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Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Het toegangspad bevindt zich op het openbaar domein en is vlak en drempelloos.

ALGEMEEN SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Restaurant De Wijngaard ligt aan het station van Ieper.



Het restaurant is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen zijn drempels, beperkte circulatie- en opstelruimte, beperkte ruimte in het aangepast toilet en het 

ontbreken van steunbeugels.

Parkeergelegenheid Info

Er is geen eigen parkeerterrein. Binnen een straal van 200 m zijn er aangepaste 

parkeerplaatsen op het openbaar domein.

Toegangspad +

Inkom -

Ter hoogte van de toegang is er een drempel. De vrije doorgangsbreedte is beperkt tot 81 cm 

en de circulatieruimte binnen is beperkt.

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Restaurant De Wijngaard ligt aan het station van Ieper. 
 
Het restaurant is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. 
De problemen zijn drempels, beperkte circulatie- en opstelruimte, beperkte ruimte in het aangepast toilet 
en het ontbreken van steunbeugels. 
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Sanitair

Zaal +/-

In de zaal is de circulatieruimte beperkt. De tafels zijn beperkt onderrijdbaar (30 cm diepte).

Op de route naar het sanitair is de circulatieruimte beperkt. Het aangepast toilet is redelijk 

ruim, maar door de verhouding van de ruimte en de opstelling van de sanitaire toestellen is 

de opstelruimte naast het toilet beperkt. Er zijn geen steunbeugels voorzien.

Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet 88 cm +/-

Toiletdeur 85 cm +

Toiletruimte 190 x 120 cm

Draaicirkel in de toiletruimte 100 cm -

Opstelruimte naast het toilet 50 cm -

Opstelruimte voor het toilet 138 cm +

Steunbeugels: Geen steunbeugels -

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

2


