Spelen zoals we die nu kennen.  Ontdek hoe, niet 
alleen ons land, maar ook de atleten hun grenzen verlegden tijdens de allereerste 

mailto:info@plantentuinmeise.be
http://www.plantentuinmeise.be/
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Olympische Spelen na wereldoorlog I. Het waren Olympische Spelen met veel ‘eersten en 
nadien voor altijd’: de allereerste eedaflegging, de allereerste Olympische vlag, …  
Kom alles te weten over de strafste records, de markantste sportfiguren en de grootste 
doorbraken.  Test jezelf en  zoek ook je eigen grenzen op, meet je conditie met die van 
olympische atleten van toen en nu.  
Superatleet Victor Boin daagt kinderen uit met weetjes, zoek- en doe-opdrachten en 
sportieve testjes. Het doel van deze ‘Ga voor Goud’ route? Jezelf overstijgen en een echte 
‘Olympiër’ worden.  
Sluit je bezoek af met een kijk achter de schermen in het museumdepot Preservation Hall 
Victor Boin, open  tijdens weekdagen van 13u – 16u gratis. En maak zeker ook een wandeling 
langs de kijkkasten in het museumpark. 
Bezoekers met een visuele beperking kunnen via de erfgoedapp kennis maken met de 
collectie door het parcours Sportimonium anders bekeken 2.0. Na het downloaden van de 
app ontdek je via audiofragmenten tal van objecten uit de vaste tentoonstelling. De audio 
guide (via de app ) kan je combineren met een selectie voorwerpen die aangeraakt kunnen 
worden. 
 

• Wandelen en fietsen 
 

Grimbergen/Vilvoorde - Polymnia 

Mierendonkstraat 10   
1850 Grimbergen 
Tel.: +32 2 269 82 92 of +32 475 41 07 67 
 E-mail: polymnia@skynet.be 
Website: www.polymnia.be 
 
Polymnia specialiseert zich in gegidste wandelingen op een andere wijze. De gidsen maken 
van elke wandeling een heuse happening door historische feiten en bezienswaardigheden te 
mengen met culinaire aspecten, anekdotes, sketches en zelfs af en toe een Brussels liedje. 
De wandelingen gaan door in Brussel, Vilvoorde en Grimbergen, en kunnen erg diverse 
thema's hebben. Ook wandelingen op maat zijn mogelijk. Er wordt telkens rekening 
gehouden met rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking.  
 

Hoeilaart - Arboretum van Groenendaal 

Duboislaan 2  
1560 Hoeilaart 
E-mail: lize.paesen@cvn.natuurpunt.be    
Website: https://www.natuurenbos.be/arboretum-van-groenendaal  
 
In het Arboretum van Groenendaal staan ruim 400 verschillende inheemse en uitheemse 
bomen en struiken. Je kunt er onder andere kennismaken met ‘dikke Eugène’, een 6 meter 
dikke populier, de Japanse koekjesboom, de reusachtige mammoetbomen en uitzonderlijke 
soorten esdoorn en eik. Het Arboretum vertoont een prachtig reliëf, waardoor het er 
aangenaam wandelen is. Combineer een bezoek aan het arboretum met een wandeling door 
het aangrenzende begrazingsblok en kom oog in oog te staan met de Schotse Hooglanders. 

mailto:polymnia@skynet.be
http://www.polymnia.be/
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Er is een excursiepad voor blinden en slechtzienden. Dit pad loopt samen met het 
Spinnenpad, een wandeling van 1,75 km met doe-opdrachtjes voor kinderen. Blinden en 
slechtzienden kunnen er terecht onder begeleiding. Dit pad is niet rolstoeltoegankelijk. 
 

Gooik – Lustoordroute 

Gemeentelijk sportcentrum Koornmolen 
Processiestraat 15  
1755 Gooik 
Website: https://www.gooik.be/vrije-tijd/toerisme/fietsen  
 
De lustoordroute is een fietsroute met specifieke aandacht voor personen met een 
beperking (fietsers, handbikers, tandemrijders, driewielers, …). Ze bestaat uit 2 lussen: een 
zuidelijke lus van een 15-tal kilometer en een noordelijke lus van ongeveer 10 kilometer 
doorheen het glooiende Gooikse Pajottenland. 
 

• Infokantoren 
 

Toeristisch bezoekerscentrum De Warandepoort 

Markt 7B  
3080 Tervuren 
Tel.: +32 2 766 53 40 
E-mail: toerisme@tervuren.be  
Website: www.visittervuren.be  
 
De ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan Tervuren en de regio. Meertalige touchscreens 
geven een goed beeld van de verschillende ontspanningsmogelijkheden.  
De teksten op de belevingselementen zijn beschikbaar in grootletterschrift en er is auditieve 
ondersteuning. Visuele contrasten werden voorzien. 
 
 

HAGELAND 
 

• Musea en Attracties 
 

Rotselaar - Bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn 

Kerkstraat 16 
3111 Rotselaar 
Tel.: +32 16 61 64 40 
E-mail: toerisme@rotselaar.be  
Website: www.rotselaar.be 
 
Wie de Hagelandse wijn en het Hageland wil leren kennen raden wij een bezoek aan 
Wezemaal en het wijnbezoekerscentrum aan. Je ontdekt er waarom het mogelijk is dat in 
deze mooie streek met succes aan wijnteelt kan worden gedaan. 
Van de film over wijnbouw in het Hageland werd een versie met voice over gemaakt voor 
blinden en slechtzienden. 

https://www.gooik.be/vrije-tijd/toerisme/fietsen
mailto:toerisme@tervuren.be
http://www.visittervuren.be/
mailto:toerisme@rotselaar.be
http://www.rotselaar.be/
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Tremelo - Damiaanmuseum 

Pater Damiaanstraat 37  
3120 Tremelo 
Tel.: +32 16 53 05 19 
E-mail: info@damiaanmuseum.be  
Website: http://damiaanmuseum.be  
 
Het nieuwe Damiaanmuseum, een eigentijds en interactief belevingscentrum, neemt je mee 
in de voetsporen van Jef De Veuster (1840-1889), beter bekend als pater Damiaan. Bezoek 
de woonkamer van Damiaans familie en volg van daar zijn weg als missionaris naar de 
Hawaï-eilanden. De tentoonstelling geeft je een idee van de gemeenschap die hij opbouwde 
met uitgesloten zieken op het eiland Molokaï, waar hij tot zijn dood zou blijven. Je leert 
ook Damiaanactie kennen, die vandaag het levenswerk van Damiaan verder zet en hoop 
geeft aan miljoenen mensen met lepra en tbc.  
Er is auditieve ondersteuning tijdens de voorstelling en er is een audiogids. Visuele 
contrasten zijn grotendeels aanwezig, maar je hebt mogelijk hulp nodig in een donker 
gedeelte met weinig contrasten.   
 

Tremelo – Sven Nys Cycling Center 

Balenbergstraatje 11 
3128 Baal (Tremelo) 
Tel.: +32 472 18 66 27 
E-mail: info@svennyscyclingcenter.be 
Website: www.sport.be/svennyscyclingcenter 
 

Het Sven Nys Cycling Center is dé plek voor en over offroad fietsen in Vlaanderen en is 
gelegen op het prachtige domein Balenberg, waar jaarlijks de Grote Prijs Sven Nys wordt 
georganiseerd. Het belevingscentrum is de spil van het Sven Nys Cycling Center. Je wordt er 
ondergedompeld in de sfeer van de cyclocross. Onder de kampioenentruitjes door wandel je 
van het ene historische wielermoment naar de andere overwinning. Neem een kijkje in de 
camper waar de veldrijders zich voorbereiden op een koers. Maak een foto met 
moddergezicht en deel deze met je vrienden. Probeer zelf hoe ver je met de fiets door de 
zandbak geraakt en match het juist bandenprofiel aan de juiste ondergrond. 
De helling naar de ingang is lang, maar er zijn twee voorbehouden parkeerplaatsen vlak voor 
de ingang zodat je de helling kan vermijden.  
Voor blinden en slechtzienden worden de teksten op aanvraag digitaal beschikbaar gesteld. 
 

• Wandelen en fietsen 
 

Diest - Provinciedomein Halve Maan 

Omer Vanaudenhovelaan 48 
3290 Diest 
Tel.: +32 13 31 15 28 
E-mail: provinciedomein.diest@vlaamsbrabant.be  
Website: www.vlaamsbrabant.be/diest 

mailto:info@damiaanmuseum.be
http://damiaanmuseum.be/
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In het provinciedomein Halve Maan worden ook fietsen verhuurd, waaronder tandems en 
elektrische fietsen.  
 

