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ALGEMEEN

Openbaar sanitair In Flanders Fields Museum
Ieper

Ieper

Grote Markt 34 

Gratis Openingsuren museum

Binnen een straal van 200 m zijn er verschillende aangepaste parkeerplaatsen op het 

openbaar domein.

ALGEMEEN SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Op de Grote Markt van Ieper bevindt zich bushalte 'Ieper Markt' (lijnen, 51, 70, 71, 89, 94).

De bushalte bevindt zich op het voetpad. Er is een drempelloze schuilzone voorzien.

Parkeergelegenheid Info

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Bewegwijzering en signalisatie Info

Er is voldoende bewegwijzering voorzien, maar de signalisatie hangt hoog en is moeilijk 

leesbaar.

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Aan de inkom van het In Flanders Fields Museum, ter hoogte van de lockers, is er een publiek sanitair met 

een aangepast toilet. De bezoeker moet sleutel van het sanitair vragen aan de balie.

Het sanitair is toegankelijk met hulp.

De metalen helling aan de toegang en de duwknop aan de wastafel kunnen hinderlijk zijn.
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Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.

Toegang +/-

Het toegangspad via het openbaar terrein is  vlak en drempelloos.

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Opstelruimte naast het toilet 103 cm +

Opstelruimte voor het toilet 141 cm +

Steunbeugels: Steunbeugel aan gesloten zijde en opklapbare aan open zijde +

Wastafel:

De wastafel is goed onderrijdbaar. De duwknop aan de wastafel is

het enige knelpunt.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toiletruimte 166 x 210 cm

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm +

+/-

Het metalen hellend vlak aan de inkom is redelijk steil aangelegd, maar met hulp bruikbaar. 

De W-weging

Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet 150 cm +

Toiletdeur 95 cm +

Toegangspaden +
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http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/886/MUS_1

