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Begraafplaats

8640

Dozinghem Military Cemetery

Vleteren

Leeuwerikstraat z.n.

Westvleteren

4/07/2013 Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | BEZOEKER

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Dozighem Military Cemetery is gelegen te midden van een bos in 

Vleteren. 



De site is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen situeren zich bij het onverhard toegangspad 

doorheen het bos en de ondergrond bij de toegang.

De W-weging

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Op 400 m van de begraafplaats is er een bushalte (lijn 24). Er zijn geen voetpaden langs de 

route naar de begraafplaats.

Parkeergelegenheid Info (-)

Er is geen parkeergelegenheid bij de site. Je kan met de wagen tot aan de begraafplaats 

rijden, maar de ruimte is er beperkt.

Bewegwijzering en signalisatie Info

De site is bewegwijzerd, maar gelegen in het bos, niet zichtbaar vanaf de weg.

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Dozighem Military Cemetery is gelegen te midden van een bos in 
Vleteren.  
 
De site is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. 
De problemen situeren zich bij het onverhard toegangspad doorheen 
het bos en de ondergrond bij de toegang. 
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Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.

Toegangspaden -

Het toegangspad is een onverhard pad doorheen het bos. Ter hoogte van de toegang is het 

pad aangelegd in kiezels.

Toegang +

De toegang gebeurt via een poort.

Paden op de site +

Er is geen publiek sanitair aanwezig. 

De paden zijn vlak aangelegd in gras (zeer effen).

Register Info (+)

Het register bevindt zich ter hoogte van de toegangspoort en is drempelloos bereikbaar.

Sanitair Info

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

2

http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/800

