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inleiding  

Bij de herdenking van de Groote Oorlog staat Vlaanderen vier jaar lang in de internationale schijnwer-
pers. We verwachten twee miljoen buitenlandse bezoekers, jong en oud, van wie sommigen met een vorm 
van beperking. Daarom startte Toerisme Vlaanderen in samenwerking met Westkans vzw en de provincie  
West-Vlaanderen het project ‘100 jaar Groote Oorlog – toegankelijk voor iedereen’ op. Het project streeft naar  
de integrale toegankelijkheid van de herdenkingsactiviteiten van WOI in de Westhoek voor een zo ruim  
mogelijk publiek. 

Toerisme Vlaanderen grijpt de herdenkingsperiode in de Westhoek aan om een samenhangende toegankelijke 
vakantieketen te realiseren. Ze zal dan ook instaan voor een grondige informatieverstrekking met aandacht 
voor alle facetten van een toegankelijke trip: info en onthaal, logies, restaurants, cafés, bezienswaardigheden, 
vervoer, parkeer plaatsen, assistentie en zorg,… 

Niet iedereen die zichzelf toegankelijk noemt, komt in deze brochure terecht. Onze informatie is steeds  
gebaseerd op objectief deskundig onderzoek ter plaatse. Om de graad van toegankelijkheid weer te geven  
voor logies, toeristische infokantoren en bezoekerscentra hanteren we het A en A+ label van Toerisme 
Vlaanderen. Voor de overige categorieën werden speciaal voor dit project het W en W+ symbool ontwikkeld. 
Deze brochure vermeldt ook enkele initiatieven die geen van bovenstaande labels behaalden, maar waar-
van we menen dat ze voor sommige mensen met een (mobiele) beperking toch bruikbaar zijn of voldoende 
belevings waarde hebben. Meer informatie over deze labels en symbolen vind je op de volgende pagina’s. 

Vooral mensen met een motorische handicap hebben vaak aanpassingen nodig om vlot een gebouw of site te 
kunnen bezoeken. De meeste informatie in deze brochure is daarom in de eerste plaats nuttig voor mensen 
met een motorische handicap. Daarnaast vermelden we ook de initiatieven die extra voorzieningen bieden 
voor andere vormen van beperking zoals een visuele, auditieve of verstandelijke beperking. 

Of iets toegankelijk wordt bevonden, is voor een groot deel afhankelijk van de persoon zelf. Elke handicap 
of beperking is immers verschillend. We raden je dan ook aan om op voorhand steeds contact op te nemen 
met de vermelde initiatieven zodat je vanuit je eigen verwachtingen concrete informatie kan inwinnen.  
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Hoewel deze informatie zeker nog niet volledig is, willen we hiermee alvast een eerste aanzet geven. 
Uiteraard kan je bij ons steeds bijkomende informatie aanvragen, of zelf je tips en ervaringen doorgeven. 
Wie meer wil lezen over het verhaal achter het project ‘100 jaar Groote Oorlog’ kan terecht op de websites  
www.flandersfields.be/nl en www.vlaanderenvakantieland.nl.

Een aantal toegankelijke sites, gebouwen of musea die in het kader van de herdenking van de Groote Oorlog 
zeker de moeite waard zijn om te bezoeken, werden in deze brochure door middel van een ster aangeduid.

Bij het Infopunt Toegankelijk Reizen kan je terecht voor gratis en onafhankelijk reisadvies.  
Op onze website www.toegankelijkreizen.be vind je informatie over toegankelijke logies,  
vervoer, uitstappen en reisorganisaties. Je vindt er ook reisverhalen en tips van personen met 
een beperking. Contactgegevens van het Infopunt vind je aan het einde van deze brochure.
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labels en symbolen

Vlaams label voor toegankelijk toerisme 

Sinds begin 2008 bestaat er in Vlaanderen een toegankelijkheidslabel voor hotels, vakantiecentra, jeugd-
verblijven, vakantiewoningen, campings en gastenkamers. Vanaf 2012 wordt het label ook aan infokantoren  
en bezoekerscentra toegekend. Dit label is niet vrijblijvend. De uitreiking gebeurt door Toerisme Vlaanderen 
na een grondige controle ter plaatse volgens de Toegankelijk Vlaanderen methode (afgekort Toevla). 

De resultaten van deze controles worden voorgelegd aan een speciaal hiervoor opgerichte commissie.  
Deze labelcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de handicapbewegingen en van de toeristische  
sector. Het is uiteindelijk deze commissie die beslist welk label aan een gebouw wordt toegekend of aan welke 
voorwaarden eerst nog voldaan moet worden. 

 
Het A+ label betekent dat het gebouw positief (+) scoort op de essentiële  
onder delen (*). Het voldoet aan strenge toegankelijkheidsnormen en is op  
comfortabele en zelfstandige wijze toegankelijk. 

Het A label betekent dat we het gebouw als basistoegankelijk beschouwen. 
Voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit is dit bruikbaar, maar  
mogelijks is er een extra inspanning of een helper nodig. Het is zeker aan te raden 
om na te lezen waarom er geen + behaald werd. 

