
'100 jaar Groote Oorlog, toegankelijk voor iedereen' Bezienswaardigheden

Monument/Oorlogssite

8920

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 40, 95). De route tot aan het 

monument is moeilijk toegankelijk door smalle voetpaden en drempels.

Parkeergelegenheid Info

Er is een parking aangelegd in klinkers op het publiek domein aan de kerk. Er is geen 

aangepaste parkeerplaats voorzien.

Bewegwijzering en signalisatie Info

Er is een informatiebord aanwezig op het plein.

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

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

ALGEMEEN

Op de rotonde ter hoogte van het Guynemerplein in Poelkapelle 

staat het Guynemer monument als eerbetoon aan de Franse 

piloot Georges Guynemer.



De site is toegankelijk met hulp.

De problemen bevinden zich bij de smalle voetpaden en de niet 

verlaagde oversteekplaatsen. Het monument is wel van een 

afstand goed zichtbaar.

Guynemer Monument

Langemark-Poelkapelle

Guynemerplein z.n.

Poelkapelle

Op de rotonde ter hoogte van het Guynemerplein in Poelkapelle 
staat het Guynemer monument als eerbetoon aan de Franse piloot 
Georges Guynemer. 
 
De site is toegankelijk met hulp. 
De problemen bevinden zich bij de smalle voetpaden en de niet 
verlaagde oversteekplaatsen. Het monument is wel van een afstand 
goed zichtbaar. 
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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

Sanitair Info

Er is geen publiek sanitair aanwezig. 

De voetpaden op de rotonde hebben een beperkte breedte (90 cm). Er zijn boordstenen van 

7 cm hoog met een schuine rand. Het informatiebord bevindt zich op het voetpad naast de 

parking.

Toegangspaden +/-
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http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/555

