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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 parkeergelegenheid aangelegd in vlakke kasseien op het publiek domein voor de
toegang. Er is geen aangepaste parkeerplaats voorzien.

Info

Bewegwijzering en signalisatie
De naam van het museum is duidelijk zichtbaar. Er is weinig bewegwijzering binnen.

Info
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Toegangspaden
Het voetpad voor het gebouw is aangelegd in platte kasseien en is breed genoeg.

+

Toegang
De toegangsdeur heeft een beperkte doorgangsbreedte, achter de deur is er weinig
circulatieruimte. Er is een drempel van 5 cm.

-

Eet- en drinkgelegenheid
Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.

+

Expositieruimte
Het museum bevindt zich op de binnenkoer. Op de route erheen zijn er drempels en te
smalle doorgangen (74 cm). De in- en uitgang van het museum zijn niet rolstoeltoegankelijk.
Rolstoelgebruikers nemen de nooddeur. De bezoeker volgt de smalle gangen waar taferelen
uitgebeeld worden in de vitrines. Deze zijn goed zichtbaar, maar de tekstkaartjes zijn iets te
hoog geplaatst. Het houten pad is zeer smal (versmallingen tot 65 cm). Er zijn weinig
keermogelijkheden (draaicirkels 90 cm). De route is niet bewegwijzerd.

-

Sanitair
Er is publiek sanitair aanwezig op de binnenkoer. Er is geen aangepast toilet voorzien. Op de
route naar de toiletten is er een drempel van 7 cm en de doorgangen en sassen zijn te smal.

-

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