  
(*) Voor een hotel, jeugdverblijf of vakantiewoning letten we op het toegangspad vanaf de openbare 
weg, de ingang en het onthaal, de eetruimte, het gemeenschappelijk toilet en de slaapkamer met bijho-
rende bad kamer. Bij een groepsaccommodatie wordt ook de multifunctionele ruimte beoordeeld. Voor een 
kampeer verblijf onderzoeken we de parking met toegangspad, ingang en onthaal en het sanitaire blok.  
Bij toeristische infokantoren en bezoekerscentra worden naast het toegangspad en de ingang ook de  
balie, informatiedragers en belevingstoestellen onder de loep genomen. Het toilet van een infokantoor is niet  
bepalend voor het label omdat haar basisfunctie erin bestaat om toeristische informatie te verschaffen.  
Ook de looproutes tussen alle onderdelen worden onderzocht. 

 

Meer weten? 

Het label geeft een belangrijke eerste indruk, maar vertelt niet alles. Wil je meer weten over de 
toegankelijkheid van een verblijf, vraag dan inlichtingen bij het Infopunt Toegankelijk Reizen 
of raadpleeg het volledige verslag op www.toevla.be. In de digitale versie van deze brochure 
kom je via een klik op het labelicoon automatisch op de uitgebreide informatiefiche van een 
vakantieverblijf terecht.
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W-symbool voor project 100 jaar Groote Oorlog – toegankelijk voor iedereen 

Omdat er momenteel (nog) geen label bestaat voor restaurants, cafés, openbare toiletten, begraafplaatsen, 
monumenten,… ontwikkelde Westkans vzw speciaal voor dit project het W-symbool.De objectieve meet-
gegevens en scores die per onderdeel worden toegekend door Toegankelijk Vlaanderen, vormen de criteria 
voor deze weging. Per type gebouw of site wordt een ketting van toegankelijkheid vastgelegd. De onderdelen 
van deze ketting zijn bepalend voor de W-weging. 

De W-weging geeft een algemeen beeld van de toegankelijkheidsgraad van de site voor zelfstandig rolstoel-
gebruik. Extra voorzieningen voor specifieke doelgroepen worden apart vermeld. 

 
De volgende symbolen worden gebruikt:

Zelfstandig 
toegankelijk

Toegankelijk  
met hulp 

Toegankelijk met 
hulp en extra 
inspanningen 

Niet rolstoel-
toegankelijk

Meer weten? 

Het W-symbool geeft een belangrijke eerste indruk, maar vertelt niet alles. Wil je meer  
weten over de toegankelijkheid van een gebouw of site, vraag dan inlichtingen bij het Infopunt 
Toegankelijk Reizen of raadpleeg het volledige verslag op www.westkans.be/wo1. Daar vind je 
overigens nog meer fiches van gebouwen en sites in de Westhoek die niet in deze bundel wer-
den opgenomen. Ook van alle sites en gebouwen die ‘niet rolstoeltoegankelijk’ werden bevon-
den, kan je daar een fiche vinden. In de digitale versie van deze brochure kom je via een klik op 
het labelicoon automatisch op de uitgebreide informatiefiche van een site of gebouw terecht.
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Waar vind ik meer informatie over de WOI-sites en evenementen? 

Zoek je meer informatie over de sites zelf? Neem dan een kijkje op de websites  
www.flandersfields.be/nl & www.vlaanderenvakantieland.nl.

Zoek je uitgebreide toegankelijkheidsinfo over een site? 

Surf dan naar www.toegankelijkvlaanderen.be. Per site vind je er gedetailleerde info over de 
toegankelijkheid en eventuele knelpunten, rijkelijk geïllustreerd met foto’s.
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3 bezoeken

A. Zuidelijke Westhoek

Ieper en omgeving

Artillery Wood Cemetery

Poezelstraat 3,  
8904 Ieper (Boezinge)

Artillery Wood Cemetery is een Britse militaire  
begraafplaats voor 1307 soldaten in Boezinge.  
Het werd aangelegd na de slag om Pilkem Ridge eind 
juli 1917, waarbij de divisie Artillery Wood het gebied 
ten oosten van het kanaal Ieper-IJzer op de Duitsers 
veroverde. Het bleef een frontlijnbegraafplaats tot 
maart 1918. 

De begraafplaats is toegankelijk met hulp. Het pro-
bleem is de drempel aan de toegang. Er is een alter-
natieve toegang via een hellend vlak, maar dat is 
vrij steil. 

Charles Dresse Monument

Poperingestraat 27,  
8920 Langemark-Poelkapelle  

 +32 57 49 09 41

Het Charles Dresse Monument is een gedenkkruis 
voor adjudant Dresse. Het bestaat uit een Bretoens 
calvariekruis, afgesloten door een lage vierkante 
omheiningmuur. 

Het monument is toegankelijk met hulp en extra in-
spanningen. Naast de weg is een zone vanwaar het 
monument bezichtigd kan worden. De ondergrond 
bestaat uit aarde en zand. Rond het monument 
bestaat de ondergrond uit gras, je raakt er via een 
poort met drempeltje van 3 cm. 

