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Openbaar sanitair

Openbaar sanitair Begraafplaats Tyne Cot, Zonnebeke
8980 Zonnebeke
Vijfwegenstraat 1
Zonnebeke
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ALGEMEEN
Aan de begraafplaats Tyne Cot Cemetery is er een publiek sanitair aanwezig met een aangepast toilet.
Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.
De problemen zijn het betalingssysteem, de trekkracht van de toegangsdeur en de beperkte
circulatieruimte in het sanitair blok.

ALGEMEEN

SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer
Op 750 m van de toegang bevindt zich een bushalte. De route tot aan de site verloopt via de
weg en volgt de glooiing van het landschap.

Info

Parkeergelegenheid
Er is een parkeerterrein ter hoogte van het pad naar het bezoekerscentrum, aangelegd in
verhard steenslag en kiezel. Er zijn twee aangepaste parkeerplaatsen voorzien.

Info

Bewegwijzering en signalisatie
Het sanitair is niet aangeduid in de omgeving.
Op de plattegrond aan de parking en op het gebouw zelf is het sanitair weergegeven, maar er
is geen aanduiding dat er aangepast toilet voorzien is.
In het gebouw zijn duidelijke pictogrammen voorzien.

Info
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Openbaar sanitair

Toegangspaden
Het toegangspad verloopt via de parking en is voorzien kiezels. Ter hoogte van het sanitair
blok is een betalingssysteem voorzien. Alle bezoekers moeten via een draaihek het sanitair
betreden. Voor rolstoelgebruikers is er een deur voorzien.

-

Toegang
De inkom is drempelloos, maar de deur is zwaar om te openen en de circulatieruimte binnen
is beperkt. Het bedieningselement van de deur is ingewerkt in de deur.

+/-

Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet
115 cm
Toiletdeur
87 cm
Toiletruimte
140 x 160 cm
Draaicirkel in de toiletruimte
130 cm
Opstelruimte naast het toilet
87 cm
Opstelruimte voor het toilet
90 cm
Steunbeugels:
Steunbeugel aan gesloten zijde en opklapbare aan open zijde
Wastafel:
De wastafel in het aangepast toilet is klein, maar in de aangrenzende ruimte is een diepere
wastafel voorzien. De circulatieruimte ter hoogte van de wastafel is beperkt.

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