Zoutleeuw - Provinciedomein Het Vinne 

Ossenwegstraat 70 
3440 Zoutleeuw 
Tel.: +32 11 78 18 19 
E-mail: provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be  
Website: www.vlaamsbrabant.be/zoutleeuw 
 
In het provinciedomein Het Vinne kun je langs de Sint-Odulphiusbeek een 
rolstoeltoegankelijk zintuigenbeleefpad van 800m volgen, waarbij je al je zintuigen benut om 
te genieten van de natuurpracht. De fietsverhuurder biedt o.a. een duofiets en tandems aan. 
Bovendien werden er ook toegankelijke fietsroutes uitgestippeld die vertrekken vanop het 
domein. De fietsen kan je best vooraf reserveren. 
De medewerkers van het onthaal tonen graag reliëfplannen waarmee blinden en 
slechtzienden een idee kunnen krijgen van de verschillende biotopen en de 
waterhuishouding in Het Vinne. Je kunt ook een bezoek brengen aan de rolstoeltoegankelijke 

kruidentuin of een aangepaste kruidenactiviteit met gids boeken. Om iedereen de kans te geven 
om bij  te leren en van Het Vinne te genieten, kunnen bestaande activiteiten (in overleg met 
de aanvragers) aangepast worden aan de noden van de doelgroep. 
 

 
 

 

mailto:provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be
http://www.vlaamsbrabant.be/zoutleeuw
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RANDSTEDELIJK GEBIED ANTWERPEN – MECHELEN 
 

• Musea en Attracties 
 

Sint-Katelijne-Waver - Groentemuseum 't Grom 

Midzelen 25 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
Tel.: +32 15 31 50 55 
E-mail: info@tgrom.be 
Website: www.tgrom.be 
 
Het Groentemuseum, 't Grom, is het eerste doe museum in Vlaanderen rond groenten en 
tuinbouwerfgoed. Het wil de duurzame tuinbouw en het tuinbouwerfgoed op een speelse en 
interactieve wijze tot bij het brede publiek brengen. Daarnaast wil het de bezoeker 
informeren en mobiliseren voor gezonde voeding en groenten. 
In ’t Grom, gelegen op een 18de-eeuwse hoevesite, ontdek je allerlei vergeten 
tuinbouwmateriaal. Je daalt er letterlijk af in de aarde, ontdekt hoe groenten groeien en 
ontmoet belagers van de planten. Je kan er sprookjes beluisteren, spreuken ontcijferen en je 
komt er alles te weten over de herkomst van groenten. Ook leer je over gezonde voeding en 
onze eetcultuur en kan je gebruik maken van het kookeiland en de vergaderzaal. 
Buiten, in de prachtige tuinen, kan je rondwandelen en eens kijken naar de typische serres 
uit de streek, allerlei groenten in de moestuin, een  meteostation, een insectenhotel en een 
bijenhal. 
Er zijn aangepaste parkeerplaatsen vlakbij de ingang. Het lange toegangspad heeft een 
natuurlijke gidslijn (verhard pad tegenover grasveld). Ook de tuinpaden zijn duidelijk 
afgeboord. Bij de voorstelling is er auditieve ondersteuning. Voor slechtzienden zijn er 
audiogidsen met fluodrukknoppen. 
 
 

KEMPEN 
 

• Musea en Attracties 
 

Balen - Pakawi Park 

Bukenberg 45 
2491 Balen 
Tel.: +32 14 30 98 82 
E-mail: info@pakawipark.be  
Website: https://www.pakawipark.be/ 
 
Maar liefst 250 verschillende diersoorten, de een al wat hariger en luidruchtiger dan de 
ander, wonen allemaal in de exotische Antwerpse Kempen.  Maar een bezoek aan Pakawi 
Park is véél meer dan een dagje dieren kijken. Het is een zintuigprikkelende totaalervaring 
die verwondert, raakt en inspireert.  Je leert niet alleen hoe de dieren in hun natuurlijke 
habitat leven, maar speelt zelf een actieve en fascinerende rol in hun verhaal.  
De gidsen kunnen hun rondleidingen afstemmen op mensen met een visuele beperking. 

mailto:info@tgrom.be
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Lier - Zimmermuseum 

Zimmerplein 18 
2500 Lier 
Tel.: +32 3 800 03 95 
E-mail: info@zimmertoren.be  
Website: www.zimmertoren.be 
 
In de Zimmertoren en het Zimmerpaviljoen ontdek je het levenswerk van Louis Zimmer: de 
Jubelklok, de Astronomische Studio en de Wonderklok. De vroegere Corneliustoren uit de 
14de eeuw, deel van de toenmalige stadsomwalling, werd in 1930 omgebouwd tot 
Zimmertoren. In 1960 werd het Zimmerpaviljoen  gebouwd.  Dit werd in 2015 volledig 
gemoderniseerd en aangevuld met de elektronische evolutie van het uurwerk sedert 1970, 
het overlijdensjaar van Zimmer.  Voor de scholen werd ook een bijkomende permanente 
tentoonstelling georganiseerd rond het STEM-gebeuren (Science-Technology-Engineering- 
Mathematics) met als leidraad het "perpetuum mobile" begrip. 
Voor het museum bevindt zich een bronzen schaalmodel van de Zimmertoren met 
brailleschrift. 
 

Nijlen - Briljante Kempen 

Spoorweglei 42 
2560 Nijlen 

Tel.: +32 3 481 81 48 

E-mail: info@briljantekempen.be 
Website: http://www.briljantekempen.be 

 

Ontdek het schitterende verhaal van de diamantbewerking in de Kempen in het 
bezoekerscentrum Briljante Kempen. De verschillende gereedschappen en gebruikte 
technieken om een diamant te slijpen worden kleurrijk geïllustreerd. Hiernaast kan je 
luisteren naar de verhalen van de slijpers zelf.  
De verdieping is met een goede lift bereikbaar. Er is een replica van het element met de 
slijpwijzen dat ter hand genomen kan worden. Visuele contrasten werden voorzien. Er zijn 
brailleaanduidingen op de liftknoppen. Er is auditieve ondersteuning bij de filmpjes en 
sommige infopanelen. 
 

• Wandelen en fietsen 
 

Kalmthout - Vlinderpad 

Putsesteenweg 129  
2920 Kalmthout 
Tel.: +32 3 620 18 30 
E-mail: devroente@vlaanderen.be  
Website: www.devroente.be 
 
In oktober 2018 is op de Kalmthoutse Heide een speciaal aangelegd pad voor blinden en 
slechtzienden geopend. Het pad is drie kilometer lang en loopt door een gevarieerd 

mailto:info@zimmertoren.be
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landschap. Natuurlijke vegetatie, boomstammen uit het gebied, en waar nodig boorden en 
gootjes, vormen de leidraad op dit traject. Het onthaal en de start van de wandeling bevindt 
zich aan De Vroente. Een speciale app en infopunten geven de wandelaar aanwijzingen over 
het traject. De app is te vinden onder de naam Vlinderpad. Langs het pad zijn zeven 
infopunten voorzien. Bij elk infopunt zijn weetjes over de natuur verzameld die de 
wandelaar kan voelen. 
 

Toegankelijke fietslussen provincie Antwerpen 

Koningin Elisabethlei 22 

2018 Antwerpen 
Tel.: +32 3 240 63 90 
E-mail: liesbet.dewit@provincieantwerpen.be 
Website: https://www.kempen.be/iedereen-fietst  
 
In de provincie Antwerpen werden vier mooie én volledig toegankelijke fietslussen 
uitgestippeld, waarvan drie in de Kempen en één in Scheldeland. Niet enkel de fietsroutes 
zelf werden bekeken, maar ook toegankelijke bezienswaardigheden en horeca-adressen (al 
dan niet met aangepast sanitair) in de omgeving van de fietsroutes werden toegevoegd. Het 
resultaat is een mooi totaalpakket, waarbij de fietsroutes een lus maken met vertrek en 
aankomst aan een toegankelijk logeeradres. Zo kunnen ook mensen met een verminderde 
mobiliteit er meteen een fijn weekend of korte vakantie van maken. De routes zijn 
toegankelijk voor handbikers, maar ook mensen die snel vermoeid zijn, ouders met 
fietskarren en tandemfietsers hebben er baat bij.  
De fietslussen en de toeristische info met beknopte toegankelijkheidsinformatie vind je op 
https://www.kempen.be/iedereen-fietst en 
https://www.scheldeland.be/nl/toegankelijkscheldeland. Ook de bijhorende gedetailleerde 
fiches met informatie over de toegankelijkheid van attracties en horeca per fietslus kan je 
hier downloaden. 
 

Mol - Aangepaste fietsen (vzw Fietsenatelier) 

Sint-Apollonialaan 190b 
2400 Mol 
Tel.: +32 14 32 14 45 
E-mail: info@desprongvzw.be 
Website: https://www.desprongvzw.be/fietsenatelier 
 
Vzw de Sprong verhuurt: Driewielers: Mini  3, Midi 2 en Maxi 2, Easy Rider 2 (driewieler met 
rugsteun), O-pair rolstoelfiets, Fun 2 Go duozit driewieler, Fun 2 Go duozit driewieler 
elektrisch ondersteund, Loophulp city, Twinny Plus driewiel tandem, Twinny – tandem 
volwassene kind en VeloPlus rolstoelfiets elektrisch ondersteund. De fietsen kunnen (mits 
betaling van een vervoerskost) ook op locatie geleverd en terug afgehaald worden. 
 