 

 

 

Guynemer Monument

Guynemerplein z.n., 
8920 Langemark-Poelkapelle  

 +32 57 49 09 41  
 toerisme@langemark-poelkapelle.be

In het centrum van Poelkapelle vind je het Guynemer 
monument, als eerbetoon aan de Franse piloot Georges 
Guynemer. Hij is met 53 lucht gevechtoverwinningen 
terecht een pionier in de oorlogsl uchtvaart. Op 11 sep-
tember 1917 haalden Duitse troepen Guynemer neer 
boven Poelkapelle. Zijn lichaam werd nooit gevonden. 

De site is toegankelijk met hulp. Het probleem situ-
eert zich bij de smalle voetpaden en de niet- verlaagde 
oversteekplaatsen. Van op afstand is het monument 
wel goed zichtbaar. 

Hill 62 - Sanctuary Wood 
Cemetery

Canadalaan 23,  
8902 Ieper (Zillebeke) 

Hill 62 is een heuvel in de omgeving van Ieper.  
‘62’ wijst erop dat de heuvel 62 meter boven de  
zeespiegel ligt. Hill 62 of Höhe 62 kwam in 1916 in 
Duitse handen tot Canadese troepen de heuvel  
veroverden. De Canadezen leden tijdens deze verove-
ring grote verliezen. 

De site is toegankelijk met hulp. De alternatieve toe-
gang voor rolstoelgebruikers via de dienstingang is 
niet duidelijk. De paden bestaan uit effen gras. 
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In Flanders Fields museum 

Grote Markt 34,  
8900 Ieper  

 +32 57 23 92 20  
 flandersfields@ieper.be

Het vernieuwde In Flanders Fields Museum brengt 
het historische verhaal van de Eerste Wereldoorlog 
in de West-Vlaamse frontstreek. Het vertelt over 
de inval in België en de eerste maanden van de 
bewegings oorlog, over de vier jaar stellingenoorlog 
in de Westhoek, over het einde van de oorlog én 
over de voortdurende herdenking sindsdien. Het mu-
seum is toegankelijk met hulp. Op het ietwat steile,  
metalen hellend vlak aan de ingang kan je een duw-
tje goed gebruiken. Het museum heeft een aangepast 
toilet. Ook het cafetaria is toegankelijk en er zijn  
enkele onderrijdbare tafels aanwezig. 

Menenpoort 

Menenstraat z.n.,  
8902 Zillebeke 
 +32 57 22 36 36

Dit gedenkteken, in de vorm van een Romeinse 
triomf boog, draagt de namen van 54.896 ver-
miste Commonwealth soldaten van het toen-
malige Britse Imperium. Ter herdenking van de 
gesneuvelde soldaten wordt hier sinds 1928 elke 
avond om 20u stipt de “Last Post” geblazen.  

De Menenpoort is slechts gedeeltelijk rolstoel-
toegankelijk. De vestingen, waarop je de namen 
kan lezen, zijn immers enkel bereikbaar via treden.  
Het pad dat naar de alternatieve route tot de vestingen  
 
boven de Menenpoort leidt, is niet rolstoel-
toegankelijk. De centrale hal, waar je elke dag de Last 
Post kan bijwonen, is echter wel rolstoel toegankelijk. 
Boven de Menenpoort kunnen blinde en slecht-
ziende bezoekers bovendien de maquette betasten,  
een exacte replica van het monument. 

Menin Road South 
Military Cemetery

Meenseweg 175,  
8900 Ieper

Menin Road South Military Cemetery is gelegen op 
ongeveer één km van de Grote Markt van Ieper.  
Er liggen 1657 soldaten begraven. De begraafplaats 
werd in gebruik genomen vanaf januari 1916 en werd 
tot de zomer van 1918 gebruikt door medische posten 
en gevechtseenheden. 

De site is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.  
Op de steile helling aan de alternatieve toegang,  
die niet wordt aangeduid, heb je hulp nodig.  
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New Irish Farm Cemetery 

Briekestraat z.n.,  
8900 Ieper

Deze grote Commonwealth begraafplaats ontstond  
in 1917 nadat dit gebied veilig werd verklaard. 
Voordien liep hier de frontlijn. New Irish Farm 
Cemetery bestond aanvankelijk uit 73 graven.  
Door de opruiming van omliggende kleine begraaf-
plaatsen breidde de begraafplaats na WOI uit met 
meer dan 4500 gesneuvelde soldaten. De begraaf-
plaats is zelfstandig toegankelijk via de alternatieve 
toegang naast de poort. Een klein deel van het kerk-
hof is hoger gelegen en enkel bereikbaar via treden.  

Poelcapelle British Cemetery

Brugseweg z.n., 
8920 Langemark-Poelkapelle  

 +32 57 49 09 41  
 toerisme@langemark-poelkapelle.be

Deze begraafplaats in Poelkapelle is de derde groot-
ste Commonwealth begraafplaats in de Westhoek. 
Poelcapelle British Cemetery ontstond pas in 1919. 
Ongeveer 7500 soldaten werden hier begraven.  
Een groot aantal van hen sneuvelde in het najaar 
van 1917. 

De site is toegankelijk met hulp en extra in-
spanningen, maar de alternatieve toegang voor 
rolstoel gebruikers aan de parking ligt ver van de 
hoofdtoegang en wordt niet aangeduid. De poort  
is zeer zwaar om te openen. 

