Toegankelijkheid
Dekema State wil iedereen die nieuwsgierig is naar de geschiedenis van de state en de tuin
verwelkomen. Hoewel de charme van het gebouw in de oudheid ervan zit, betekent dit ook dat het
museum niet voor ieder even toegankelijk is. Op deze pagina informeren wij u hier over.
Bezoek voor mensen met een lichamelijke beperking
De tuin is geschikt voor mensen die gebruik maken van een hulpmiddel in verband met een
lichamelijke handicap. De state, als monumentaal pand, is dat tot in zekere mate. Indien u gebruik
maakt van een rollator of rolstoel is, is 1/3 van het museum te bezichtigen. Als u drie traptreden kunt
overbruggen is 2/3 van het museum toegankelijk. De bovenverdieping is alleen per trap bereikbaar,
als het overbruggen van een trap geen probleem is, kunt u het volledige museum bezichtigen. Boven
staan stoelen waar u even op kunt rusten. Voor mensen die niet overal kunnen komen, beschikken
wij over een fotomap die alle ruimtes weergeeft.
Dekema State beschikt over 1 rolstoel en 1 rollator die u tijdens uw bezoek kunt gebruiken. Als u hier
vooraf contact met ons over opneemt, kunnen wij er zeker van zijn dat deze voor u klaar staat.
Bezoek voor mensen met een visuele beperking
De tuin is goed te bezoeken door mensen met een visuele beperking. Het museum is minder
toegankelijk voor een zelfstandig bezoek, afhankelijk van de mate van visuele beperking. Dit omdat
we nog niet beschikken over middelen die de collectie overbrengen op een andere manier dan
visueel. We zijn bezig dit te verbeteren. Daarnaast is er geen routegeleiding aanwezig. Een bezoek
met ondersteuner is wel mogelijk. Ook is een rondleiding eventueel mogelijk, onze rondleiders zijn
hier niet speciaal voor opgeleid, maar zijn bekwaam in hun werk. Indien u u thuis graag wilt inlezen,
kunt u hier online de kijkbegeleider openen.
Bezoek voor mensen met een auditieve beperking
Zowel de tuin als het museum zijn geschikt voor mensen met een auditieve beperking. Bij een bezoek
aan het museum ontvangt u een kijkwijzer, hierin staat uitgebreide informatie over zowel de tuin als
de collectie van het museum. Helaas bieden wij geen rondleiding in gebarentaal aan, maar indien u
een tolk Nederlandse gebarentaal als ondersteuner meeneemt heeft deze gratis toegang.
Prikkelvrije dagen
Brengt u liever een bezoek aan Dekema State op rustigere momenten of ondersteunt u iemand die
prikkelvrij een bezoek wil brengen? Vanaf halverwege juni t/m halverwege september is het museum
6 dagen per week open, doordeweeks zijn er minder bezoekers. In de vakantieperiode is vrijdag de
rustigste dag. De tuin is alle dagen vrij rustig, enkel met evenementen zijn hier veel mensen
aanwezig. Wel is er doordeweeks veel vliegverkeer van de luchtbasis van Leeuwarden wat voor
geluidsoverlast kan zorgen. In de weekenden wordt er niet gevlogen.
Ondersteuners
Ondersteuners van mensen met een beperking hebben gratis toegang. Komt u als ondersteuner mee,
meldt dit dan bij het entreegebouw. Assistentie honden zijn zowel in de tuin als in het museum
toegestaan.
Wij zijn ons ervan bewust dat het museum niet geheel toegankelijk is en zijn bezig dit te
verbeteren. Mocht u hier zelf vragen over hebben of suggesties voor ons hebben horen wij het
uiteraard graag!