• Infokantoren 
 

Toerisme Kasterlee 

Markt 42  

mailto:liesbet.dewit@provincieantwerpen.be
https://www.kempen.be/iedereen-fietst
https://www.kempen.be/iedereen-fietst
https://www.scheldeland.be/nl/toegankelijkscheldeland
mailto:info@desprongvzw.be
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2460 Kasterlee 
Tel.: +32 14 84 85 19 
E-mail: toerisme@kasterlee.be  
Website: www.visitkasterlee.be  
 
In ons infokantoor vind je een overzicht van de ruime, toeristische mogelijkheden die 
Kasterlee en de ruime omgeving te bieden heeft. Wij hopen je zo alle troeven te geven om 
jouw verblijf in Kasterlee nog aangenamer te maken. 
Alvast een zeer aangenaam verblijf in onze toeristische gemeente! 
Teksten kunnen in verschillende grootte gezet worden. Er is ook een tablet met alle 
informatie. Visuele contrasten en tactiele markeringen zijn aanwezig. 
 

Visit Lier 

Grote Markt 58   
2500 Lier  
Tel.: +32 3 800 05 55 
E-mail: info@visitlier.be  
Website: https://www.visitlier.be  
 
Visit Lier huist in het historische stadhuis van Lier.  
Een goede lift brengt je naar de verschillende niveaus. Er zijn brailleknoppen in de lift. 
Kleurcontrasten zijn grotendeels aanwezig. Aan de Zimmertoren staat een voelmaquette van 
de toren. Er zijn gidsbeurten mogelijk voor blinden en slechtzienden. 
 
 

MAASLAND 
 

• Wandelen en fietsen 
 

Maasmechelen - Connecterra 

Zetellaan 54  
3630 Maasmechelen 
Tel.: +32 89 44 04 44 
E-mail: info@connecterra.be  
Website: www.connecterra.be  
 
Welkom op de plek waar meer dan een kwart eeuw geleden de steenkoolmijn van Eisden 
nog op volle toeren draaide. Vandaag de dag ziet het landschap er helemaal anders uit en 
kan je er genieten van een verrassend landschap van ‘bergen en meren’ met spectaculaire 
panorama’s. Laat je in Connecterra verrassen door een bijzonder stukje natuur in 
Vlaanderen. Je vindt er ook een speeltuin en een bezoekerscentrum met café. Door middel 
van een halfverharding in grind kan je te Connecterra heen en terug naar de waterplas langs 
een pad van 1,5 km. De in de signalisatie gebruikte teksten hebben standaard een goed 
contrast met de achtergrond en zijn vrij groot qua font. 
 

mailto:toerisme@kasterlee.be
http://www.visitkasterlee.be/
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43 

 

Maasmechelen – verhuur fietsen 

Weldoenerslaan 5 
3630 Maasmechelen 
Tel.: +32 89 77 05 35 
E-mail: animatie@vakantiehuisfabiola.be  
Website: www.vakantiehuisfabiola.be 
 
Vakantiehuis Fabiola beschikt over een uitgebreid fietspark met meerdere aangepaste 
fietsen waaronder tandems, driewielers, au-pairfietsen,… . Alles kan ter plaatse aan een 
democratische prijs gehuurd worden, ook als je niet in het vakantiehuis verblijft. Je zit 
meteen op het fietsroutenetwerk Kempen en Maasland of in het Nationaal Park Hoge 
Kempen. 
 
 

HASPENGOUW 
 

• Musea en Attracties 
 

Hasselt - Jenevermuseum 

Witte Nonnenstraat 19 
3500 Hasselt 
Tel.: +32 11 23 98 60 
E-mail: jenevermuseum@hasselt.be  
Website: www.jenevermuseum.be 
 
Een bezoek aan het Jenevermuseum maakt je jeneverwijs. Met aandacht voor geest én 
lichaam maakt het Jenevermuseum van je bezoek een beleving. Het museum, een expo, een 
workshop, een proeverij of een optreden: alles geeft zin in ééntje om bij te leren. De stokerij 
kan je regelmatig in volle actie zien, want de meester- en leerling-stoker stoken op 
authentieke wijze in de  laat-19de-eeuwse / vroeg-20ste-eeuwse stoomstookinstallatie. Een 
bezoek aan het Jenevermuseum of aan een tijdelijke expo sluit je af met een borreltje in het 
proeflokaal. 
Sommige teksten zijn mogelijk te klein om te kunnen lezen, maar je kan de teksten ook in 
grootletterschrift verkrijgen in het museum zelf of downloaden op de website. 
 

Tongeren - Gallo-Romeins Museum (GRM) 

Kielenstraat 15 
3700 Tongeren 
Tel.: +32 12 67 03 30 
E-mail: grm@stadtongeren.be  
Website: www.galloromeinsmuseum.be 
 
In het Gallo-Romeins Museum ontdek je het veelzijdige verhaal van de mens, van de 
prehistorie tot het einde van de Romeinse tijd. 
Voor blinden en slechtzienden is er een attractief programma. Onder begeleiding van een 
gids voelen, ruiken en proeven de deelnemers het Romeinse verleden, o.a. via speciaal 

mailto:animatie@vakantiehuisfabiola.be
http://www.vakantiehuisfabiola.be/
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ontworpen maquettes, en smaken en geuren uit de Gallo-Romeinse keuken. Mogelijk na 
reservatie. 
 

• Fietsen 
 

 Fietsparadijs Limburg 

Website: www.fietsparadijslimburg.be 

 
Ontdek Limburg met je huurfiets. Het nieuwe verhuurseizoen is van half maart tot half 
oktober. Je kan kiezen uit verschillende afhaalpunten verspreid over Limburg. De 
afhaalpunten (en hun adresgegevens) vind je op de website. Er zullen naast gewone 
stadsfietsen (met en zonder kinderzitje) ook kinderfietsen, tandems, e-bikes en een 
picknickfiets te huur zijn. De picknickfiets is geschikt voor 1 volwassene en 2 kinderen tot 30 
kg en heeft een bijhorende picknicktas met een inhoud van 30 liter.  

 

Wellen - Duofiets huren bij de Bottelarij 

Ulbeekstraat 21  
3832 Ulbeek 
Tel.: +32 12 21 42 84 
E-mail: info@debottelarij.be  
Website: https://www.debottelarij.be/fietsverhuur  
 
Er is een aangepaste parkeerplaats aan de Daalstraat 37, ter hoogte van de Dorpsschool. 
In de Bottelarij kan je een elektrische duofiets huren om de prachtige Haspengouwse 
landschappen te verkennen. Bij deze duofiets zit de bijrijder naast de begeleider. De stoel 
van de bijrijder heeft heupfixatie met een tweepuntsgordel. De draaibaarheid van de stoel 
vergemakkelijkt het opstappen. Je betaalt 50 euro per huurbeurt (en 100 euro waarborg). 

http://www.fietsparadijslimburg.be/
mailto:info@debottelarij.be
https://www.debottelarij.be/fietsverhuur
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Personen met een handicap krijgen het betaalde huurgeld terug in de vorm van een 
waardebon, geldig in de Bottelarij. Vooraf reserveren is vereist. 
 

• Infokantoren 
 

Toerisme Tongeren 

Via Julianus 2  
3700 Tongeren 
Tel.: +32 12 80 00 70 
E-mail: info@toerismetongeren.be  
Website: http://www.toerismetongeren.be/  
 
Het infokantoor is centraal gelegen in de shoppingstraat. 
Er zijn gidsbeurten voor personen met een visuele beperking. 
 
 

LIMBURGSE KEMPEN 
 

• Wandelen 
 

Peer - Lieveheersbeestjespad Resterheide 

Begijnenvijvers  
3990 Peer 
Tel.: +32 11 61 16 02 
E-mail: toerisme@peer.be  
Website: https://www.peer.be/product/96/resterheide 
 
In het natuurgebied Resterheide in Bosland werden vijf wandellussen uitgetekend. Eén 
daarvan is het Lieveheersbeestjespad dat is aangepast voor rolstoelgebruikers, 
kinderwagens en voor blinden en slechtzienden. Het pad, gelegen in de vallei van de Zwarte 
beek, is 2,5 km lang en beschikt over belevingselementen en infoborden in braille. 
 

• Infokantoren 
 

Toerisme en Evenementen Heusden-Zolder 

Vrunstraat 6  
3550 Zolder 
Tel.: +32 11 80 80 88 
E-mail: toerisme@heusden-zolder.be  
Website: www.heusden-zolder.be  
 
De dienst toerisme en evenementen verstrekt informatie over het toeristisch aanbod in 
Heusden-Zolder en omgeving. Op de dienst toerisme en evenementen kan je terecht voor 
individuele 'Tips voor trips' en arrangementen voor groepen en kortverblijven. Bezoeken 
onder leiding van een gids kan je via de dienst toerisme en evenementen reserveren. 

mailto:info@toerismetongeren.be
http://www.toerismetongeren.be/
mailto:toerisme@peer.be
https://www.peer.be/product/96/resterheide
mailto:toerisme@heusden-zolder.be
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Visuele contrasten werden voorzien. 
 