Potyze Burial Ground

Potyzestraat 51,  
8902 Ieper (Zillebeke)  

 toerisme@ieper.be

In het gehucht Potyze lag een kasteel dat bij de 
Britten bekend stond als ‘White Château’. In de zomer 
van 1918 lag het kasteel op de frontlijn. Ten gevolge 
van de gevechten en zware beschietingen bleef er 
maar weinig van over. Rondom het kasteel werden 
verschillende begraafplaatsen aangelegd. Op deze  

begraafplaats liggen 586 militairen begraven.  
De begraafplaats is toegankelijk met hulp. Er is een 
drempel aan de poort, maar ook een vlakke alterna-
tieve toegang. Die wordt echter niet goed aangeduid. 
 
 

Provinciaal Domein De Palingbeek

Palingbeekstraat z.n.,  
8902 Ieper  

 +32 50 40 32 57  
 johan.mahieu@west-vlaanderen.be 

De Palingbeek is een groot wandelgebied met goed 
toegankelijke paden. Restaurant De Palingbeek is 
goed toegankelijk en heeft een aangepast toilet. 
Bezoekers met een verstandelijke beperking kunnen-
hier op speurtocht gaan (niet geschikt voor rolstoel-
gebruikers). Er is ook een milieuboerderij waar je kan 
meehelpen, geschikt voor personen met een motori-
sche of verstandelijke beperking en voor dove, slecht-
horende, blinde en slechtziende deelnemers. 
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Saint-Charles De Potyze

Zonnebeekseweg 379,  
8900 Ieper (Zillebeke)  

 +32 57 23 92 20

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bevond zich in 
de buurt van deze begraafplaats een schooltje.  
De Franse troepen gebruikten dit schooltje als me-
dische post. Gesneuvelde soldaten werden begraven  
in de aanpalende tuin. Deze groeide uit tot een 
ware begraafplaats, maar heel wat graven werden  
verwoest tijdens de oorlog. De huidige Franse be-
graafplaats is de grootste op Belgische bodem.  
Zo’n 4200 Franse soldaten liggen hier begraven, 
waarvan 616 in het massagraf. 

De begraafplaats is toegankelijk met hulp. Het toe-
gangspad in kasseien is hier en daar in slechte staat

. 

Sint-Maartens Kathedraal 

Grote Markt 34, 
8900 Ieper 

De Sint-Maartens Kathedraal, gelegen achter de la-
kenhalle, is een oude bisschopskerk met graven van  
bisschop Jansenius en van Graaf Robrecht van 
Bethune, de ‘Leeuw van Vlaanderen’. Na de Eerste 
Wereldoorlog werd ze heropgebouwd in gotische stijl. 

De kerk is toegankelijk via een speciale zijingang, maar 
de deuren zijn te zwaar om zelfstandig te openen. 

Site John McCrae

Diksmuidseweg z.n.,  
8904 Ieper (Boezinge)  

 toerisme@ieper.be

Langs het kanaal Ieper-IJzer, net buiten Ieper, vind je 
de site John McCrae. De Canadese arts John McCrae 
schreef hier in mei 1915 het wereldberoemde gedicht 
‘In Flanders Fields’. John McCrae stierf in 1918 en ligt 
begraven in Wimereux, Frankrijk. De site is toegan-
kelijk met hulp en extra inspanningen. Het probleem 
situeert zich bij de ondergrond van de paden, die uit 
bolle kasseien bestaat. Het pad naar de bunkers is in 
slechte staat en zeer steil.

Site John McCrae 
- Essex Farm Cemetery

Diksmuidseweg z.n., 
8904 Ieper (Boezinge)  

 toerisme@ieper.be

Bij de site John McCrae die net buiten Ieper langs 
het kanaal Ieper-IJzer gelegen is, vind je Essex Farm 
Cemetery. John McCrae liet hier een schuilplaats  
uitgraven om de eerste gasslachtoffers in 1915 te ver-
zorgen. Enkele dagen nadien ontstond zo ‘Essex Farm 
Cemetery’. 

De begraafplaats is toegankelijk met hulp. Op de  
kasseien van het toegangspad heb je misschien wat 
hulp nodig. 

Stadswandelingen Ieper 

Grote Markt 34,  
8900 Ieper  

 +32 57 23 92 00  
 toerisme@ieper.be 

‘Even Snoepen van Ieper’ en ‘Ieper soldaat maken’ zijn 
twee nieuwe manieren om de stad op een originele 
manier te ontdekken. Beide wandelingen zijn name-
lijk ontwikkeld met het oog op bezoekers met een 
verstandelijke handicap. Onderweg hoor, zie en proef 
je Ieper op een manier die je nog niet kende. Indien er 
in het gezelschap één of twee rolstoel gebruikers zijn, 
vormt dat geen probleem. 
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Yorkshire trench en dug-out

Bargiestraat z.n., 
8900 Ieper (Boezinge)  

 +32 57 23 92 20 
 toerisme@ieper.be

Dit stukje loopgraaf uit 1915 kwam in de jaren ‘90 aan 
het licht bij de aanleg van een nieuw industrie terrein 
langs het kanaal Ieper-IJzer. De ‘Yorkshire Trench’ ont-
stond na de eerste gasaanval in 1915. Deze loopgraaf 
uit de eerste Britse linie werd later uitgebreid met een 
‘deep dug-out’ of een ondergrondse schuilplaats. 

