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Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

De W-weging

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Er is een bushalte op 600 m van de toegang tot de site. Er zijn geen voetpaden voorzien 

langs de baan.

Parkeergelegenheid Info

Er is geen parkeerplaats voorzien aan de site.

Bewegwijzering en signalisatie Info

De Pool of Peace is niet aangeduid in de omgeving. Langs het toegangspad is er een 

algemeen informatiebord te vinden, maar de ondergrond ter hoogte van het bord bestaat 

uit slecht aangelegde kasseien.
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Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

De Pool of Peace of Spanbroekmolensite is te midden de velden 

van Heuvelland gelegen.

De site is slecht toegankelijk.

De problemen zijn de ondergrond, de slechte staat van het pad 

en het te overbruggen hoogteverschil.

Pool of Peace (Spanbroekmolenkrater)

Heuvelland

Kruisstraat z.n.

Wijtschate

De Pool of Peace of Spanbroekmolensite is te midden de velden van 
Heuvelland gelegen. 
 
De site is slecht toegankelijk. 
De problemen zijn de ondergrond, de slechte staat van het pad en 
het te overbruggen hoogteverschil. 
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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

Het pad naar de krater is eveneens voorzien in kasseien en verloopt in een helling.

Aan de krater zijn er treden voorzien om de ‘rustzone’ te bereiken. Dit is niet toegankelijk 

voor rolstoelgebruikers.

Sanitair Info

Er is geen publiek sanitair aanwezig. 

Het toegangspad is voorzien in kasseien.

Toegang -

De toegang tot de site gebeurt via een houten poortje. Ook hier is de ondergrond in 

kasseien. Het poortje is smal en moeilijk te openen voor iemand in een rolstoel.

Paden op de site -

Toegangspaden -
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