Toerisme Peer 

Markt 3 2 
3990 Peer 
Tel.: +32 11 61 16 02 
E-mail: toerisme@peer.be  
Website: www.toerismepeer.be  
 
Bij Toerisme Peer vindt u onder meer info over fiets- en wandelroutes en groepsbezoeken. 
De website is beschikbaar in grootletterschrift. Visuele contrasten zijn grotendeels aanwezig. 
 
 

LEIESTREEK 
 

• Musea en Attracties 
 

Izegem - Eperon d’Or 

Prins Albertlaan 5  
8870 Izegem 
Tel.: +32 51 31 64 46 
E-mail: musea@izegem.be  
Website: http://www.musea.izegem.be of www.eperondor.be  
 
Op de prachtige art deco site Eperon d'Or, een voormalige schoenfabriek, beleef je de 
industriële geschiedenis van Izegem. Borstels en schoenen staan op het voorplan, maar er is 
ook veel aandacht voor de brede impact van de industrialisatie op de stad, de streek en zijn 
bewoners. In de “gouden schoendoos” bovenop het dak van het gebouw Eperon d’Or, 
bevindt zich een streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek. 
Er zijn tactiele markeringen aan de trap. De lift geeft een auditief signaal. Er is een audiogids, 
en gidsbeurten voor mensen met een visuele beperking zijn mogelijk op aanvraag. 
 

Kortrijk - Kortrijk 1302 

Begijnhofpark z/n   
8500 Kortrijk 
Tel.: +32 56 27 78 50 
E-mail: info@kortrijk1302.be 
Website: www.kortrijk1302.be 
 
Kortrijk 1302 is de plaats bij uitstek voor groot en klein om de Guldensporenslag te 
herbeleven. Je kan er maliënkolders, zwaarden en goedendags betasten, je ziet de 
hoofdrolspelers van het conflict opnieuw tot leven komen, je kan het verloop van de veldslag 
volgen op een reuzegrote maquette. Verteller van dienst is Gilles li Muisit, de oude abt van 
de abdij van Saint-Martin. Hij voert je terug naar het verleden en is jouw gids door zeven 
eeuwen geschiedenis van Vlaanderen. Als afsluiter kijk je naar een verrassende film over de 
traditievorming rond 11 juli. 

mailto:toerisme@peer.be
http://www.toerismepeer.be/
mailto:musea@izegem.be
http://www.musea.izegem.be/
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De bedieningsknoppen in de lift hebben braille aanduidingen. De filmvoorstelling heeft 
auditieve ondersteuning. Verschillende voorwerpen mogen betast worden. Er zijn voldoende 
contrasten aanwezig. 
 

Kortrijk - TEXTURE | museum van vlas en textiel 

Noordstraat 28 
8500 Kortrijk 
Tel.: +32 56 27 74 70 
E-mail: texture@kortrijk.be  
Website: www.texturekortrijk.be 
 
Texture vertelt over de linnen- en vlasnijverheid. Een verhaal met heel sterke wortels dat 
getuigt van straf vak- en ondernemerschap, van gedurfde innovatie en wendbaarheid en van 
zichzelf voortdurend heruitvinden. In drie kamers, ingericht in een authentiek 
vlasverzendhuis (1912), ontdek je de revolutionaire ontwikkeling die de vlasnijverheid in de 
streek van Kortrijk teweeg bracht. Het museum zet ook in op de nieuwe toepassingen van 
vlas in verschillende sectoren. Het verleden zal je verrassen maar de verhalen van vandaag 
en morgen zullen je verbazen en inspireren. 
Een ruime lift brengt je naar de verdiepingen (de liftknoppen hebben brailleaanduidingen, 
maar staan wat dicht in de hoek). Er is aandacht besteed aan voldoende contrasten voor 
slechtzienden. Vooral de Wonderkamer focust zich op een zintuigelijke beleving (voelen, 
smaken, ruiken, horen). Er zijn meeneembare stoelen ter beschikking, zodat je tijdens het 
bezoek niet de hele tijd hoeft recht te staan. 
 

• Fietsen 
 

Deinze - Bike Corner - verhuur tandems en elektrische fietsen 

Oudenaardsesteenweg 1 
9800 Deinze 
Tel.: +32 9 386 88 75 
E-mail: bikecorner@skynet.be  
Website: www.bikecorner.be 
 
Bike Corner verhuurt 4 tandems, 10 stadsfietsen en 4 elektrische fietsen. 
 

Kortrijk – Fietsencentrum Mobiel  

Min. Pieter Tacklaan 57 
8500 Kortrijk 
Tel.: +32 56 24 99 10 
E-mail: verhuur@mobiel.be  
Website: www.mobiel.be 
 

Bij het fietscentrum Mobiel in Kortrijk kan je naast het kopen van tweedehands fietsen en 
het herstellen van een fiets ook terecht om een (elektrische) fiets te huren. In het aanbod: 
allerlei aanhangfietsen (WeeHoo, Trets, Tri-Bike), een driewieler (Easy rider junior), 

mailto:texture@kortrijk.be
http://www.texturekortrijk.be/
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http://www.bikecorner.be/
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(familie)tandems en allerlei bakfietsen met 2 en 3 wielen (Bakfiets.nl, Zigo Leader, Taga, 
Nihola, …). Kijk op hun site voor het volledig actueel overzicht. 
 

Waregem – VZW Werkplus Maatwerk / Veloods Fietsenverhuur 

Windhoek 17 
8790 Waregem 
Tel.: +32 56 61 34 38 
E-mail: veloods@werkplus.be  
Website: www.werkplus.be 
 
Bij Veloods vind je een uitgebreid gamma aan gewone en buitengewone fietsen voor jong en 
oud, maar ook tandems, een rolstoelfiets en elektrische fietsen. Er is tevens een grote keuze 
aan fietskaarten beschikbaar. Mits vergoeding kan de huurfiets ook ter plaatse gebracht 
worden. 
 
 

WESTHOEK 
 

• Musea en Attracties 
 

Diksmuide - Museum aan de IJzer 

Ijzerdijk 49  
8600 Diksmuide 
Tel.: +32 51 50 02 86 
E-mail: info@aandeijzer.be 

Website: http://www.museumaandeijzer.be 

 

Het vernieuwde Museum aan de IJzer in de IJzertoren vertelt het verhaal van het Belgisch-
Duitse front tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de hand van verhalen van soldaten, 
vluchtelingen en burgers aan beide kanten van het front. In het museum wordt geen 
vrijblijvende boodschap gebracht, maar een duidelijke opdracht meegegeven: Nooit meer 
oorlog! Daarnaast worden ook de politieke consequenties van deze oorlog die uitmonden in 
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd toegelicht. Naast het uitzicht over het voormalige IJzerfront 
kan je bovenop de 84 meter hoge toren ook genieten van een schitterend panorama over 
Diksmuide en de Westhoek 
Je vindt aangepaste parkeerplaatsen naast het ticketgebouw. De lift in het museum bedient 
slechts zes verdiepingen. De andere verdiepingen bereik je via de trap. Bij de ticketbalie vind 
je een infopaneel in braille met bronzen voelmaquettes van de IJzertoren, de Paxpoort en de 
Crypte die je toelaten om de kleinste details te voelen. De bijhorende reliëfkaart geeft je dan 
weer een idee van de ligging en de verhouding van de drie monumenten op deze site.  
 

Ieper – Bellewaerde 

Meenseweg 497  
8902 Hollebeke 
Tel.: +32 57 46 86 86 
E-mail: info@bellewaerde.be 

mailto:veloods@werkplus.be
http://www.werkplus.be/
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Website: http://www.bellewaerde.be 
  

Bellewaerde staat voor een dag vol plezier, avontuur en spectaculaire ontdekkingen met de 
hele familie. Met tientallen attracties midden in het groen beleven jullie samen het ene 
avontuur na het andere. Je vindt er trouwens ook heel wat exotische dieren.  
Als je je aanmeldt bij de infostand aan ingang Leeuw of aan een kassa van ingang Mexico 
ontvang je als persoon met een handicap een Easy Pass-bandje. Daarmee krijg je overal een 
vlottere toegang tot de attractie. Je wacht buiten de wachtrij en wordt begeleid naar de 
aangewezen plaats of wagen. Het Easy Pass-bandje is te verkrijgen op vertoon van de 
European Disability Card of een geldige verklaring van een onafhankelijke gespecialiseerde 
arts. Op parkings Leeuw en Mexico zijn er een aantal voorbehouden plaatsen dicht bij de 
ingang bestemd voor personen met een beperking. 
 

