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GIDS VOOR MINDERVALIDE BEZOEKERS





Welkom!
 

Deze gids is opgesteld om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te 
maken en kan samen met de veiligheidsborden als leidraad gebruikt 
worden door de persoon in kwestie en de begeleider(s) om het park in 
de beste en veiligste omstandigheden te bezoeken. 

In deze gids geven wij een overzicht van de verschillende faciliteiten, 
diensten en uitgebreide informatie over de toegankelijkheid van 
attracties en bijhorende veiligheidsrichtlijnen.

Dit document geeft in geen geval voorrang voor het betreden van 
de attractie.  Het geeft de mogelijkheid om buiten de wachtrijen te 
wachten. De bezoeker moet op het teken van het personeel wachten 
om in de attractie te stappen op de aangewezen plaatsen of wagen. In 
geval van drukte mag het personeel u vragen om op een later tijdstip 
terug te komen of om het aantal begeleiders te beperken, alsook de 
attractie 1x te bezoeken.

Wij wensen u een aangenaam bezoek !

Het Bellewaerde team
 



Parking
Op zowel parking A als C zijn  er een aantal voorbehouden plaatsen dicht 
bij de ingang bestemd voor mindervalide personen.  U kunt gratis parkeren 
op vertoon van uw parkeerkaart voor personen met een handicap. Toon 
deze kaart aan de parkeerwachter. Hij/zij zal u vervolgens een plaatsje 
toewijzen.
   
Toegangstickets
Bellewaerde hanteert aangepaste tarieven (geafficheerd aan de kassa) 
voor mindervalide personen en begeleiders (max.4) op vertoon van de 
mindervalidenkaart, de European Disability Card of enig ander bewijs 
waaruit een bepaalde invaliditeit blijkt. Bovendien biedt Bellewaerde 
voordelige groepstarieven aan, meer info bij onze reservatiedienst op 
+32(0)10/421717. Uiteraard staat ons personeel aan de infostand en 
kassa’s steeds ter uwer beschikking.

Gebruik Guest-bandjes
Bij de Infostand aan ingang A of aan een kassa van ingang C kunt u op 
vertoon van de mindervalidenkaart, de European Disability Card of enig 
ander bewijs waaruit een bepaalde invaliditeit blijkt een Guest-bandje 
verkrijgen, geldig voor 1 dag, voor de persoon in kwestie en eventueel 
4 extra begeleiders. Enkel de persoon in kwestie kan dit bandje dragen. 
Dit Guest-bandje dient u te gebruiken bij de afzonderlijke toegang van de 
attractie. Dit Guest-bandje geeft in geen geval voorrang voor het betreden 
van de attractie. Het geeft wel de mogelijkheid om buiten de wachtrijen 
te wachten.

Toiletten
Alle toiletten in Bellewaerde (met uitzondering van het sanitaire blok aan 
ingang C) zijn uitgerust met speciale voorzieningen voor personen met 
beperkte mobiliteit. Alle toiletten en servicepunten staan aangeduid op 
het parkplan. 

Eerste Hulp
Voor specifieke hulp staan onze hulpverleners van onze EHBO-post 
steeds tot uw dienst. De EHBO-post bevindt zich in de zone Kidspark, 
dichtbij het olifantenverblijf en de attractie Tuff-tuff.



Restaurants & Shops 
Alle shops en restaurants in Bellewaerde zijn toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers of personen met beperkte mobiliteit (uitgezonderd de 
Saloon in de Far-West zone).  Aarzel zeker niet om het personeel aan te 
spreken mocht u hulp of advies wensen.  

Rolstoelen ter beschikking
Een aantal rolstoelen wordt gratis ter beschikking gesteld. U kunt deze 
rolstoelen afhalen aan de Infostand en als borg zal er een identiteitsbewijs 
of rijbewijs gevraagd worden. Het is aanbevolen om deze ten laatste 1 
dag op voorhand te reserveren (+32 (0)57 46 86 86 – info@bellewaerde.
be) indien u van deze dienst gebruik wenst te maken.

Blindegeleide honden
Enkel blindegeleide honden worden het park binnengelaten. Om 
veiligheidsredenen is het niet toegestaan dat deze honden de attracties 
betreden en ze mogen niet onbewaakt achtergelaten worden in het park. 

