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ALGEMEEN
Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is gelegen in het
Kasteelpark in het centrum van Zonnebeke.
Het museum is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.
Sommige delen van het museum zijn omwille van smalle
doorgangen, hoogteverschillen, beperkte circulatie- en
opstelruimtes niet of minder goed toegankelijk. Een
rolstoelgebruiker volgt een andere route die niet overal even
goed aangeduid is.

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
Op minder dan 500m van de toegang tot het museum en het toeristisch infokantoor bevindt
zich de bushalte: Zonnebeke Plaats.

Info

Parkeergelegenheid
Er is een parkeerterrein voorzien in het Kasteelpark, maar de parkeerplaatsen bevinden zich
op kiezels en er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen voorzien.

Info

Bewegwijzering en signalisatie
Zowel in het domein waar het museum zich bevindt als langs het bezoek is de
bewegwijzering en de signalisatie zeer beperkt.

Info
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Toegangspaden
Het toegangspad van aan de parking is aangelegd in kasseien. De paden in het park en rond
het gebouw zijn aangelegd in een grofkorrelige dolomiet. Alle paden zijn voldoende breed
en vlak.

-

Toegang
Ter hoogte van de hoofdtoegang moet de bezoeker een groot hoogteverschil overbruggen
met een trap. Er is een alternatieve toegang voorzien aan de zijkant van het gebouw met
een lift. Deze alternatieve toegang is niet goed aangeduid.

+/-

Balie
De balie situeert zich in de inkomhal.

+

Expositieruimte
De tentoonstelling in het hoofdgebouw heeft verschillende smalle doorgangen. De dug-out,
voorzien in de kelder van het hoofdgebouw heeft een smalle centrale gang, maar de kamers
zijn niet toegankelijk. In de tentoonstellingsruimte in het nieuwe bijgebouw is voldoende
circulatieruimte voorzien. De trenches zijn niet toegankelijk, maar goed zichtbaar vanuit het
uitzichtpunt in het domein. De belevingselementen van het museum zijn vaak niet
onderrijdbaar en hoog voorzien. De infopanelen zijn niet overal even goed leesbaar.

+/-

Circulatie
De lift aan het hoofdgebouw is drempelloos te bereiken. De liftkooi is net te klein. Deze lift
dient ook als alternatieve toegang tot het museum en het infokantoor. Er is een lift voorzien
in een bijgebouw om het niveau naar het kelderniveau te bereiken. De bedieningsknoppen
zijn moeilijk te bereiken.

+/-

Sanitair
Er zijn 2 sanitaire blokken in het museum. Het aangepast toilet in het hoofdgebouw is ruim
en goed bruikbaar, maar doet eveneens dienst als damestoilet. In het aangepast toilet in de
kelderverdieping is de circulatieruimte in het toilet en de opstelruimte naast de klinkzijde
van de deur beperkt.

+/-

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