Ieper - In Flanders Fields Museum 

Grote Markt 34 
8900 Ieper 
Tel.: +32 57 23 92 20 
E-mail: flandersfields@ieper.be 

Website: http://www.inflandersfields.be 

 

Het nieuwe In Flanders Fields Museum brengt het historische verhaal van de Eerste 
Wereldoorlog in de West-Vlaamse frontstreek. Het vertelt over de inval in België en de 
eerste maanden van de bewegingsoorlog, over de vier jaar stellingenoorlog in de Westhoek - 
van het strand van Nieuwpoort tot de Leie in Armentières De focus van de scenografie ligt 
op de menselijke ervaring in de oorlog, op het persoonlijke getuigenis van de 
oorlogservaring. 
De interactieve opbouw van dit museum is bijzonder geslaagd. Touchscreens, de interactieve 
poppy-armband, videoprojectie, geluidsfragmenten.. alles staat in het teken van een intense 
beleving en een authentieke onderdompeling in het leven aan het front. Naam en logo van 
het museum werden ontleend aan het gedicht ‘In Flanders Fields’ van de Canadese arts en 
militair John McCrae. Ongetwijfeld herken je de laatste regels van het gedicht: ‘We shall not 
sleep, though poppies grow in Flanders fields’.  
Voor blinde en slechtziende bezoekers kan er een speciale rondleiding voorzien worden, 
begeleid door een gids. Er is ook een braille gids beschikbaar. Op de Grote Markt voor de 
Lakenhalle staat een bronzen voelmaquette. Kinderen met een visuele of leesbeperking 
kunnen in het IFFM ook het Daisy-boek ‘Het droommuseum van Dre’ ontlenen om op de 
eigen mp3 of cd/dvd-speler te beluisteren. Je kan het luisterboek op cd-rom ook ontlenen in 
de bib van Ieper en in andere West-Vlaamse bibliotheken en in het Luisterpunt 
(www.luisterpuntbibliotheek.be). 
 

Poperinge - Talbot House 

Gasthuisstraat 43 
8970 Poperinge 
Tel.: +32 57 33 32 28 
E-mail: info@talbothouse.be 

Website: http://www.talbothouse.be 

 

http://www.bellewaerde.be/
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De bekendste soldatenclub van de Groote Oorlog onderging een grondige renovatie. De tuin 
werd opgefleurd en in het huis werden verschillende ruimtes gerestaureerd, waardoor de 
kapel, de keuken en de hal. Het gloednieuwe tabletsysteem, Tubby's Story Tablets, vormen 
een digitale gids die je op sleeptouw nemen door het museum, de tuin en het huis. De 
tablets wijzen de weg en laten je op bepaalde plaatsen halt houden om naar een verhaal te 
luisteren. Naast een museum is Talbot House ook nog steeds de Every Man's Club die het 
altijd was. Geniet een kopje thee in de kantine van het huis of reserveer een kamer en breng 
de nacht door in het museum. De 100e verjaardag werd gevierd op 15 december 2015. 
Elke bezoeker of groep bezoekers krijgt een tablet mee die je langs een aantal hotspots 
loodst doorheen het Huis, de tuin en het museum. Eens de eerste hotspot bereikt is, begint 
automatisch een “verhaal” (filmpje, vertelstem, muziek, prent, foto) te spelen. Het Talbot 
House archief komt op deze manier letterlijk tot leven. 
 

Veurne - Vrij Vaderland Belevingscentrum 

Grote Markt 29  
8630 Veurne 
Tel.: +32 58 33 55 31 
E-mail: info@vrijvaderland.be 

Website: http://www.vrijvaderland.be 
 

“Vrij Vaderland” focust niet op het slagveld van de Groote Oorlog, maar op het laatste stukje 
onbezet België, de zogenaamde Belgische Sector van waaruit Koning Albert I stand hield 
tegen de Duitse bezetter. Je beleeft het verhaal achter het front, het dagelijkse leven in dit 
onbezet gebied. Je ziet een ware smeltkroes van mensen, multiculturaliteit avant la lettre. 
De sfeervolle expo belicht thema’s als verzorging, onderwijs en rechtspraak via moderne 
media en traditionele elementen. 
In hetzelfde gebouw bevindt zich het met A+ gelabelde en dus comfortabel toegankelijke 
toeristische infokantoor en bezoekerscentrum van Veurne. Het museum Vrij Vaderland op 
+1 is bereikbaar via een ruime lift. Bij verschillende belevingselementen is ook informatie via 
QR-code beschikbaar. De teksten in het museum worden allemaal voorgelezen.  
 

Zonnebeke - De Oude Kaasmakerij (Passendale) 

’s Graventafelstraat48a 
8980 Zonnebeke 
Tel.: +32 51 77 70 05 
E-mail: info@deoudekaasmakerij.be 

Website: http://www.deoudekaasmakerij.be 
 

Ergens in Vlaamse velden – op een steenworp van Tyne Cot Cemetery, hét symbool van de 
onuitwisbare sporen die WO I in deze streek heeft getrokken – vind je Sint-Jozef, een 
kaasmakerij uit het interbellum. In dit prachtige stukje erfgoed brengen we de rijke traditie 
van het kaasmaken op een boeiende, interactieve manier opnieuw tot leven en leer je alles 
wat je altijd al wilde weten over kazen maar nooit durfde te vragen. Aansluitend op het 
museumbezoek kan je in onze brasserie terecht voor een degustatie van diverse soorten 
kaas. De volledige rondleiding werd in braille uitgewerkt en is beschikbaar aan de kassa. 
 

mailto:info@vrijvaderland.be
http://www.vrijvaderland.be/
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Zonnebeke - Memorial Museum Passchendaele 1917 

Berten Pilstraat 5a  
8980 Zonnebeke 
Tel.: +32 51 77 04 41 
E-mail: info@passchendaele.be 

Website: http://www.passchendaele.be 
 

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 vertelt het verhaal van de Eerste Wereldoorlog, 
met specifieke aandacht voor de Slag bij Passendale. Deze slag in 1917 staat bekend als één 
van de gruwelijkste veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog met bijna  600.000 slachtoffers 
voor een terreinverschuiving van slechts 8 kilometer.  
Het museum focust op de beleving van de bezoeker met een interactieve opstelling. Aan de 
hand van authentieke brieven, uniformen, videofragmenten … krijgen groot en klein zicht op 
het leven rond en op de slagvelden. In de nagebouwde dugout ervaar je hoe de Britten in 
1917 ondergronds gingen leven. De waarheidsgetrouwe, gereconstrueerde Britse en Duitse 
loopgraven met schuilplaatsen verbinden de ondergrondse gedeeltes van het museum. 
Afsluiter van het bezoek is de tentoonstelling van de Commonwealth War Graves 
Commission over hun werking. 
De jongste bezoekers kunnen met Lisa, haar neefje Louis en hun vriendje Maurice, het 
museumratje, zelfstandig op stap. Lisa en Louis bezoeken hun opa, die in het kasteel van 
Zonnebeke WOI-spullen verzamelt. Maurice neemt de kinderen met behulp van een 
plooikaart en een luisterspel op ontdekkingstocht in het museum. Onderweg voeren ze 
leuke opdrachten uit. 
Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is gevestigd in het kasteeldomein van 
Zonnebeke dat in het midden van het vroegere slagveld ligt. Belangrijke schakels zijn het 
Polygoonbos, de vele bunkers en het gratis bezoekerscentrum van CWGC Tyne Cot 
Cemetery, de grootste Commonwealth-begraafplaats ter wereld. Vlak naast het museum 
liggen de acht ‘Herdenkingstuinen’ in het Passchendaele Memorial Park. Van aan de tuinen 
heb je een mooi zicht op de ‘pou maumahara’. Deze 8 meter hoge Maori houtsculptuur 
herdenkt de Nieuw-Zeelandse Māori en andere soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.  
Het museum is heel interactief en speelt in op de zintuigen. Je kan er heel wat voorwerpen 
uit WO I betasten en (op een veilige manier)ervaren hoe de verschillende soorten gassen 
ruiken 
 

• Monumenten, begraafplaatsen en Gebouwen 
 

Heuvelland - Bayernwald 

Voormezelestraat 
8950 Heuvelland 
Tel.: +32 57 45 04 55 
E-mail: toerisme@heuvelland.be 

Website: https://www.flandersfields.be/nl/doen/bayernwald 

 
De onneembare Duitse loopgravenstellingen op de heuvel in Wijtschate speelden een 
belangrijke rol bij de Slag om Mesen. De Fransen noemden de omgeving Bayernwald. 
Om de site te kunnen bezoeken, moet je op voorhand tickets kopen bij de toeristische dienst 
van Heuvelland (Sint-Laurentiusplein 1, 8956 Heuvelland, +32 57 45 04 55).  

mailto:info@passchendaele.be
http://www.passchendaele.be/
mailto:toerisme@heuvelland.be
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Er zijn geen parkeerplaatsen voorzien bij de site, maar je kan dichtbij parkeren langs de weg 
op een voorbehouden parkeerplaats. In het paviljoen vind je een reliëfkaart van de site. 
 