Begeleider(s)
Uit veiligheidsredenen kan het aantal mindervaliden dat in één keer aan 
de attractie toegelaten wordt, tot één per cyclus beperkt worden. Er kan 
u dus gevraagd worden om uw groep te verdelen in kleinere groepjes.  In 
bepaalde situaties (technische storingen, stroompannes, slecht weer) is 
het mogelijk dat bezoekers geëvacueerd moeten worden. De begeleider 
dient in dezelfde wagon, rij of boot te zitten als de mindervalide.  Er kan 
u dus gevraagd worden om uw groep te verdelen in kleinere groepjes. 
Onze medewerkers zullen u graag helpen bij het in-en uitstappen aan de 
attractie. De attractiebedieners is het evenwel niet toegelaten onze gasten 
alleen uit of in hun rolstoel te tillen, dit laten wij over aan de begeleiders 
wegens hun voorkennis. Hetzelfde geldt bij een eventuele evacuatie. Een 
begeleider dient ouder dan 14 jaar te zijn.

Toegankelijkheid tot de attracties
Deze gids verschaft u meer informatie naast de standaard vereisten 
(vb. taille) om een attractie te kunnen betreden voor personen met een 
beperking. Dit geldt ook voor personen die net een medische ingreep 
ondergaan hebben waardoor het moeilijk is om  te wandelen, trappen te 
doen  en voor personen met enige vorm van autisme of ADHD.   Onze 
medewerkers kunnen u vragen een medisch attest ter bewijs voor te 
leggen als de medische ingreep niet visueel duidelijk is. 



Bij elke attractie staat er een infobord met de veiligheidsvoorschriften.  
Bepaalde attracties zijn niet geschikt voor personen met hartklachten 
of rugklachten. Bepaalde attracties hebben een specifieke ingang voor 
bezoekers met een beperking maar bij de meeste attracties gebeurt dit 
via de gebruikelijke ingang.

In ieder geval wacht u steeds tot u de goedkeuring krijgt van de 
attractiebediener alvorens de attractie te betreden. 

Veiligheid op de attracties
In Bellewaerde primeert veiligheid boven alles. Om veiligheidsredenen, 
en meer bepaald bij een mogelijke evacuatie van de attractie, vereisen 
sommige attracties een goede autonomie en zelfredzaamheid. Op 
geen enkele attractie is het toegestaan tijdens de rit recht te staan, te 
schommelen of de normale werking te verhinderen. Indien u oordeelt dat 
dit risico bij u of bij de personen die u begeleidt bestaat, wordt u niet tot 
de attractie toegelaten.
  
In elk geval vragen wij u de werking van de attractie eerst goed te bekijken 
vooraleer u een beslissing neemt. Aarzel niet om raad te vragen aan de 
operatoren.  Hieronder kunt u een compleet overzicht terugvinden per 
attractie. Naast de standaardvoorwaarden zijn immers bij bepaalde 
attracties een aantal extra aandachtspunten in acht te nemen. U bepaalt 
zelf op basis van deze informatie, of een attractie voor u, of voor de 
personen die u begeleidt, geschikt is. 

De toegankelijkheidsvoorwaarden die betrekking hebben op 
lichaamsgrootte zijn conform de veiligheidsvoorschriften van de 
constructeurs en de extern erkende keuringsinstanties en worden steeds 
strikt toegepast. 

Uit veiligheidsredenen kan het aantal mindervaliden dat in één keer aan de 
attractie toegelaten wordt, beperkt worden tot één per cyclus. Er kan dus 
gevraagd worden om uw groep te verdelen in kleinere groepjes.



Kleurcodes Veiligheidcodes

KidsPark
S: geen andere voorwaarden naast de standaardvoorwaarden

B: standaardvoorwaarden & de bezoeker moet met de handen 
en voeten kunnen steunen en rechtop zitten.

E: standaardvoorwaarden. Daarnaast hebben deze attracties 
een complexere evacuatie-procedure en zijn ze niet geschikt 
voor iedereen.  Consulteer de extra informatie op het 
attractiebord betreffende de beperkingen en voorwaarden of 
richt u tot de operator van de attractie.

Family

Splash

Thrills

Attractie Toegang via Code Extra info/voorwaarden

Flying Carrousel Uitgang B Attractie waarbij bezoekers 
plaatsnemen in aan kettingen 
opgehangen zetels die een 
draaiende op-en-neer gaande 
beweging maken. 

