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

ALGEMEEN

Het Menin Road Museum is gehuisvest in de gebouwen van 

Feestzaal Canada en bevindt zich op een historische locatie langs 

de Meenseweg in Zillebeke.



Het gebouw is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. 

De problemen situeren zich bij de parking, het hellend 

toegangspad en de drempel aan de deur. Er zijn geen aangepaste 

toiletten voorzien.

De W-weging

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Op 300 m van de toegang bevindt zich een bushalte. De route verloopt niet altijd via het 

voetpad.

Parkeergelegenheid -

Voor de toegang is er een parkeerzone in kiezel aangelegd. Er is geen aangepaste 

parkeerplaats voorzien.

Bewegwijzering en signalisatie Info

Het museum is goed aangeduid op de gevel en is duidelijk zichtbaar vanaf de weg.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Het Menin Road Museum is gehuisvest in de gebouwen van Feestzaal 
Canada en bevindt zich op een historische locatie langs de 
Meenseweg in Zillebeke. 
 
Het gebouw is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.  
De problemen situeren zich bij de parking, het hellend toegangspad 
en de drempel aan de deur. Er zijn geen aangepaste toiletten 
voorzien. 
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Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.

Toegangspaden -

Het toegangspad is aangelegd in klinkers. Het hellend vlak op het toegangspad verloopt 

redelijk steil.

Toegang -

Aan de toegang is er een drempel van 18 cm. De deur achter het sas heeft een beperkte 

doorgangsbreedte van 77 cm. De ruimte in het sas is ook iets te klein.

  

 

Expositieruimte +/-

Het museum is vlot toegankelijk. De brede gang maakt het comfortabel om de 

tentoongestelde materialen te bekijken. Rolstoelgebruikers kunnen sommige objecten 

echter niet bereiken of bezichtigen vanwege een drempel of een te hoge vitrinetafel.

Sanitair -

Er zijn toiletten in de feestzaal en in het museum. In geen van beide sanitaire blokken is er 

een aangepast toilet voorzien.

Eet- en drinkgelegenheid

In de grote feestzaal is er voldoende ciculatieruimte. De tafels zijn onderrijdbaar.

+

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk
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http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/802

