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ALGEMEEN
Het In Flanders Fields Museum werd recent vernieuwd. Het
museum vertelt het grotere verhaal van de Eerste Wereldoorlog.
Het museum is toegankelijk met hulp. Hulp kan nodig zijn bij de
drempel ter hoogte van de inkom.

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
Op 100 m van de toegang, op de Grote Markt van Ieper, bevindt zich een bushalte. De route
naar de toegang verloopt vlak en drempelloos.

Parkeergelegenheid
Op het openbaar parkeerterrein op de Grote Markt zijn er aangepaste parkeerplaatsen
voorzien.

Bewegwijzering en signalisatie
De toegang en de museumroute zijn goed bewegwijzerd. De signalisatie hangt hoog en is
daarom niet zo duidelijk.
De contrastmarkering ontbreekt op glazen elementen.

De W-weging
Zelfstandig toegankelijk

Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp

Niet rolstoeltoegankelijk

1

Info

Info (+)

Info

'100 jaar Groote Oorlog, toegankelijk voor iedereen'

Bezienswaardigheden

Toegangspaden
De toegangspaden van aan de aangepaste parkeerplaatsen en de bushalte zijn vlak en
verlopen drempelloos.

+

Toegang
De inkom en uitgang van het museum zijn verschillend. De uitgang gebeurt via het
bezoekerscentrum. Aan beide toegangen is er een drempel die afgeschuind wordt. Het
metalen hellend vlak aan de inkom is redelijk steil aangelegd, maar met hulp bruikbaar.

+/-

Balie
De balie is voorzien van een verlaagd en onderrijdbaar gedeelte.

+

Eet- en drinkgelegenheid
De cafétaria is vlot bereikbaar, er is voldoende circulatieruimte en er zijn enkele
onderrijdbare tafels voorzien.

+

Expositieruimte
Zowel de ruimte als de inhoud zijn zelfstandig toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

+

Circulatie
De tentoonstelling is op +1. Er zijn een trap en een lift voorzien bij de in- en uitgang.

+

Sanitair
Er is een goed toegankelijk aangepast toilet voorzien.

+

Extra voorzieningen voor blinden en doven
Op de Grote Markt voor de Lakenhalle staat een bronzen
voelmaquette.

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