 

Houdini Afzonderlijke 
toegang voor 
mindervaliden 
aan de 
voorkant van 
het huis

B/E Een indoor attractie,  type “ Mad 
House “ .  Het publiek kan via 
een préshow plaatsnemen in 
een grote schommel dat zich in 
een roterend huis bevindt.  De 
personen met een beperking 
worden een vaste plaats 
aangeduid en  maximaal 40 
mindervaliden per voorstelling  
worden toegelaten. 
 
Begeleiding is een noodzaak 
wegens het gebruik van rook, 
stroboscoop en de beperkte 
zichtbaarheid in de attractie, 
waardoor paniekreacties kunnen 
ontstaan.



Carrousel Uitgang S Attractie waarbij men zittend 
op een paard of in een gondel 
op een plateau ronddraaiende 
bewegingen maakt. De 
paarden gaan ook op en neer. 

Standaardvoorwaarden.

Koffietassen Afzonderlijke 
toegang voor 
mindervaliden 
aan de 
rechterkant van 
de attractie

B Koffietassen draaien op 
zichzelf rond en bevinden 
zich op een plateau die ook 
een cirkelvormige beweging 
maakt. 

De snelheid in combinatie 
met draaibewegingen kan 
paniekreacties veroorzaken.  
Assistentie van een begeleider 
is een noodzaak.

Dansende 
Ballonnen

Uitgang S Bezoekers nemen plaats 
in een gondel die rond zijn 
as draait en een opwaartse 
beweging en kanteling maakt. 

Standaardvoorwaarden.

Kikker Uitgang S Bezoekers nemen plaats in 
een gondel die ongeveer 4m 
hoog wordt gehesen en dan 
met schokkende bewegingen 
naar beneden wordt gebracht. 

Standaardvoorwaarden.

Expresstrein Uitgang S Een kinder- en familieattractie 
waarbij de bezoekers in een 
treintje plaatsnemen en een 
traject afleggen.

Standaardvoorwaarden.

KidsPark Family Splash Thrills



Minirad Uitgang S Een kinder- en familie-attractie 
waarbij bezoekers in een mini 
‘reuzenrad’ plaatsnemen. 

Standaardvoorwaarden.

Gekke Koets Uitgang S Een kinder- en familieattractie 
waarbij de bezoekers in een 
gondel plaatsnemen die door 
zijn draaiende beweging een 
“wave-effect “veroorzaakt.

Standaardvoorwaarden.

Vlinders Uitgang S Een attractie waarbij bezoekers 
in een gondel plaatsnemen en 
een ronddraaiende beweging 
maakt. De gondels op zich 
gaan op en neer.

Standaardvoorwaarden.

Palendorp Ingang attractie S Een speeltuin bestaande 
uit netten en trappen om te 
klauteren & glijbanen.

Standaardvoorwaarden.

Tuff-Tuff Ingang attractie S Een attractie waarbij 
bezoekers in een wagentje  
plaatsnemen en een bepaald 
traject afleggen. 

Standaardvoorwaarden.



Bengal Rapid River Uitgang B/E In deze attractie nemen 
bezoekers in boten plaats 
die een parcours over een 
wildwaterbaan afleggen. Er 
dient 1 begeleider in de boot 
plaats te nemen waar zich 
personen met een mentale  
beperking  bevinden.  Voor 
personen met een fysieke 
beperking is er geen begeleider 
nodig in dezelfde boot.  1 op 
de 3 boten is toegankelijk voor 
personen met een beperking.  
Om veiligheidsredenen wordt 
er per cyclus wordt slechts 1 
mindervalide toegelaten die 
niet autonoom kan in- en/of 
uitstappen. In deze attractie 
kan u mogelijk nat worden. 

Bengal Express Uitgang B/E In deze attractie nemen de be-
zoekers plaats in een treintje 
dat tussen de roofdieren rijdt. 
Bij een eventuele evacuatie 
worden de dieren eerst bin-
nen in de stallen opgesloten, 
waardoor de verblijftijd in de 
trein kan oplopen. Bij zom-
erse weersomstandigheden 
kan de temperatuur in de 
wagons oplopen. De normale 
uitgang wordt als mindervali-
dentoegang gebruikt.  Voor 
personen met een mentale 
beperking geldt de regel van  
1 begeleider per wagon .  Dit 
is niet het geval voor personen 
met een fysieke beperking. 

