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Begraafplaats

8600

Aan de rand van het Praetbos, bevindt zich het Duits Militair 

kerkhof van Vladslo met het beroemd beeldhouwwerk van Käthe 

Kollwitz Het Treurende Ouderpaar.

De begraafplaats is moeilijk toegankelijk. De parking en 

toegangsweg zijn aangelegd in bolle kasseien. Er is geen 

drempelloze ingang en de verharde paden op de begraafplaats 

zijn zeer smal.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Voor de begraafplaats is er een voorbehouden en aangepaste parkeerplaats in kasseien.

Bewegwijzering en signalisatie Info

De site wordt in de omgeving en op de gevel goed aangeduid.

De W-weging

Parkeergelegenheid Info (-)
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Openbaar vervoer Info

Er is een bushalte op 800 m van de begraafplaats. Halte: Vladslo Houtland.

Duitse Militaire Begraafplaats Vladslo

Diksmuide

Houtlandstraat z.n. 

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

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Sanitair Info

Er zijn geen publieke toiletten op de begraafplaats.

De W-weging

Er is een verhard pad over de begraafplaats naar de beeldengroep 'Treurend Ouderpaar'. 

Het pad is smal (70 cm).

Register Info (-)

Het register bevindt zich in de rechter vleugel van het toegangsgebouw, dus na het 

overbruggen van de drempel van 15 cm. Er is een vrije en vlakke draairuimte voor het 

register.

De toegangsweg wordt door fietsers en voetgangers gebruikt, maar het is verwarrend wie 

welke zone moet gebruiken. De infozuil hindert de looproute. De ondergrond in bolle 

kasseien is moeilijk toegankelijk.

Toegang -

Aan de toegangspoort is er een drempel van 15 cm en de doorgang is 85 cm breed. De 

alternatieve ingang (dienstingang) is drempelloos, maar de ondergrond in betondallen is niet 

toegankelijk. Er is ook geen aansluiting op het verhard pad van de begraafplaats.

Paden op de site -

Toegangspaden -
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