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

SCORES

Openbaar vervoer
Voor de toegang bevindt zich een bushalte (belbuslijn39).

Info

Parkeergelegenheid
Er is een parkeerzone naast de toegang, aangelegd in kiezel. Er is geen aangepaste
parkeerplaats voorzien.

Info

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

Info

De W-weging
Zelfstandig toegankelijk

Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp

Niet rolstoeltoegankelijk

1

'100 jaar Groote Oorlog, toegankelijk voor iedereen'

Bezienswaardigheden

Toegangspaden
Er is een drempel van 14 cm op het toegangspad. Aan de zijkant kan het hoogteverschil
drempelloos overbrugd worden, maar het meubilair verhindert een vlotte doorgang.

-

Toegang
De toegang gebeurt via een enkele draaideur. Er is een trede van 13 cm ter hoogte van de
deur.

-

Eet- en drinkgelegenheid
Er is beperkte manoeuvreerruimte in de cafetaria. De tafels zijn onderrijdbaar.

+/-

Expositieruimte
Er zijn drie locaties. Eerst bezoekt men twee zalen vanuit het café, vervolgens de loopgraven
buiten en uiteindelijk de omgebouwde woning naast de loopgraven.
Al bij het begin van de route naar de zalen versmalt de doorgang tot 60 cm. Het pad naar de
loopgraven is in zeer slechte staat of niet aangelegd en er is een drempel van 7 cm op de
route. Ten slotte is er voor de woning een drempel van 21 cm en de verdieping is enkel
bereikbaar via een trap.

-

Sanitair
Er is publiek sanitair aanwezig. Er is geen aangepast toilet voorzien.

-

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