Ieper - Menenpoort 

Menenstraat  
8900 Ieper 
Website: http://www.lastpost.be 

 

De Menenpoort, een stukje Brits grondgebied in Vlaanderen, is een icoon voor hoog 
oplopende, triomfalistisch nationalistische sentimenten na de Eerste Wereldoorlog. Het 
monument is een ontwerp van Sir Reginald Blomfield. Hij ontwerp dit gedenkteken als een 
klassieke triomfboog. De Menenpoort is dan ook een 'memorial to the missing', een 
eerbetoon aan alle soldaten van het Britse Gemenebest die vielen in Flanders Fields en van 
wie het lichaam nooit teruggevonden is. Aan de binnenzijde staan de namen van ongeveer 
55.000 Commonwealth-soldaten die voor 15 augustus 1917 als vermist werden opgegeven. 
Elke avond om 20 uur spelen de klaroenspelers van de Last Post Association de Last Post 
onder de Menenpoort uit respect voor alle gesneuvelden. 
Boven de Menenpoort kan je de maquette betasten, een exacte replica van het monument. 
 

Poperinge - Lijssenthoek Military Cemetery 

Boescheepseweg 35A 
8970 Poperinge 
Website: http://www.lijssenthoek.be 

 
Lijssenthoek Military Cemetery is de indrukwekkende getuige van meer dan vier jaar 
oorlogsgeweld. Van 1915 tot 1920 was op het gehucht Lijssenthoek het grootste 
evacuatiehospitaal van de Ieperboog gevestigd. 10.784 gewonden uit het hospitaal die het 
niet haalden, werden ter plaatse begraven. Ontdek in het bezoekerscentrum net naast 
Lijssenthoek Military Cemetery het verhaal van de bijna 11.000 soldaten die hier begraven 
liggen. 
Op de hoek van de parking en het pad naar het bezoekerscentrum vind je een plattegrond in 
reliëf van de site. Ook van het bezoekerscentrum is er in het gebouw een plattegrond in 
reliëf beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lastpost.be/
http://www.lijssenthoek.be/
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• Wandelen 
 

Ieper - Provinciaal bezoekerscentrum De Palingbeek 

Vaartstraat 7 
8902 Zillebeke 
Tel.: 057/23 08 40 
E-mail: bc.palingbeek@west-vlaanderen.be 

Website: http://www.west-vlaanderen.be/bezoekerscentra 
 
De Palingbeek is een groot wandelgebied met goed toegankelijke paden. Er is ook een 
milieuboerderij met toegankelijke activiteiten, geschikt voor personen met een motorische of 
verstandelijke beperking en voor dove, slechthorende, blinde en slechtziende deelnemers. 

 
 

WAASLAND 
 

• Fietsen 
 

Wachtebeke - Verhuur tandems en rolstoelen - Domein Puyenbroeck 

Puyenbrug 1a  
9185 Wachtebeke 
Tel.: +32 9 342 42 42 
E-mail: puyenbroeck.recreatie@oost-vlaanderen.be  
Website: www.puyenbroeck.be 

 
Aan het loket van de fietsenverhuur  kan je van 1 april tot 30 september 5 tandems huren. 
Via het bezoekerscentrum (parking 1) kan je het hele jaar dagelijks rolstoelen huren.  
 

• Eten en drinken 
 

Sint-Niklaas - Centerken - food & drinks 

Stationsstraat 131  
9100 Sint-Niklaas 
Tel.: +32 3 777 15 52 
E-mail: info@centerken.be  
Website: http://centerken.be  
 
Je bereikt Centerken via de drempelloze ingang van Foubert. De menukaart is beschikbaar in 
braille en grootletterdruk. 
 

Sint-Niklaas - Foubert – Cremerie & Chocoladebar 

Stationsstraat 127 
9100 Sint-Niklaas 
Tel.: +32 3 336 23 80 
E-mail: info@foubert.eu  
Website: www.foubert.eu 

mailto:puyenbroeck.recreatie@oost-vlaanderen.be
http://www.puyenbroeck.be/
mailto:info@centerken.be
http://centerken.be/
mailto:info@foubert.eu
http://www.foubert.eu/
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Foubert is een begrip in het Waasland en ver daarbuiten. De broers Jan en Carlos startten in 
2010 met Foubert als dessertkeuken voor hun taverne 't Centerken. De twee zaken delen 
het zonnige terras in de binnentuin, waar een ijscoupe bij mooi weer natuurlijk nog beter 
smaakt. Foubert groeide uit tot het mekka voor ijsliefhebbers. Het assortiment telt zestien 
vaste smaken roomijs en sorbet en vier smaken van de week die het hele jaar door wisselen. 
Met namen als meloen, dinosauruskoeken, banana colada, amaretto, groene appel of mojito 
lichten we alvast een kleine tip van de sluier op. Op de kaart vind je ook verse pannenkoeken 
en brownies. De menukaart is beschikbaar in braille en via de smartphone. 
 

 

SCHELDELAND 
 

• Musea en Attracties 
 

Boom - Fietsbelevingscentrum De Velodroom 

Hoek 129 
2850 Boom 
Tel.: +32 473 96 01 85 
E-mail: patrick.vandam@deschorre.be  

Website: https://www.deschorre.be/develodroom.html  
 

De Velodroom is een fietsbelevingscentrum in De Schorre te Boom. Het uithangbord is de 
ruime collectie aan wieleritems, met meer dan 1500 wielertruien, 40 fietsen, 3000 boeken 
en nog zoveel andere fietsschatten. Daarnaast ontdek je in De Velodroom ook de 
geschiedenis van de lokale wielerhelden en de Boomse velodroombouwersfamilie Apostel-
Mampaey. In het wielercafé De Musette kan je tijdens je fietstocht weer op krachten komen. 
Je kan ook gewone en elektrische fietsen huren. Er zijn geleidelijnen en tactiele markeringen. 
De liftknoppen zijn voorzien in braille en de lift geeft een auditief signaal. 
 

• Monumenten en gebouwen 
 

Dendermonde - Onze-Lieve-Vrouwekerk 

Onze-Lieve-Vrouwekerkplein  
9200 Dendermonde 
Tel.: +32 52 21 39 56 
E-mail: toerisme@dendermonde.be  
Website: www.toerismedendermonde.be 
 
Rondleidingen voor blinden en slechtzienden zijn mogelijk. 
 

• Fietsen 
 

Toegankelijke fietslussen provincie Antwerpen 

Koningin Elisabethlei 22 

2018 Antwerpen 

mailto:patrick.vandam@deschorre.be
https://www.deschorre.be/develodroom.html
mailto:toerisme@dendermonde.be
http://www.toerismedendermonde.be/
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Tel.: +32 3 240 63 90 
E-mail: liesbet.dewit@provincieantwerpen.be 
Website: https://www.scheldeland.be/nl/toegankelijkscheldeland  
 
In de provincie Antwerpen werden vier mooie én volledig toegankelijke fietslussen 
uitgestippeld, waarvan drie in de Kempen en één in Scheldeland. Niet enkel de fietsroutes 
zelf werden bekeken, maar ook toegankelijke bezienswaardigheden en horeca-adressen (al 
dan niet met aangepast sanitair) in de omgeving van de fietsroutes werden toegevoegd. Het 
resultaat is een mooi totaalpakket, waarbij de fietsroutes een lus maken met vertrek en 
aankomst aan een toegankelijk logeeradres. Zo kunnen ook mensen met een verminderde 
mobiliteit er meteen een fijn weekend of korte vakantie van maken. De routes zijn 
toegankelijk voor handbikers, maar ook mensen die snel vermoeid zijn, ouders met 
fietskarren en tandemfietsers hebben er baat bij.  
De fietslussen en de toeristische info met beknopte toegankelijkheidsinformatie vind je op 
https://www.kempen.be/iedereen-fietst en 
https://www.scheldeland.be/nl/toegankelijkscheldeland. Ook de bijhorende gedetailleerde 
fiches met informatie over de toegankelijkheid van attracties en horeca per fietslus kan je 
hier downloaden. 
 