De site is zelfstandig toegankelijk. Gangen en kamers 
worden bovengronds weergegeven en kan je groten-
deels bekijken vanaf het rolstoeltoegankelijke pad. 

Poperinge

Dodencellen /

executiepaal

Guido Gezellestraat 1,  
8970 Poperinge  

 +32 57 34 66 76  
 toerisme@poperinge.be

Een aantal Britse militairen, getraumatiseerd door 
het oorlogsgeweld, weigerden weer ten strijde te 
trekken of deserteerden, met de doodstraf door  
executie tot gevolg. De twee dodencellen, waar 
zij hun straf afwachtten, zijn gerestaureerd en de 
executie paal werd teruggeplaatst op de binnenkoer 
van het stadhuis. 

De binnenkoer met executiepaal is zelfstandig toe-
gankelijk. De dodencellen zijn toegankelijk met hulp 
en extra inspanningen omwille van een deur van 
78 cm breed en de beperkte circulatieruimte in de  
cellen. Tekstpanelen en een klankband verhelderen 
het fenomeen ‘shot at dawn’.

Hopmuseum

Gasthuisstraat 71,  
8970 Poperinge  

 +32 57 33 79 22  
 hopmuseum@poperinge.be

Het Hopmuseum is gevestigd in het stadsschaal-
complex. Hier werd vroeger hop gewogen, gekeurd 
en gestapeld. Je vindt er een uitgebreide collectie 
authentieke hoptuigen, aangevuld met audio visuele 
fragmenten en quizmodules. Je beleeft er de geschie-
denis en de levenscyclus van de hop. 

Voor het openen van de dubbele zware deur 
kan je hulp nodig hebben. Via de lift kan je de 
tentoonstellings ruimtes bereiken, maar door de 
metalen passerelles in de doorgangen is er weinig 
manoeuvreer ruimte. Er is een aangepast toilet, maar 
door de opstelling van het toilet is die te klein voor 
gebruik door de meeste rolstoelgebruikers. 
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Sint-Janskerk

Sint-Janskruisstraat 1,  
8970 Poperinge  

 +32 57 34 66 76  
 toerisme@poperinge.be 

In de Sint-Janskruisstraat staat de Sint-Janskerk,  
een beschermd monument in gotische stijl.  
De kerk is vooral bekend als bedevaartsoord van 
OLV. Door haar toedoen greep in 1479 een mirakel 
plaats dat aan de grondslag ligt van de jaarlijkse 
Maria-Ommegang. 

Je bereikt de kerk via een vlak en drempelloos pad. 
De toegang tot de kerk gebeurt via een dubbele   
deur, die gemakkelijk te openen is. Een van de deur-
delen is aan de smalle kant, maar wanneer bei-
de deurdelen openstaan, is er voldoende ruimte.  
Binnen in de kerk is alles goed toegankelijk.  

Lijssenthoek  
Military Cemetery 

Boescheepseweg 35 A,  
8970 Poperinge  

 lijssenthoek@poperinge.be

Lijssenthoek Military Cemetery is de indruk wekkende 
getuige van meer dan vier jaar oorlogs geweld.  
Van 1915 tot 1920 was op het gehucht Lijssenthoek  
het grootste evacuatiehospitaal van de Ieperboog  
gevestigd. 10.758 gewonden uit het hospitaal die 
het niet haalden, werden ter plaatse begraven. De 
begraafplaats is toegankelijk met hulp via een al-
ternatieve ingang. Om het schuifslot aan de toe-
gangspoort te openen, kan je wat hulp gebruiken.  
De paden in gras zijn effen aangelegd, waardoor ze 
met wat hulp goed berijdbaar zijn. `

Het bezoekerscentrum is toegankelijk met hulp. Het 
probleem situeert zich in het toilet: de deur is te waar, er 
zijn onvoldoende opstelruimtes en er is maar één beugel. 
 
 
 
 
 

Poperinge New 
Military Cemetery

Deken De Bolaan 127,  
8970 Poperinge  

 +32 57 34 66 76  
 toerisme@poperinge.be

Poperinge was bijna de hele oorlog in Britse handen.  
Het was een belangrijke plaats omdat het de dicht-
ste plaats was bij Ieper die aanzienlijk groot was en  
relatief veilig voor bombardementen. Het Old Military 
Cemetery werd gebruikt tijdens de eerste slag om 
Ieper en werd gesloten begin mei 1915. Het New 
Military Cemetery werd in juni 1915 geopend. Deze be-
graafplaats bevat ongeveer 950 graven. 

De site is zelfstandig toegankelijk via een alter natieve 
toegang. 

