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ALGEMEEN
Poperinge Old Military Cemetery is gelegen langs de Deken De
Bolaan in een bebouwde omgeving, schuin tegenover de
gemeentelijke begraafplaats van Poperinge.
De militaire begraafplaats is toegankelijk met hulp en extra
inspanningen.
De problemen situeren zich aan het smalle toegangspad en de
zware toegangspoort.
Een kleiner gedeelte achteraan wordt bereikt via een steil hellend
vlak.

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
In de Deken de Bolaan, op een 150 m van de begraafplaats, is de bushalte Poperinge Rekhof.
De voetpaden zijn voorzien van verlaagde boordstenen.

Info

Parkeergelegenheid
Er is geen eigen parkeerterrein. Men parkeert in de omgeving.
Er zijn in de dichte omgeving geen aangepaste parkeerplaatsen voorzien.

Info

Bewegwijzering en signalisatie
Er is voldoende bewegwijzering in de omgeving. De begraafplaats zelf is niet onmiddellijk
zichtbaar door de dichtbebouwde omgeving en de ligging die niet aan de straatzijde is
gesitueerd.

Info
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Toegangspaden
Het voetpad ter hoogte van de begraafplaats is aangelegd in tegels. De vrije doorgang is
beperkt tot 118 cm.

-

Toegang
De toegang tot de begraafplaats gebeurt drempelloos via een smeedijzerenpoortje en een
ommuurd pad in tegels. Het poortje is zwaar om te openen. De manoeuvreerruimte ter
hoogte van de poort is beperkt door het smalle voetpad.

-

Paden op de site
De begraafplaats met een L-vormig grondplan is aangelegd in gras. Het grootste deel van de
begraafplaats is vlak en er is voldoende circulatieruimte.

-

Register
Het register bevindt zich in het paviljoen na de toegang. Het kastje is bereikbaar: de klink is
118 cm hoog en er is een vlakke ondergrond ter hoogte van het register.

Info

Sanitair
Er is geen publiek sanitair aanwezig.

Info

Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.
De W-weging
Zelfstandig toegankelijk

Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp

Niet rolstoeltoegankelijk

2