Bornem – De Zilverreiger vzw - Verhuur van tandem en kwaliteitsfietsen in WEERT 

Scheldestraat 18 
2880 Bornem 
Tel.: +32 3 889 06 03 
E-mail: info@zilverreiger.be  
Website: www.zilverreiger.be > fietsverhuur 
 
Het aanbod omvat 70 kwaliteitsfietsen, 25 kinderfietsen, 12 tandems en 1 duofiets (fun2go) 
met 3 elektrische versnellingen. Op bestelling zijn er ook 10 elektrische fietsen verkrijgbaar. 
De tandems worden aan halve prijs (€ 9,00  (halve dag) of € 10,00  (ganse dag) per tandem 
uitgeleend aan blinden en slechtzienden en hun begeleider mits voorlegging van één van 
volgende documenten: een inschrijving bij het Vlaams agentschap personen met een 
handicap, een attest van de VDAB ‘persoon met een handicap’, een attest uitgereikt door de 
directie ‘personen met een handicap’ of een bewijs van arbeidsongeschiktheid van minstens 
66% . De duofiets (fun2go) wordt aan halve prijs (€ 15) uitgeleend aan mensen met 
beperkingen en hun begeleider mits voorlegging van één van bovengenoemde documenten. 
 

mailto:liesbet.dewit@provincieantwerpen.be
https://www.scheldeland.be/nl/toegankelijkscheldeland
https://www.kempen.be/iedereen-fietst
https://www.scheldeland.be/nl/toegankelijkscheldeland
mailto:info@zilverreiger.be
http://www.zilverreiger.be/
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Hamme - Tandem (Toerisme Hamme) 

Marktplein 1 
9220 Hamme 
Tel.: +32 52 47 55 30 
E-mail: toerisme@hamme.be  
Website: www.hamme.be > Vrije tijd > Toerisme 
> Fietsen > Fietsverhuur 
 
Toerisme Hamme stelt 6 tandems (voor mensen 
met een visuele handicap en hun begeleiders) 
gratis ter beschikking. Andere personen betalen 
10 EUR per dag. 
 

Wetteren - Toerisme Wetteren - verhuur 
tandem 

Markt 23 
9230 Wetteren 
Tel.: +32 9 366 31 04 
E-mail: toerisme@wetteren.be  
Website: www.wegvanwetteren.be 

 
Toerisme Wetteren verhuurt op aanvraag 1 tandem en 8 fietsen. 
 

 

• Infokantoren 
 

Toerisme Dendermonde 

Stadhuis - Grote Markt z/n  
9200 Dendermonde 
Tel.: +32 52 21 39 56 
E-mail: toerisme@dendermonde.be  
Website: www.toerismedendermonde.be  
 
Bij de dienst Toerisme van Dendermonde kan je o.a. terecht voor toeristische informatie 
over heel Vlaanderen , fietsverhuur, dagtrips en rondleidingen, zaalverhuur en tal van gratis 
evenementen. Op de Grote Markt zijn er twee aangepaste voorbehouden parkeerplaatsen. 
Er is een audiogids beschikbaar. Er zijn voldoende kleurcontrasten. 
 
 

VLAAMSE ARDENNEN 
 

• Musea en Attracties 
 

Oudenaarde - Centrum Ronde van Vlaanderen 

Markt 43 

mailto:toerisme@hamme.be
http://www.hamme.be/
mailto:toerisme@wetteren.be
http://www.wegvanwetteren.be/
mailto:toerisme@dendermonde.be
http://www.toerismedendermonde.be/
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9700 Oudenaarde 
Tel.: +32 55 33 99 33 
E-mail: info@crvv.be  
Website: www.crvv.be 
 
Ook zo ‘zot’ van wielrennen en de Ronde van Vlaanderen in het bijzonder? Het Centrum 
Ronde van Vlaanderen is een multifunctioneel bezoekers- en belevingscentrum dat de 
verschillende facetten van het wielrennen belichaamt. Onder het motto “Live Ride Love” 
koppelt het Centrum het aanbieden van informatie over de Ronde aan de totale Ronde-
beleving. Aan de balie is er (fiets)toeristische informatie over de Vlaamse Ardennen 
beschikbaar. Er zijn aangepaste parkeerplaatsen in de buurt. Er zijn audiogidsen voor 
slechtziende en slechthorende bezoekers. 
 

Oudenaarde - Provinciale Erfgoedsite Ename (pam Ename) 

Lijnwaadmarkt 20 
9700 Oudenaarde-Ename 
Tel.: +32 55 30 90 40 
E-mail: pam-ename@oost-vlaanderen.be 
Website: www.pam-ename.be  
 
Pam Ename in Oost-Vlaanderen (bij Oudenaarde) belicht het 
verleden van de burcht (ca. het jaar 1000) en de 
benedictijnenabdij van Ename (11-18de eeuw). Het pam 
Ename bevindt zich naast de Sint-Laurentiuskerk. 
Er is een speciale parkeerplaats nabij de ingang. 
Voor blinden en slechtzienden zijn er geleidelijnen en je kunt 
replica’s van waardevolle stukken betasten, begeleid door 
speciale tablets. Er zijn ook teksten in grootletterschrift beschikbaar. 

© Pam Ename 

 

• Fietsen 
 

Geraardsbergen – verhuur aangepaste fietsen - De Gavers 

Provinciaal domein De Gavers 
Onkerzelestraat 280 
9500 Geraardsbergen 
Tel.: +32 54 41 63 24 
E-mail: gavers@oost-vlaanderen.be  

Website: www.degavers.be  
 
In Provinciaal Domein De Gavers in Geraardsbergen kunnen ook mensen met een beperking 
een fietstocht maken. De Gavers bieden 5 tandems, 2 ligfietsen en 2 handbikes aan.  
De fietsen worden verhuurd aan dezelfde prijs van de klassieke fietsen (€ 4 per 2 uur - € 9 
per dag). Op de website van de Gavers kan je een gratis fietsroute met een plus 
downloaden. 
 

mailto:info@crvv.be
http://www.crvv.be/
mailto:pam-ename@oost-vlaanderen.be
http://www.pam-ename.be/
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Wortegem-Petegem - Verhuur aangepaste fietsen - DE SNEUKELFIETS 

Beeksstraat 1  
9790 Wortegem-Petegem 
Tel.: +32 497.45 62 94 
E-mail: desneukelfiets@telenet.be  
Website: www.tsneukelwiel.be 
 
  
De Sneukelfiets (een project van vzw 't Sneukelwiel) 
stelt in Elsegem (in de buurt van Oudenaarde) gewone 
fietsen, tandems, driewielfietsen, rolstoelfietsen en 
duofietsen ter beschikking. Daarbij zijn er ook 
elektrische rolstoelfietsen, twee elektrische 
duofietsen, een elektrische driewielfiets,  een 
elektrische driewieltandem en elektrische tandems 
beschikbaar. De verhuur is naar groepen en 
individuele personen gericht en enkel na afspraak via 
mail: desneukelfiets@telenet.be. 
De uitleenpost bevindt zich op het parcours van de toegankelijke en bewegwijzerde 
Sneukelfietsroute. De vernieuwde routefolder is verkrijgbaar op aanvraag. 
 

• Infokantoren 
 

Toerisme Ronse - Hoge Mote belevingscentrum 

De Biesestraat 2   
9600 Ronse  
Tel: +32 55 23 28 16 
E-mail: toerisme@ronse.be   
Website: https://www.visitronse.be  
  
De Hoge Mote, centraal gelegen in het historisch centrum van Ronse, is zonder twijfel een 
grensverleggend onthaal- en belevingscentrum. De restauratie van de site mag gezien 
worden, het is een erfgoedparel met verrassende hedendaagse accenten en de vaste stek 
van Toerisme Ronse. De perfecte start voor een stadswandeling of een regioverkenning. Aan 
de hand van interactieve panelen, luisterverhalen, filmpjes en virtual reality kunnen 
bezoekers meer ontdekken over Sint-Hermes, de ontwikkeling van Ronse en textiel en 
Vlaanderens mooiste landschap. De informatie is beschikbaar in vier talen. De Hoge Mote 
had al drie torens, met een vierde toren is het uitzicht compleet. 
Een goede lift brengt je naar de verschillende niveaus, waaronder het panoramaterras op de 
tweede verdieping. De audioverhalen zijn ook uitgeschreven beschikbaar in 
grootletterschrift. Kleurcontrasten werden voorzien. 
 

 

 

mailto:desneukelfiets@telenet.be
http://www.tsneukelwiel.be/
mailto:desneukelfiets@telenet.be
mailto:toerisme@ronse.be
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MEETJESLAND 
 

• Infokantoren 
 

Toerisme Maldegem 

Marktstraat 7  
9990 Maldegem  
Tel.: +32 50 72 86 22 
E-mail: toerisme@maldegem.be  

Website: www.maldegem.be  
 

Welkom in het 3-Vlaanderenpunt Maldegem, op de grens van Oost-, West-, en Zeeuws-
Vlaanderen. Maldegem ligt vlakbij kunststeden Brugge en Gent, vlakbij shopping paradijs 
Sluis, vlakbij de Kust, maar is vooral… een bruisende gemeente met een wijd aanbod aan 
toeristische trekpleisters. Verken de prachtige landschappen, ga terug naar de 
Middeleeuwen in Middelburg of ontdek onze attracties en ons gevarieerd logiesaanbod. 
De Maldegemse dienst voor toerisme informeert u over Maldegem, het Meetjesland en de 
Zwinregio en beschikt over de nodige fiets-, wandel- en mountainbikeroutes om uw vakantie 
in het 3-Vlaanderenpunt onvergetelijk te maken. 
Alle folders zijn digitaal beschikbaar en kunnen in elke gewenste lettergrootte worden 
afgedrukt. 
 
