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

Openbaar vervoer
Op 200 m van de toegang bevindt zich een bushalte (lijn 95). De route naar de toegang
verloopt via een voetpad en daarna via het fietspad.

Parkeergelegenheid
Bij het paviljoen is er een parking aangelegd in fijne kiezel. Er is geen aangepaste
parkeerplaats voorzien.

Bewegwijzering en signalisatie
De site en de toegang zijn goed bewegwijzerd en duidelijk zichtbaar vanaf de weg.
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Toegangspaden
Het pad vanaf de parking naar het paviljoen is aangelegd in kiezel. Vervolgens bereikt men
de toegang van het kerhof via een smal pad (105 cm) in vlakke kasseien.

-

Toegang
De toegang van het kerkhof gebeurt via een poortgebouw met twee treden.
De dienstingang kan als alternatief dienen, maar het toegangspad is aangelegd in kasseien.
Deze volgt bovendien een andere route, waardoor men de beleving van het paviljoen mist.

-

Paden op de site
De paden hebben verschillende ondergronden: tegels, platte kasseien en gras. Een deel van
de begraafplaats is enkel bereikbaar via drie treden.

-

Sanitair
Er is publiek sanitair aanwezig ter hoogte van het poortgebouw. 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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