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TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Aan de toegang bevindt zich een tramhalte (lijn 0). De halte is verhoogd, het perron is op 

sommige plaatsen nogal smal. Er zijn verlaagde boordstenen voorzien, maar deze zijn zeer 

steil aangelegd.

Parkeergelegenheid Info

Bij de toegang is er een parkeerterrein aangelegd in klinkers en kasseien. Er zijn twee 

aangepaste parkeerplaatsen, maar ze zijn niet breed genoeg.

Voor de toegangspoort is er wel voorrijdmogelijkheid. 

Bewegwijzering en signalisatie Info

De site is goed bewegwijzerd en zichtbaar vanaf de weg.
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Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

De Belgische militaire begraafplaats in De Panne is bereikbaar via 

de gemeentelijke begraafplaats. Het terrein is hoger gelegen dan 

de burgerlijke begraafplaats.



De site is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen situeren zich bij de ondergrond van het 

toegangspad en de smalle zijpaden tussen de graven.

Belgische Militaire Begraafplaats De Panne

De Panne

Kerkstraat 69

De Panne

De Belgische militaire begraafplaats in De Panne is bereikbaar via de 
gemeentelijke begraafplaats. Het terrein is hoger gelegen dan de 
burgerlijke begraafplaats. 
 
De site is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. 
De problemen situeren zich bij de ondergrond van het toegangspad 
en de smalle zijpaden tussen de graven. 
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Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.
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Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

De brede hoofdpaden zijn aangelegd in asfalt, de zijpaden zijn smaller (100 cm) en bestaan 

uit gras en tegels.

Op de hoofdroute naar de militaire begraafplaats is er een trap met acht treden. De 

begraafplaats is bereikbaar via een helling aan de zijkant.

Register Info (-)

Het register bevindt zich op de militaire begraafplaats in het houten schuilgebouwtje. De 

zitbank in het gebouwtje verhindert een vlotte doorgang.

Sanitair Info

Er is publiek sanitair aanwezig. Er is geen aangepast toilet voorzien.

Het toegangspad van aan de parkeerplaatsen tot aan de toegang is aangelegd in kasseien en 

klinkers en doorkruist de tramsporen.

Toegang +

De toegang gebeurt via een poort. Kleine zijpoortjes ernaast verlenen toegang wanneer de 

grote poort gesloten is.

Paden op de site -

Toegangspaden -
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http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/675

