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Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

De W-weging

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Er is geen bushalte binnen een afstand van 500 m.

Parkeergelegenheid Info (-)

Er is geen parkeergelegenheid bij de site.

Bewegwijzering en signalisatie Info (-)

De site wordt is bewegwijzerd in één richting. De toegang is niet duidelijk vanaf de weg.

4/07/2013 Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | BEZOEKER

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

In de westelijke flank van de Lettenberg, een bijheuvel van de 

Kemmelberg, bevinden zich een viertal bunkers van Britse 

troepen.



De site is niet rolstoeltoegankelijk. 

De problemen situeren zich bij de (niet aangelegde) paden, de 

toegang en de niveauverschillen door de heuvelachtige 

omgeving.

Lettenbergsite

Heuvelland

Lokerstraat z.n.

Kemmel

In de westelijke flank van de Lettenberg, een bijheuvel van de 
Kemmelberg, bevinden zich een viertal bunkers van Britse troepen. 
 
De site is niet rolstoeltoegankelijk.  
De problemen situeren zich bij de (niet aangelegde) paden, de 
toegang en de niveauverschillen door de heuvelachtige omgeving. 
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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 paden zijn aardewegen en niet aangelegd. 

De route naar de bunkers verloopt via een trap. De treden zijn geconstrueerd uit houten 

balken en aarde.

 

Sanitair Info

Er is geen publiek sanitair aanwezig. 

Van de straat tot aan de toegang is er een aardeweg die de natuurlijke helling van het 

landschap volgt. De hellingsgraad bedraagt tot 10 %.

Toegang -

De toegang gebeurt via een sluis. De vrije doorgangsbreedte is beperkt tot 55 cm.

Paden op de site -

Toegangspaden -

2

http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/616

