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

SCORES

Openbaar vervoer
Er is geen bushalte binnen een afstand van 500 m.

Info

Parkeergelegenheid
Er is een parkeerstrook aangelegd in kiezel naast het museum. Er is ook parkeergelegenheid
en voorrijdmogelijkheid op het publiek domein voor de toegang van het museum.
Er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen voorzien.

Bewegwijzering en signalisatie
De site en de toegang zijn goed bewegwijzerd en duidelijk zichtbaar vanaf de weg.
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Toegangspaden
Vanaf het publiek domein naar de toegang is er een drempelloos pad aangelegd in
betontegels. Het pad is licht hellend (3,5 %).

+

Toegang
De toegang gebeurt via een dubbele deur. De enkele doorgangsbreedte is beperkt tot 68
cm.

-

Eet- en drinkgelegenheid
De verbruiksruimte heeft voldoende circulatieruimte. De bistrotafels zijn beperkt
onderrijdbaar.

+/-

Expositieruimte
Er zijn drie zalen in het museum. De doorgangen van de ingangsdeur (74 cm) en van de
route naar de zalen (95 cm) zijn zeer smal. De uitgang via een carrouseldeur is niet
rolstoeltoegankelijk. Rolstoelgebruikers verlaten het museum door terug te keren naar de
ingang via diezelfde smalle route.
De drempels op de route doorheen de verschillende zalen worden overbrugd door
hellingen, maar vaak zijn ze te steil aangelegd.

-

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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