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Zin in een dagje aan het strand, maar je komt op krukken  

of met de rolstoel? In juli en augustus vind je in Nieuwpoort, 

Middelkerke, Oostende, Bredene, Vosseslag, Wenduine, 

De Haan en Zeebrugge een toegankelijke strandomgeving 

en opgeleide assistenten. 

Toegankelijke omgeving
Op en rond het toegankelijk strand is er voor jou:

 Een toegankelijke tramhalte (niet bij het Badengebouw 
in Zeebrugge)

 Voorbehouden parkeerplaatsen
 Duidelijke bewegwijzering
 Een toegankelijke strandtoegang met verhard pad
 Een toegankelijk toilet
 Een toegankelijke omkleedruimte met douche, tillift en hoog-

laagbed
 Strandrolstoelen 

Wil je zeker zijn dat je een strandrolstoel kan gebruiken? 
Reserveer dan vooraf (telefoonnummers staan verderop in deze 
brochure).

Opgeleide assistenten
Assistentie nodig voor een verplaatsing, bij het omkleden, bij 
toiletbezoek, bij het plaats nemen in de strandrolstoel, …? Een 
Zon, Zee… Zorgeloos-assistent helpt je verder.

Voor wie
Heb je een (tijdelijke) handicap en heb je nood aan assistentie 
of aan één van de voorzieningen? Dan is Zon, Zee… Zorgeloos er 
voor jou. 

Wanneer
In juli en augustus, iedere dag van 10u30 tot 18u30. 

Gratis
Zon, Zee… Zorgeloos is helemaal gratis. Op sommige locaties 
kan het zijn dat je een kleine bijdrage betaalt om het toilet te 
gebruiken.  
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Reserveren niet verplicht
Reserveren kan, maar is niet verplicht. Wil je zeker zijn dat er een 
strandrolstoel beschikbaar is? Kom je in groep naar het strand? 
Dan kan je ter plaatse reserveren bij onze assistenten of via de 
telefoonnummers in deze brochure. 

Meer informatie

www.zonzeezorgeloos.be  
zzz@inter.vlaanderen

Une plage accessible à tous
An accessible beach for all
Ein zugänglicher Strand für jedermann

De quoi s’agit-il?
De quelques adaptations de 
l’infrastructure
 un sentier accessible depuis 

l’arrêt du tram
 des toilettes accessibles, une 

douche avec vestiaire sur la 
plage

 la possibilité d’emprunter des 
fauteuils roulants ‘spécial 
plage’

 un sentier asphalté sur la plage

What?
A number of infrastructural 
changes
 accessible road from the tram 

stop
 accessible toilets, shower and 

change room
 option to hire beach 

wheelchairs
 paved path on the beach

Wass?
Kombiniert eine angepasste 
Infrastruktur
 ein Zufahrtsweg ab der 

Straßenbahnhaltestelle
 zugängliche Toiletten, Dusche 

und Umkleidekabine am Strand
 Möglichkeit, Strandrollstühle zu 

mieten
 ein befestigter Weg am Strand

Des assistants formés
 qui aident la personne lors du 

transfert sur le fauteuil roulant 
spécial plage, qui prodiguent 
des soins personnels, qui les 
accompagnent du lieu d’arrivée 
jusqu’à la plage...

 que vous pouvez trouver sur la 
plage ou réserver à l’avance par 
telephone

Trained assistants
 to assist with transferring 

people to a beach wheelchair, 
to assist with personal care, to 
accompany people from point 
of arrival to the beach, ...

 can be addressed on the beach 
or called in advance

Einsatz geschulter Helfer
 Hilfe beim Umsteigen auf einen 

Strandrollstuhl, Unterstützung 
bei der persönlichen 
Körperpflege, Begleitung vom 
Ankunftsort bis zum Strand

 Sprechen Sie uns am Strand 
an oder melden Sie sich vorab 
telefonisch



Nieuwpoort
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Strand 
Het toegankelijke strand bevindt 
zich ter hoogte van vakantiecentrum 
De Barkentijn, op 100m van 
het Hendrikaplein.

Voorbehouden parkeerplaatsen
De voorbehouden parkeerplaatsen 
bevinden zich ter hoogte van 
het Hendrikaplein.

Meer informatie over deze 
parkeerplaatsen (ligging, grootte, 
ondergrond, ...) vind je op 
www.navigeerenparkeer.be.

Toegankelijke tramhalte
De dichtsbijzijnde toegankelijke 
tramhalte is de halte Nieuwpoort Bad.

Assistentie
De assistenten zijn bereikbaar op het 
nummer 0498 92 92 79.In
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Strand 
Het toegankelijke strand bevindt zich 
aan de parking ter hoogte van de 
Diksmuidestraat (tussen Zeedijk en 
Troonstraat).

Voorbehouden parkeerplaatsen
De voorbehouden parkeerplaatsen 
bevinden zich ter hoogte  
van de Diksmuidestraat.

Meer informatie over deze 
parkeerplaatsen (ligging, grootte, 
ondergrond, ...) vind je op  
www.navigeerenparkeer.be.

Toegankelijke tramhalte
Oostende Ravelingen (op 350m) 
is toegankelijk mits hulp van de 
trambestuurder. 

Assistentie
De assistenten zijn bereikbaar op het 
nummer 0491 50 54 33.

Strand 
Het toegankelijke strand bevindt  
zich ter hoogte van Casino West.

