
'100 jaar Groote Oorlog, toegankelijk voor iedereen' Bezienswaardigheden

Begraafplaats

8600

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

De W-weging

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Op 200 m van de toegang bevindt zich een bushalte (lijnen 53, 55). De route naar de 

toegang is moeilijk rolstoeltoegankelijk omwille van drempels en de ondergrond. Op de 

route is niet overal een voetpad aanwezig.

Parkeergelegenheid Info

De parkeerstrook voor de toegang is aangelegd in kasseien en sluit aan op het toegangspad 

in dolomiet. Er is geen aangepaste parkeerplaats voorzien.

Bewegwijzering en signalisatie Info

De site is goed bewegwijzerd en duidelijk zichtbaar vanaf de weg.
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Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

De Belgische militaire begraafplaats Keiem is gelegen ten 

noorden van de dorpskern.



De site is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

Het probleem situeert zich bij de ondergrond van de paden in 

kiezel en kasseien.

Belgische Militaire Begraafplaats Keiem

Diksmuide

Keiemdorpstraat 170

Keiem

De Belgische militaire begraafplaats Keiem is gelegen ten noorden 
van de dorpskern. 
 
De site is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. 
Het probleem situeert zich bij de ondergrond van de paden in kiezel 
en kasseien. 
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'100 jaar Groote Oorlog, toegankelijk voor iedereen' Bezienswaardigheden

Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

De hoofdpaden zijn aangelegd in kiezel, de paden tussen de graven in gras.

Register Info (-)

Het register bevindt zich aan de toegang in het houten schuilgebouwtje met weinig 

circulatieruimte. Er is een drempel aan de deuropening.

Sanitair Info

Er is geen publiek sanitair aanwezig. 

Van aan de openbare weg en de parkeerplaatsen tot aan de toegang is er een vlak 

drempelloos pad in dolomiet.

Toegang +

De toegang gebeurt via een poort en verloopt drempelloos.

Paden op de site -

Toegangspaden +
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http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/541

