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Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.
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Hulp kan nodig zijn omwille van de ondergrond van de paden.
Hulp kan nodig zijn omwille van de ondergrond van de paden.

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
Op 200 m van de toegang bevindt zich een bushalte (lijnen 56, 57, 58, 59, 68, 69). De route
tot aan de begraafplaats verloopt via het voetpad.

Info

Parkeergelegenheid
Er is geen parkeergelegenheid bij de site. Men parkeert in de omgeving op straat. Er is een
voorbehouden parkeerplaats met beperkte lengte voorzien (minder dan 6 m).
De route naar de toegang verloopt via het voetpad. Aan de toegangen zijn er verlaagde
boordstenen.

Info

Bewegwijzering en signalisatie
De site en de toegang zijn niet goed bewegwijzerd en niet duidelijk zichtbaar vanaf de weg.

Info

De W-weging
Zelfstandig toegankelijk

Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp

Niet rolstoeltoegankelijk
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Toegang
Er zijn twee toegangen. De hoofdingang is een poort en leidt via het nieuwe kerkhof naar
het WO I-kerkhof. De zijingang is een doorgang en geeft rechtstreeks toegang tot het WO Ikerkhof.

+

Paden op de site
De hoofdpaden zijn aangelegd in klinkers en grofkorrelig dolomiet, de paden tussen de
graven zijn in gras.

+/-

Sanitair
Er is geen publiek sanitair aanwezig.

Info

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