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Het Museum aan de IJzer is ingericht in de IJzertoren, een 

herdenkingsmonument met 22 verdiepingen, en legt de focus op 

de Belgisch-Duitse confrontatie tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het museum is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. De 

bezoekers worden met een lift naar de panoramazaal gebracht en 

dalen vervolgens met de trap af. Rolstoelgebruikers kunnen met 

de lift slechts zes verdiepingen bezoeken.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Er is een ruime parking met een voorbehouden parkeerplaats op wandelafstand van het 

museum. De ondergrond in gras is in slechte staat en door het ontbreken van duidelijke 

omlijning wordt de parking niet goed gebruikt. Ter hoogte van het ticketgebouw is er 

voorrijdmogelijkheid.

Bewegwijzering en signalisatie Info

Zowel buiten als binnen is er voldoende bewegwijzering en signalisatie aangebracht.

De W-weging

Parkeergelegenheid Info (-)
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Openbaar vervoer Info

Het Museum aan de IJzer ligt op wandelafstand (1,3 km) van het station van Diksmuide.

Museum aan de IJzer (IJzertoren)

Diksmuide

IJzerdijk 46 

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

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Circulatie (horizontaal) +
De circulatie in de zalen is over het algemeen vlot toegankelijk. Er is voldoende doorgangsbreedte en 

draairuimte, zeker in de toegankelijke zalen van de toren. In de zalen op het gelijkvloers worden 

drempels en hoogteverschillen met een hellend vlak overbrugd. Het hellend vlak naar de 

expositieruimte is steil (11%) - zie gedetailleerde informatie in het onderdeel expositieruimte.

Extra voorzieningen voor blinden en doven

Sanitair +/-
In de inkomhal is een ruim aangepast toilet aanwezig, maar je moet eerst te sleutel vragen aan het 

onthaal. Enkele kleine knelpunten kunnen het comfortabel gebruik hinderen.

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Expositieruimte +
Rolstoelgebruikers kunnen niet op het dakterras, maar genieten in de panoramazaal van quasi 

hetzelfde uitzicht. Vervolgens is de indeling van de meeste zalen gelijkaardig. Er is steeds voldoende 

doorgang en draairuimte. Al het getoonde materiaal is voor iedereen goed zichtbaar en leesbaar. Op 

het gelijkvloers is de filmzaal toegankelijk, de kapel is moeilijker bereikbaar via de steile helling en een 

smalle deur.

Het parcours start bovenaan de toren. Alle bezoekers worden met een lift naar verdieping 22 gebracht 

en dalen daarna met de trap af. De lift bedient niet alle verdiepingen, een rolstoelgebruiker kan enkel 

de zes toegankelijke verdiepingen bezoeken.

De W-weging

Naast de ontvangstbalie vind je een voelmaquette met uitleg in 

braille. Geleidehonden zijn welkom in het museum. De 

filmfragmenten worden ondertiteld.

Het loket van het ticketgebouw is verlaagd en onderrijdbaar.

Eet- en drinkgelegenheid +/-
Op de eerste verdieping bevinden zich de cafetaria en de shop. De boeken en souvenirs zijn op 

zichtbare hoogte uitgestald. De kassa is verlaagd maar niet onderrijdbaar. In de aanpalende ruimte 

staan enkele bistrotafels. Er is net voldoende circulatieruimte mits het verplaatsen van het meubilair.

Circulatie (verticaal) +/-

De toegangsweg is goed toegankelijk. De bezoeker gaat eerst langs het ticketgebouw dat bereikbaar is 

via een luw hellend vlak. Vervolgens is er een breed pad in beton naar de toren.

Toegang +/-
Aan de inkom wordt een hoogteverschil van 80 cm overbrugd. Hulp kan nodig zijn op het steil hellend 

vlak. De toegang gebeurt via automatische schuifdeuren. Er is nog een kleine afgeschuinde drempel 

aan de deur.

Balie +

Toegangspaden +
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