Talbot House

Gasthuisstraat 43,  
8970 Poperinge  
  +32 57 33 32 28

In het statige Talbot House was tijdens de Eerste 
Wereldoorlog het bekendste soldatenhuis van het 
Britse leger gevestigd. Het huis is authentiek be-
waard. De Concert Hall in de tuin van Talbot House is 
gerestaureerd en herbergt nu een levensgroot album 
over ‘Het Leven achter het Front’ en de historische 
concertzaal met de projectie van een Concert Party 
anno 1917. De uitgestrekte tuin is nog steeds een oase 
van rust. Tijdelijke tentoonstellingen en allerlei eve-
nementjes zorgen ervoor dat Talbot House ook van-
daag een geanimeerde werking biedt, net als tijdens 
de oorlogsjaren.

Het museum is toegankelijk met hulp en extra inspan-
ningen. Bij het openen van de ietwat zware glazen toe-
gangsdeur kan je wat hulp goed gebruiken. De vaste 
tentoonstelling op het gelijkvloers en de concerthal 
op +1 zijn goed toegankelijk, al kan de helling op de 
route naar de lift wat hinder vormen. Het aangepast 
toilet is te klein voor een rolstoelgebruiker om comfor-
tabel te gebruiken. Het Talbot House zelf en de tijde-
lijke tentoonstelling in de binnentuin ‘Het Slessorium’ 
zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
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Zonnebeke 

 
 
Kasteeldomein Zonnebeke

Berten Pilstraat 5a,  
8980 Zonnebeke  

 +32 51 77 04 41  
 toerisme@zonnebeke.be

Het Kasteeldomein van Zonnebeke is opengesteld als 
wandelgebied: een 7 ha groot prachtig parkbos met 
open ruimtes en een centrale vijver. Op het domein 
vind je ook het Memorial Museum Passchendaele 1917. 

Het domein is vlot toegankelijk. Er is een toegankelijk 
toilet aanwezig. 

Memorial Museum 
Passchendaele 1917 

Berten Pilstraat 5a,  
8980 Zonnebeke 

 +32 51 77 04 41 
 toerisme@zonnebeke.be

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 houdt de 
herinnering levendig aan de Slag van Passchendale 
waarbij in 1917 in honderd dagen tijd een half miljoen 
slachtoffers vielen voor slechts acht km terreinwinst. 
Het museum is ondergebracht in het historisch 
kasteeldomein van Zonnebeke en focust op de ma-
teriële aspecten van Wereldoorlog I. Er wordt aan-
dacht besteed aan uniformen, slagveldarcheologie en 
artillerie. 

Het museum is vrij toegankelijk, mits hulp en ex-
tra inspanningen. Via de lift aan de ingang kan je 
de inkom en de verschillende verdiepingen - waar-
onder het ondergrondse gebouw over de slag van 
Passchendaele met herinneringsgalerij - bereiken. 
Ook in de nieuwe vleugel van het museum brengt 
een lift je naar de verschillende verdiepingen. Hoewel 
beide liften aan de kleine kant zijn, zijn ze bruikbaar 
voor de meeste rolstoelgebruikers. Hier en daar zijn 
er doorheen het museum nauwe doorgangen en 
drempels waar je hulp kan gebruiken. De dug-outs 
op -1, die recent verlengd werden, kan je bezoeken 
met de rolstoel, al is de gang aan de nauwe kant. De 
aanpalende kamers zijn enkel bereikbaar via treden, 

maar rolstoelgebruikers kunnen er wel binnenkijken. 
Vanop het uitzichtpunt krijg je als rolstoelgebruiker 
een mooi zicht op het volledig nieuwe openlucht net-
werk van geconstrueerde loopgraven (trenches zelf 
zijn niet rolstoeltoegankelijk). Op de paden buiten in 
kasseien en dolomiet kan je wat hulp goed gebruiken. 
Ook bij het openen van de zware poorten buiten kan 
je hulp gebruiken

.

De Oude kaasmakerij Passendale

‘s Graventafelstraat 48a,  
8980 Passendale  

 +32 51 77 70 05  
 info@deoudekaasmakerij.be 

Doet alleen al de gedachte aan kaas je watertanden? 
Dan ben je hier aan het juiste adres. Dit museum 
biedt een unieke kennismaking met het productie-
proces van melk tot kaas. De Oude Kaasmakerij is 
niet alleen een museum, maar ook een interactieve 
en experimentele kennismaking met kaas in al zijn 
facetten. Hier ruik en voel je niet alleen kaas, je proeft 
het ook. Bij het museum is er een eetcafé.

Op het hellende toegangspad kan je als rolstoel-
gebruiker best wat hulp gebruiken, net als bij het 
openen van de inkomdeur. Je hebt een duwtje nodig 
om via het hellende vlak de tentoonstellingsruim-
tes op het gelijkvloers en in de kelder te bereiken.  
De tentoonstellingsruimte in de kelder is bereikbaar 
via een plateaulift, al is die slechts 79 cm breed en 
100 cm diep. 
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TyneCot Cemetery + 

bezoekerscentrum 

Tynecotstraat z/n (parking 
Vijfwegestraat) 
8980 Zonnebeke (Passendale)  

 +32 51 77 04 41  
 toerisme@zonnebeke.be

Tyne Cot Cemetery is de grootste Commonwealth 
begraafplaats op het vasteland en ook de belang-
rijkste getuige van de bloedige Slag van Passendale. 
Ongeveer 12.000 soldaten liggen hier begraven. Op 
het indrukwekkende Tyne Cot Memorial staan nog 
eens 35.000 namen van soldaten zonder bekend graf. 