KidsPark Family Splash Thrills



Niagara Uitgang B/E Een attractie waarbij grote, 
voor bezoekers onbestuurbare 
boten op stromend water een 
traject afleggen met 1 grote 
splash.

Mogelijkheid om de remschok 
op te vangen met de armen.

Paniekreacties zijn mogelijk 
wegens de hoogte en de 
snelheid. Personen met een 
mentale beperking nemen 
plaats in de middelste rijen (rij 
2, 3 of 4). Er dient 1 begeleider 
plaats te nemen op de rij waar 
de personen met een mentale 
beperking zich bevinden.

Slipgevaar bij het instappen. U 
zal nat worden! 
Niet geschikt voor personen 
met rugklachten en hartlijders.

Screaming Eagle Afzonderlijke 
mindervaliden-
toegang naast 
de uitgang van 
de attractie

B/E Een attractie waarbij 
bezoekers zittend op een 
gondel een verticale beweging 
ondergaan langs een hoge 
toren. De attractie is een 
combinatie van een shot (naar 
boven schieten), een vrije val 
en een benji-effect. Er dient 1 
begeleider plaats te nemen op 
de rij waar de personen met 
een mentale beperking zich 
bevinden.



Peter Pan Afzonderlijke 
mindervaliden-
toegang aan de 
voorkant van 
de attractie

S Een attractie waarbij gondels 
(bootjes) een cirkelvormige 
beweging maken op een 
rail met niveauverschillen. 
Als bezoeker ben je sterk 
onderhevig aan centrifugale 
krachten. 

Standaardvoorwaarden.

Big Chute Ingang B Afdaling met een rubberen 
bootje via een glijbaan en een 
kleine splash op het einde. 

Toegang via een reeks trappen 
en de boot wordt door de 
bezoeker zelf naar boven 
gedragen,  dus een goede 
conditie van benen en armen. 
Er dient 1 begeleider plaats 
te nemen in het bootje waar 
de persoon met een mentale 
beperking zich bevindt. 
Slipgevaar bij het instappen. 
U kunt nat worden!

Piratenboot Uitgang B Bezoekers nemen plaats 
in een boot die op en neer 
schommelt. Paniekreacties 
zijn mogelijk. Personen met 
een mentale beperking 
nemen plaats in de middelste 
rijen. Er dient 1 begeleider 
plaats te nemen op de rij 
waar de personen met een 
mentale beperking zich 
bevinden. Personen met een 
fysieke beperking moeten 
plaatsnemen in de middenste 
rijen van de boot. Deze 
attractie is niet geschikt voor 
hartlijders. 

KidsPark Family Splash Thrills



Dawson Duel Afzonderlijke 
ingang naast 
de reguliere 
ingang

B/E Bezoekers nemen plaats in 
een slede voor 2 personen 
dat een dalend traject volgt 
op een rail. Paniekreacties zijn 
mogelijk wegens de hoogte 
en snelheid. De bezoeker 
moet in de mogelijkheid 
zijn om de remschok op te 
vangen met minimum 1 arm 
en hand. Het is noodzakelijk 
dat de begeleider plaatsneemt 
in dezelfde slede als de 
mindervalide persoon.  Het 
maximale toegelaten gewicht 
mag hierbij niet overschreden 
worden.
Een zekere autonomie is 
vereist bij een eventuele 
evacuatieprocedure (smal 
bordes en trappen) 
Toegang via een reeks trappen 
en een hellend wandelpad tot 
op 25m hoogte, er is dus een 
goede conditie van de benen 
vereist. 

Jungle Mission Uitgang B/E In deze attractie nemen 
bezoekers plaats in boten, 
dewelke een traject 
afleggen waarlangs water 
– en geluidseffecten staan 
opgesteld.  1 op de 3 boten 
is toegankelijk voor personen 
met een beperking. Er dient 
1 begeleider plaats te nemen 
in de boot waar de personen 
met een beperking zich 
bevinden. 



