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Monument/Oorlogssite
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Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

De W-weging

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Op 200 m van de toegang bevindt zich een bushalte (lijn 95). De route tot aan het 

monument verloopt via de weg.

Parkeergelegenheid Info

Er is een parkeerzone aangelegd in kasseien. Er is geen aangepaste parkeerplaats voorzien. 

De route tot aan de site verloopt via de weg.

Bewegwijzering en signalisatie Info

De site is niet bewegwijzerd, maar het monument is duidelijk zichtbaar vanaf de weg.
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Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

De site is gelegen op het kruispunt van de Brugseweg en de 

Zonnebekestraat in Sint-Juliaan.



De site is niet rolstoegankelijk.

Het probleem situeert zich bij de verschillende treden om tot bij 

het monument te komen. Het monument is wel zichtbaar van 

een afstand.
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De site is gelegen op het kruispunt van de Brugseweg en de 
Zonnebekestraat in Sint-Juliaan. 
 
De site is niet rolstoegankelijk. 
Het probleem situeert zich bij de verschillende treden om tot bij het 
monument te komen.  
Het monument is wel zichtbaar van een afstand. 
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Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

De cirkelvormige paden rond het monument zijn aangelegd in tegels. Op de route naar het 

monument zijn er verschillende treden.

Register Info (-)

Het register bevindt zich bij het monument en is dus niet drempelloos bereikbaar.

Sanitair Info

Er is publiek sanitair aanwezig. 

De toegang wordt gevormd door een boogvormige insprong aangelegd in kasseien. Er zijn 

drie treden aan de toegang.

-

Paden op de site -

Toegangspaden -
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http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/559