De begraafplaats is toegankelijk met hulp via een  
alternatieve toegang. De hellingen op de paden zijn 
soms wat steil. Ook op de helling naar het bezoekers-
centrum en bij het openen van de deur kan je wat 
hulp nodig hebben. Er is een aangepast toilet, maar 
dat is moeilijk bereikbaar door het pad in kiezels.  
De ruimte in het toilet is beperkt maar bruikbaar.

 

 

Overige

Kemmelberg Monument 
aux Soldats Français

Kemmelbergweg z.n., 
8958 Heuvelland

Op de top van de Kemmelberg staat sinds 1932 een 
gedenkzuil als herinnering aan de vele Franse gesneu-
velde soldaten. Zij vochten hier in april 1918 tijdens de 
Slag om de Kemmelberg. Dit ‘Monument aux Soldats 
Français’ symboliseert de Romeinse overwinnings-
godin Victoria. De gedenkzuil wordt daarom vaak 
‘Den Engel’ genoemd. Dit monument kijkt uit over het 
Franse massagraf aan de voet van de Kemmelberg. 

De site is toegankelijk met hulp. Het probleem situeert  
zich bij de slechte staat van de ondergrond van de 
paden. 

Iers Vredespark

Armentierssteenweg z.n., 
8957 Mesen  

 +32 57 22 17 14  
 info@mesen.be

Het Iers Vredespark in Mesen vormt sinds 1998 een 
nationaal gedenkteken voor Ierland in de Westhoek. 
De ronde toren is een typisch Iers symbool en  
herdenkt alle Ierse soldaten die sneuvelden tijdens 
WOI. Het Vredespark verwijst ook naar de Mijnenslag 
van 1917. Toen streden katholieke en protestantse 
Ierse soldaten zij aan zij. Jongeren uit Ierland bouw-
den mee aan de toren, als teken van vrede en ver-
zoening. Deze site biedt een prachtig zicht op het 
omliggende heuvelachtige landschap. De site is zelf-
standig toegankelijk. 



18

Sint-Niklaaskerk

Kerkstraat z.n.,  
8957 Mesen  

 +32 57 22 17 14  
 toerisme@mesen.be 

Dit neoromaanse en neogotische bedehuis met twee 
hoektorens en een markante kruisingstoren, was 
oorspronkelijk de abdijkerk van de benedictinessen. 
Er hoorden een aanleunend pand en andere abdij-
gebouwen bij. Circa 1057, bij de stichting van de abdij,  
werd de Romaanse crypte gebouwd. 

De alternatieve inkom via de zijkant van de kerk is 
volledig drempelloos. Om de zware deur naar de  
gebeds- en bezinningsruimte te openen, kan je extra 
hulp goed gebruiken. De crypte, gelegen in de kelder-
verdieping, is niet rolstoeltoegankelijk. 

Belgische Militaire  
Begraafplaats Westvleteren

Sint-Maartensstraat z.n., 
8640 Vleteren  

 +32 57 40 00 99

Franse soldaten startten met de aanleg van deze 
begraafplaats in de herfst van 1914. Pas vanaf juni 
1916 kregen gesneuvelde Belgische soldaten hier ook 

een laatste rustplek. Na de oorlog breidde deze be-
graafplaats uit met graven van Belgische soldaten. 
De Franse soldaten werden ontgraven en naar hun 
woonplaats overgebracht. Vandaag vind je hier 1207 
Belgische graven terug. 

De site is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.  
Het probleem situeert zich bij de oneffen ondergrond 
van de paden in kiezel en gras.

Nationaal tabaksmuseum

Koestraat 63,  
8940 Wervik  

 +32 56 95 24 35  
 tabaksmuseum@wervik.be 

Ga mee op een mysterieuze reis doorheen de 
tabaks geschiedenis. Dankzij een indruk wekkende 
collectie tabaksreclame, een rariteitenkabinet van 
rook accessoires en een gevarieerd aanbod van tabaks-
gerelateerde voorwerpen, krijg je een indringend  
beeld op het rookfenomeen en de lokale tabaksteelt. 

Het tentoongesteld materiaal is goed te bezichtigen 
voor rolstoelgebruikers. Op de ietwat steile helling 
tussen de zalen in de oude vleugel, zal je mogelijks 
wat hulp nodig hebben. De zalen op de verdieping 
in de oude vleugel zijn niet rolstoeltoegankelijk.  
Er is een aangepast toilet, maar dat is te klein voor 
de meeste rolstoelgebruikers. 
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B. Noordelijke Westhoek

Diksmuide

IJzertoren  

IJzerdijk 49,  
8600 Diksmuide  

 +32 51 50 02 86  
 info@ijzertoren.org 

Het Museum aan de IJzer is sedert 28 februari 2014 
volledig vernieuwd. Het Museum vertelt het ver-
haal van het Belgisch-Duits front tijdens WO1 aan 
de hand van verhalen van soldaten, vluchtelingen 
en burgers aan beide kanten van het front. In het 
museum wordt geen vrijblijvende boodschap ge-
bracht maar een duidelijke opdracht meegegeven: 
Nooit meer oorlog! Daarnaast worden ook de poli-
tieke consequenties van deze oorlog die uitmonden 
in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd toegelicht. Naast 
het uitzicht over het voormalige IJzerfront kan je 
bovenop de 84 meter hoge toren ook genieten van 
een schitterend panorama over Diksmuide en de 
Westhoek. 