 
 

3. KUST 

 

• Musea en Attracties 
 

Knokke-Heist - Zwin Natuur Park 

Graaf Léon Lippensdreef 8 
8300 Knokke-Heist 
Tel.: +32 50 60 70 86 
E-mail: info@zwin.be 

Website: www.zwin.be 
 
Welkom in het Zwin Natuur Park, de internationale luchthaven 
voor vogels. Hou je instapkaart klaar, de trekvogels nemen je 
mee naar een verre bestemming. Tijdens de boeiende vlucht leer je hen spelenderwijs 
kennen, zowel in de doe-tentoonstelling, doorheen het belevingsparcours in het park als in 
de Zwinvlakte. Een fascinerende reis voor het hele gezin. 
Er zijn 9 voorbehouden parkeerplaatsen op de parking van het Zwin Natuur Park. Je vindt ze 
helemaal achteraan de autoparking, net voor de overdekte fietsenstalling en het dichtst bij 
de ingang. Verderop, in het natuurgebied Zwinduinen en -polders, werd voor slechtzienden 
en blinden een aanbevolen route uitgestippeld in samenwerking met Westkans. Een 
maquette stelt de Zwinstreek voor met de zee, slikken, schorren en polders. 

mailto:toerisme@maldegem.be
http://www.maldegem.be/
mailto:info@zwin.be
http://www.zwin.be/
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Koksijde – Abdijmuseum Ten Duinen 1138 

Koninklijke Prinslaan 2 
8670 Koksijde 
Tel.: +32 58 53 39 50 
E-mail: abdijmuseum@koksijde.be 

Website: www.tenduinen.be 

 
Beleef het dagelijkse leven in een middeleeuwse cisterciënzerabdij.  
Wonen, werken, bidden, eten, spelen, liefhebben,… het zal je verbazen hoe verschillend en 
gelijkaardig de middeleeuwer en de moderne mens wel zijn. Dompel je in een schat aan 
informatie doorheen de 13 verschillende themazalen. 
Het museum toont je unieke en diverse collectiestukken, ter plaatse opgegraven door 
archeologen. Bewonder de prachtig versierde tegels en intrigerende voorwerpen die de 
bewoners dagelijks gebruikten. Ook de bouw van de abdij fascineert. Welke sporen lieten de 
bouwabten en de ambachtslui na? Sta versteld van de waarachtige reconstructie in LEGO®-
bouwsteentjes.  
Wandel in alle rust langsheen de oude muuropstanden en proef de ontspannen sfeer op de 
buitensite. Ervaar de grootte van het ooit zo imposante abdijcomplex met je smartphone of 
neem plaats in de Virtual Reality-beleving en zet beide voeten op de unieke middeleeuwse 
vloer van de Duinenabdij. Er zijn twee gereserveerde parkeerplaatsen bij de ingang. 
In het museum zijn er in elke zaal infobordjes in brailleopschrift. Als blinde of slechtziende 
kan je de VR-beleving met aangepaste audio ontdekken, waarin je extra informatie hoort 
over wat er getoond wordt. Buiten kan je op de site op ontdekking gaan en bijvoorbeeld de 
versierde kraagstenen betasten. 
 

Oostduinkerke - NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5 
8670 Oostduinkerke  
Tel.: +32 58 51 24 68 
E-mail: info@navigomuseum.be  

Website: http://nl.navigomuseum.be/  

 
Tussen mens en zee bestaat een unieke band. Het NAVIGO-museum biedt een hedendaagse 
kijk in de nostalgische wereld van de Vlaamse vissersfamilie, de heroïsche IJslandvaarders en 
de Oostduinkerkse garnaalvissers te paard.  
Neem ook de tijd om het kustvissersvaartuig OD.1 Martha en de talrijke scheepsmodellen te 
bewonderen.  
De rijke museumcollectie verenigt erfgoed, kunst, ambacht en natuur van de Noordzee. De 
sfeervolle Noordzeeaquaria en de kraamkliniek voor hondshaaien staan garant voor een 
verrassende ontmoeting met onze Noordzeebewoners. 
Er is een audiogids beschikbaar. 
 

Oostende - Fort Napoleon 

Vuurtorenweg 
8400 Oostende 
Tel: +32 59 33 09 37 

mailto:abdijmuseum@koksijde.be
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E-mail: info-fort@fort-napoleon.be 

Website: www.fortnapoleon.be 
 

Aan het eind van de 18de eeuw annexeert Frankrijk onze gewesten. Napoleon vreest een 
aanval vanuit Engeland op de haven van Oostende en laat daarom in 1811 een imposant fort 
in de duinen optrekken. Tot een Britse aanval komt het echter nooit: het fort doet enkel 
dienst als wapenopslagplaats en als verblijfplaats van het Franse leger. Na de val van 
Napoleon in 1814 valt het ten prooi aan diefstal en vandalisme. In de beide wereldoorlogen 
krijgt het fort opnieuw een bestemming als artilleriekwartier van het Duitse leger. Laat je 
meevoeren doorheen 2 eeuwen geschiedenis… 
Bezoekers krijgen een audiogids mee. 
 

Oostende - Het James Ensorhuis 

Vlaanderenstraat 29 (hoek Vlaanderenstraat - Van Iseghemlaan) 
8400 Oostende 
E-mail: info@jamesensorhuis.be 
Website: https://www.ensorstad.be/nl/het-james-ensorhuis  
 
Het gloednieuwe belevingscentrum omvat het woonhuis van Ensor én vijf interactieve 
belevingsruimtes. Je wekt Ensors schilderijen tot leven, snuistert in zijn interieurspullen en 
carnavalsmaskers, neust in zijn brieven en foto’s en daarna neem je een kijkje in zijn 
authentieke woon- en werkplek. Elke doelgroep, van kinderen tot kenners, maakt op zijn 
niveau interactief kennis met Ensor en zijn wereld. Als bezoeker beschik je over een 
audioguide op maat.  
Aansluitend op je bezoek aan het James Ensorhuis, kan je ook buiten de museummuren de 
nauwe band tussen James Ensor en Oostende verder ontdekken dankzij een interactieve 
wandelapp. De tocht van 3 km vertrekt aan het James Ensorhuis en voert je langs de 
favoriete plekken van de kunstenaar in de stad. Onderweg vertelt hij  niet enkel over 
zichzelf, maar ook over zijn vrienden en de rijke geschiedenis van Oostende. 
Parkeren aan de ingang van Het James Ensorhuis is niet mogelijk. De dichtstbijzijnde parkings 
zijn de Parking Centrum en Parking Kursaal 2 op 150 meter van het museum. Daar zijn er 
enkele parkeerplaatsen ter beschikking voor personen met een beperking. 
Ook personen met een visuele beperking kunnen comfortabel het volledige bezoek doen. De 
audioguides beschikken over teksten met audiodescriptie. Er zijn bovendien ook 
verschillende voelelementen. Geleidehonden zijn welkom in het museum. 
 

Oostende – Provinciedomein Raversyde 

Nieuwpoortsesteenweg 636 
8400 Oostende 
Tel.: +32 59 70 22 85 
E-mail: info@raversyde.be 

Website: www.raversyde.be 

 
De Atlantikwall op het provinciedomein Raversyde is één van de topattracties aan de kust. 
Het is een unieke afspraak met de geschiedenis. Je wandelt er via loopgraven en bunkers 
door twee wereldoorlogen. De Atlantikwall bestaat uit Batterij Aachen (WOI) en Saltzwedel 
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Neu (WOII). Batterij Aachen is een uniek bunkercomplex dat volledig werd gerestaureerd en 
heringericht. Het is gelegen in een glooiend landschap.  
ANNO 1465 met de vier gereconstrueerde vissershuizen en museum brengt je verder terug 
in de tijd. Je komt er meer te weten over het leven in het middeleeuwse vissersdorp 
Walraversijde en het archeologisch onderzoek.  
Raversyde Natuurpark werd opnieuw aangelegd. Het is een enig stukje natuurgebied 
gelegen vlakbij de zee, de ideale plek om uit te waaien, volledig tot rust te komen en alle 
indrukken van Raversyde te laten bezinken.  
Bezoekers krijgen een audiogids mee tijdens hun bezoek aan de Atlantikwall en ANNO 1465. 
Langs het wandelpad op Batterij Aachen (WO I) zijn er twee voelmaquettes die je extra 
inzicht bieden in het verhaal van Batterij Aachen. Op dit gedeelte van de ATLANTIKWALL 
krijg je, door een signaal via WiFi, automatisch op de audiogids het verhaal te horen van de 
plaats waar je op dat ogenblik langs komt. Een trilfunctie geeft aan wanneer er een tekst te 
beluisteren is. 
 

• Fietsen 
 

In verschillende kustgemeenten vind je verhuurders van tandems en aangepaste fietsen. 

Bekijk het overzicht per gemeente in onze brochure ‘De Vlaamse kust, toegankelijk voor 

iedereen’. Raadpleeg de toegankelijke PDF van deze brochure op 

https://www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/brochures/ 
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