River Splash Afzonderlijke 
mindervaliden-
toegang naast 
de Saloon

B/E Een attractie waarbij 
(onbestuurbare) boten, 
type boomstam, een traject 
afleggen in snelstromend 
water en  2 splashes. De 
hoogte kan paniekreacties 
veroorzaken. Een zekere 
autonomie is vereist bij een 
eventuele evacuatieprocedure 
(een smal bordes en trappen). 
Slipgevaar. Er dient 1 persoon 
per boot de personen met 
een mentale en/of fysieke 
beperking te begeleiden.  
1 op de 3 boten zijn 
toegankelijk voor personen 
met een beperking. Om 
veiligheidsredenen wordt er 
per cyclus wordt slechts 1 
mindervalide toegelaten die 
niet autonoom kan in- en/of 
uitstappen. U kan nat worden. 

Keverbaan Uitgang B/E Een familiecoaster waarbij een 
treintje op een rail een traject 
aflegt.  Niet geschikt voor 
personen met rugklachten. 2 
begeleiders per 20 personen  
met een beperking (max. 20 
per rit) dienen deel te nemen 
aan de rit.  De begeleiders 
moeten gegroepeerd zitten, 
dus bij de personen met een 
beperking. 

KidsPark Family Splash Thrills



Boomerang Uitgang B/E Een metalen coaster waarbij 
een trein loopings en spiralen 
neemt aan hoge snelheid, 
zowel voorwaarts als 
achterwaarts.  De snelheid 
en/of hoogte van deze 
attractie kan bij sommige 
bezoekers paniekreacties 
veroorzaken. Deze attractie 
gaat ondersteboven en remt 
bruusk af.  Een eventuele 
evacuatie gebeurt via trappen.  
De normale uitgang wordt 
als mindervalidentoegang 
gebruikt.  Geen beperking 
maar de mindervalide zit 
rechts op de trein met 
links de begeleider. Er zijn 
gereserveerde plaatsen voor 
personen met een beperking .  

El Volador Specifieke 
ingang aan de 
achterkant van 
de attractie (re-
cht tegenover 
de Boomerang)

B/E Een draaiende gondel gaat 
langzaam omhoog aan een 
op zichzelf draaiende toren. 
Éénmaal boven kantelt de 
gondel naar links en rechts en 
ook de fonteinen volgen deze 
beweging.

De draaibewegingen van 
deze attractie kunnen 
paniekreacties veroorzaken.  
Niet geschikt voor hartlijders 
en personen met hoge 
bloeddruk.



El Toro Uitgang B Een attractie van het type 
Breakdance, de gondels 
waarin je met z’n tweeën 
plaatsneemt  zijn bonte stieren 
en draaien tijdens de rit rond 
in verschillende richtingen.    
Op het ronde platform van 
de attractie zijn er 4 ronde 
draaischijven waarop telkens 
4 gondels kruisgewijs zijn 
opgesteld. Het platform van 
de attractie draait rond, de 
4 draaischijven bewegen en 
ook de 16 gondels maken 
een  snelle draaibeweging. 
De snelheid en/of het draai-
effect van deze attractie 
kan bij sommige bezoekers 
paniekreacties veroorzaken. 
Begeleiding is steeds vereist.   
1 begeleider per persoon met 
een beperking.  

4D Cinema Uitgang B In deze attractie kijken 
bezoekers met een speciaal 
brilletje naar een 4D-film.

De zetels waarop bezoekers 
zitten maken verschillende 
schokkende bewegingen. 
Vooraan zijn er afzonderlijke 
plaatsen voorbehouden 
waar rolstoelpatiënten in hun 
rolstoel kunnen plaatsnemen. 
(enkel 3D-effect voorzien, 
geen andere effecten). 
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Huracan Uitgang B/E Een coaster waarbij een trein 
een traject aflegt binnenin 
een gebouw in het donker 
waarvan een gedeelte aan 
een hoge snelheid.

Begeleiding is een noodzaak 
wegens het gebruik van 
stroboscoop en de beperkte 
zichtbaarheid in de attractie

Een zekere autonomie is 
vereist bij een eventuele 
evacuatieprocedure (trappen).

De normale uitgang wordt 
als mindervalidentoegang 
gebruikt.  

Er dient 1 begeleider plaats 
te nemen op de rij waar de 
persoon met een mentale 
beperking zich bevindt.
Om veiligheidsredenen wordt 
er per cyclus wordt slechts 1 
mindervalide toegelaten die 
niet autonoom kan in- en/of 
uitstappen.



www.bellewaerde.be