Voorbehouden parkeerplaatsen
De voorbehouden parkeerplaatsen 
bevinden zich ter hoogte  
van de Jules Van den Heuvelstraat.

Meer informatie over deze 
parkeerplaatsen (ligging, grootte, 
ondergrond, ...) vind je op  
www.navigeerenparkeer.be.

Toegankelijke tramhalte
De dichtstbijzijnde toegankelijke 
tramhalte is halte De Greefplein  
(op 500m). 

Assistentie
De assistenten zijn bereikbaar op het 
nummer 059 31 50 14.

OostendeMiddelkerke



VosseslagBredene
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Strand 
Het toegankelijke strand bevindt  
zich ter hoogte van strand Vosseslag.

Voorbehouden parkeerplaatsen
De voorbehouden parkeerplaatsen 
bevinden zich ter hoogte  
van de Vosseslag (brug).

Meer informatie over deze 
parkeerplaatsen (ligging, grootte, 
ondergrond, ...) vind je op  
www.navigeerenparkeer.be.

Toegankelijke tramhalte
De dichtsbijzijnde toegankelijke 
tramhalte is de halte Vosseslag.

Assistentie
De assistenten zijn bereikbaar op het 
nummer 059 23 67 30.

Strand 
Het toegankelijke strand bevindt zich ter 
hoogte van Strandpost 2 ‘Duingat’.

Voorbehouden parkeerplaatsen
De voorbehouden parkeerplaatsen 
bevinden zich ter hoogte van de 
Koninklijke Baan t.h.v. Strandpost 2.

Meer informatie over deze 
parkeerplaatsen (ligging, grootte, 
ondergrond, ...) vind je op  
www.navigeerenparkeer.be.

Toegankelijke tramhalte
De dichtstbijzijnde tramhalte is  
Bredene Aan Zee. 

Assistentie
De assistenten zijn bereikbaar op het 
nummer 0490 64 93 78.



Wenduine

1312

Strand 
Het toegankelijke strand bevindt  
zich ter hoogte van de Demeyhelling.

Voorbehouden parkeerplaatsen
De voorbehouden parkeerplaatsen 
bevinden zich ter hoogte van de 
Manitobehelling & de Graaf Jansdijk.

Meer informatie over deze 
parkeerplaatsen (ligging, grootte, 
ondergrond, ...) vind je op  
www.navigeerenparkeer.be.

Toegankelijke tramhalte
De dichtstbijzijnde toegankelijke 
tramhalte is Wenduine Centrum (op 
350m). 

Assistentie
De assistenten zijn bereikbaar op het 
nummer 050 41 23 96.

Strand 
Het toegankelijke strand bevindt  
zich ter hoogte van het Leopoldplein.

Voorbehouden parkeerplaatsen
De voorbehouden parkeerplaatsen 
bevinden zich ter hoogte  
van het Christianaplein.

Meer informatie over deze 
parkeerplaatsen (ligging, grootte, 
ondergrond, ...) vind je op  
www.navigeerenparkeer.be.

Toegankelijke tramhalte
De dichtsbijzijnde toegankelijke 
tramhalte is de halte Aan Zee.

Assistentie
De assistenten zijn bereikbaar op het 
nummer 059 23 39 00.

De Haan
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Strand 
Het toegankelijke strand bevindt  
zich ter hoogte van het Badengebouw.

Voorbehouden parkeerplaatsen

De voorbehouden parkeerplaatsen 
bevinden zich ter hoogte van alle 
straten die uitkomen op de dijk. Meer 
informatie: www.navigeerenparkeer.be.

Toegankelijke tramhalte

De dichtstbijzijnde toegankelijke 
tramhalte is Zeebrugge Kerk (op 2 km). 
Je kan assistentie reserveren bij halte 
Zeebrugge Strandwijk en het station 
(reserveren op onderstaand nummer).

Assistentie
De assistenten zijn bereikbaar op het 
nummer 0472 90 08 45.

Zeebrugge

INTER
Bij de toegankelijke stranden van Zon, Zee… Zorgeloos helpen 
assistenten je verder, als je dat wenst. Inter leidt deze assistenten 
op, en ondersteunt en begeleidt hen. 

Inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid, wil 
Vlaanderen beter toegankelijk maken. Hoe doen we dat? 
We geven bouwkundig toegankelijkheidsadvies, maken 
evenementen toegankelijk, geven vormingen, zorgen voor 
informatie over toegankelijkheid, … 

Wil je werk maken van betere toegankelijkheid? Ook dan kan je 
bij Inter terecht. Meer info op www.inter.vlaanderen.
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Getuigenis
Mijn 32-jarige zoon zit in een rolstoel en houdt erg van de zee 
en het strand. Als gezin spendeerden we onze vakanties dan 
ook vaak aan zee. Maar met een gewone rolstoel op het strand 
manoeuvreren is bijna onmogelijk. 
Een deel van ons gezin bleef op de dijk, terwijl een ander deel op 
het strand was. Tot de dag dat we Zon, Zee… Zorgeloos leerden 
kennen. Een wereld ging voor ons open: een aangepaste rolstoel 
voor op het strand en in het water, een aangepast toilet, een 
aangepaste douche, een bed en omkleedruimte, … Alsof dit nog 
niet genoeg was, waren er altijd assistenten aanwezig die ons 
konden helpen waar nodig. Nu kunnen we terug als gezin op 
uitstap en SAMEN genieten van de zee en het strand.  


