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ALGEMEEN

Openbaar sanitair De Oude Kaasmakerij
Zonnebeke

Passendale

's Graventafelstraat 48 A

Gratis Openingsuren museum

De Oude kaasmakerij beschikt over een eigen parkeerterrein. Er zijn 2 aangepaste 

parkeerplaatsen voorzien op het terrein. 

ALGEMEEN SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Er is een halte voor de belbus ter hoogte van de parking van de kaasmakerij.

Parkeergelegenheid Info

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Bewegwijzering en signalisatie Info

Het sanitair is niet aangeduid in de omgeving. In het gebouw zijn alle faciliteiten goed 

aangeduid.

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

In het museum De Oude Kaasmakerij is er een sanitair blok met een aangepast toilet voorzien.

Het sanitair is toegankelijk met hulp.

De problemen situeren zich op het toegangspad, ter hoogte van de inkom, op de route naar het sanitair en 

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

Toegang +/-

Er is een hoogteverschil van het openbaar domein en de parking naar de inkom. Op het 

toegangspad is er een hellend vlak, die net te steil is aangelegd.

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Opstelruimte naast het toilet 90 cm +

Opstelruimte voor het toilet 150 cm +

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

Wastafel:

De wastafel is te klein en te dicht in de hoek geplaatst.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toiletruimte 150 x 210 cm

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm +

+/-

De toegang gebeurt via een dubbele deur. Er is een kleine drempel van 5 cm. Voor en na de 

deur is er voldoende circulatieruimte.

De W-weging

Op de route naar het sanitair is er een zware deur voorzien om van de inkom naar het eetcafé 

te gaan.

Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet 81 cm +/-

Toiletdeur 87 cm +

Sanitair

Toegangspaden +/-
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http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/901

