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Begraafplaats

8980

Tyne Cot Cemetery

Zonnebeke

Tynecotstraat z.n.

Passendale

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

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

ALGEMEEN

Tyne Cot Cemetery in Passendale is de grootste Britse militaire 

begraafplaats van het Europese vasteland. De site wordt 

aangevuld met het Tyne Cot Memorial en een bezoekerscentrum.



De begraafplaats is toegankelijk met hulp via een alternatieve 

toegang.

Het probleem situeert zich bij de hellingen op de paden.

De W-weging

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Op 750 m van de toegang bevindt zich een bushalte. De route tot aan de site verloopt via de 

weg en volgt de glooiing van het landschap.

Parkeergelegenheid Info

Er is een parkeerterrein ter hoogte van het pad naar het bezoekerscentrum, aangelegd in 

verhard steenslag en kiezel. Er zijn twee aangepaste parkeerplaatsen voorzien.

Bewegwijzering en signalisatie Info

De site en de toegang zijn goed bewegwijzerd en duidelijk zichtbaar vanaf de weg. Op de site 

is er voldoende informatie en bewegwijzering (rolstoeltoegankelijke route).

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Tyne Cot Cemetery in Passendale is de grootste Britse militaire 
begraafplaats van het Europese vasteland. De site wordt aangevuld 
met het Tyne Cot Memorial en een bezoekerscentrum. 
 
De begraafplaats is toegankelijk met hulp via een alternatieve 
toegang. 
Het probleem situeert zich bij de hellingen op de paden. 
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Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.

Toegangspaden +/-

Vanaf de parking naar de alternatieve toegang is het toegangspad aangelegd in betonsteen. 

De helling naar het bezoekerscentrum verloopt iets te steil.

Toegang +

De toegang van de begraafplaats bevindt zich aan de andere kant van de site. De bezoeker 

passeert langs de gewone route het bezoekerscentrum. Via de alternatieve toegang kan 

men rechtstreeks de begraafplaats bereiken vanaf de parking. Deze verloopt drempelloos. 

Paden op de site +/-

Er is een sanitair blok aan de parking (muntstuk 50 cent nodig). Er is een aangepast toilet 

voorzien. 

Zie fiche openbaar sanitair Tyne cot cemetery.

De paden tussen de graven zijn aangelegd in gras. De paden aan de 'Memorial'-boog zijn in 

betontegels. 

Waar er treden zijn, wordt een drempelloos alternatief aangeboden. De hellingen zijn soms 

te steil. De rolstoeltoegankelijke route doorheen de begraafplaats wordt duidelijk 

aangegeven.

Register Info (-)

Het register bevindt zich aan de toegang van de begraafplaats in het poortgebouw. Het is 

hoog geplaatst. Een zitbank hindert de vrije draairuimte.

Sanitair  

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk
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Begraafplaats

8980

Tyne Cot Cemetery (bezoekerscentrum)

Zonnebeke

Tynecotstraat z.n.

Passendale

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

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

ALGEMEEN

In 2006 werd er bij het Tyne Cot Cemetery een nieuwe toegang 

voorzien met de bouw van een bezoekerscentrum.

Het bezoekerscentrum is toegankelijk met hulp.

De helling op het toegangspad en de zware toegangsdeur kunnen 

een knelpunt vormen.

De W-weging

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Op 750 m van de toegang bevindt zich een bushalte. De route tot aan de site verloopt via de 

weg en volgt de glooiing van het landschap.

Parkeergelegenheid Info

Het parkeerterrein is aangelegd in verhard steenslag en kiezel. Er zijn twee aangepaste 

parkeerplaatsen voorzien.

Bewegwijzering en signalisatie Info

Er is een duidelijk informatiebord met bewegwijzering naar het bezoekerscentrum.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

In 2006 werd er bij het Tyne Cot Cemetery een nieuwe toegang 
voorzien met de bouw van een bezoekerscentrum. 
 
Het bezoekerscentrum is toegankelijk met hulp. 
De helling op het toegangspad en de zware toegangsdeur kunnen 
een knelpunt vormen. 
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Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.

Toegangspaden +/-

Het toegangspad van de parking naar het bezoekerscentrum is aangelegd in betonsteen en 

kiezels. De helling naar het bezoekerscentrum is iets te steil.

Toegang +/-

De deur is breed genoeg en verloopt drempelloos, maar is zwaar om te openen.

 

 

Expositieruimte +

De ruimte is zelfstandig toegankelijk. De schermen en andere digitale informatie zijn 

geplaatst op een toegankelijke hoogte met onderrijdbare tafels.

Sanitair   

Er is een sanitair blok aan de parking (muntstuk 50 cent nodig). Er is een aangepast toilet 

voorzien. 

Zie fiche openbaar sanitair Tyne cot cemetery.

 

 

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/586
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