Het museum werd recent volledig vernieuwd. Er is 
voorlopig geen virtueel museum meer, daar wordt 
nog werk van gemaakt. In de nabije toekomst vindt 
er opnieuw een toegankelijkheidsonderzoek plaats.
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Overige

Belgische Militaire 
Begraafplaats Oeren

Oerenstraat z.n., 
8690 Alveringem  

 +32 58 28 88 81

Rond het kerkje van de Alveringemse deelgemeente 
Oeren ontstond tijdens WOI een militaire begraaf-
plaats. Hier liggen 508 Belgische soldaten begraven. 
Ooit stonden hier heel wat heldenhuldezerkjes, ge-
kenmerkt door de letters AVV-VVK. In februari 1918 
werden deze letters op zo’n 38 graven besmeurd. 
Vandaag vind je op deze begraafplaats nog 5 helden-
huldezerkjes terug. 

De site is toegankelijk met hulp. Het probleem  
situeert zich bij de slechte staat van de ondergrond 
van de paden en de zware toegangspoort. 

Belgische Militaire 
Begraafplaats Adinkerke

Heldenweg z.n., 
8660 De Panne

Aan de kust in Adinkerke vind je deze Belgische  
militaire begraafplaats. Ze is in het begin van WOI 
ontstaan, als uitbreiding van het bestaande kerkhof. 
In de periode 14-18 bevond het militaire hospitaal 
Cabour zich in Adinkerke. Vandaar dat heel wat sol-
daten die in dit hospitaal overleden, hier begraven 
werden. Je vindt op deze begraafplaats nu zo’n 1650 
Belgische graven terug. 

De site is toegankelijk met hulp. Het probleem  
situeert zich bij de drempel van 7 cm aan de toegang.

 

Coxyde Military Cemetery  

Robert Vandammestraat,  
8670 Koksijde  

 +32 58 53 34 40

Koksijde bevond zich tijdens ‘den Grooten Oorlog’ op 
een 10-tal km achter het front. Het dorp werd als 
rustplaats voor de troepen gebruikt en nu en dan 
door de artillerie beschoten. De begraafplaats werd 
oorspronkelijk door de Fransen aangelegd. Nadien 
werden er ook Britten begraven. Ze werd opnieuw 
gebruikt in WOII. 

De site is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.  
De paden in gras zijn niet overal even effen aange-
legd. De alternatieve route voor rolstoel gebruikers  
via de paviljoenen wordt niet duidelijk aangeduid. 

Erfgoedwandeling voor iedereen 

Markt 17a,  
8647 Lo-Reninge  

 +32 58 28 91 66  
 info@lauka.be

Historische erfgoedwandeling doorheen Lo. 
Uitstekende wandelfiche te downloaden via de link 
www.westkans.be/assets/files/Lo_fl.pdf, met alle 
toegankelijkheidsinfo over de wandeling. Let wel,  
de informatie dateert van 2004. 

Monument Lt. Juul De Winde

Hendrickxbosstraat 1 
8840 Staden 

De Vlaamsgezinde luitenant Juul De Winde sneu-
velde tijdens de aanval voor de bevrijding van 
Westrozebeke op 28 september 1918. Luitenant  
De Winde werd na de oorlog bijgezet in de crypte van 
de IJzertoren naast 8 andere oorlogshelden onder 
wie de gebroeders Van Raemdonck en Joe English.  
Op 8 mei 1938 onthulde men het monument op de hoek 
van de Poelkapellestraat en de Hyndrickxbosstraat  
in Westrozebeke. 

Doordat het monument recent werd verplaatst, vindt 
er een nieuw toegankelijkheidsonderzoek plaats. 
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Belgische Militaire 
Begraafplaats Steenkerke

Steenkerkestraat z.n., 
8630 Veurne  

 infotoerisme@veurne.be

In Steenkerke, nabij Veurne, vind je een Belgische  
militaire begraafplaats. Hier liggen 508 Belgische  
soldaten begraven. Tijdens WOI was Steenkerke voor-
zien van een ziekenzaal. Soldaten die hier overleden, 
werden begraven op deze begraafplaats. Tot 1932 
had korporaal Joe English hier zijn laatste rustplaats. 
Nu kan je het graf van Joe English terugvinden in de 
crypte van de IJzertoren. 

De begraafplaats is toegankelijk met hulp. Het pro-
bleem is de slechte staat van de ondergrond van de 
parking en het toegangspad. Hiervoor kan je hulp 
gebruiken. 

Erfgoedwandeling voor iedereen 

Grote Markt 29,  
8630 Veurne  

 +32 58 33 55 31  
 infotoerisme@veurne.be 

Historische erfgoedwandeling doorheen Veurne. 
Uitstekende wandelfiche te downloaden via de link 
www.westkans.be/assets/files/Veurne_fl.pdf, met 
alle toegankelijkheidsinfo over de wandeling. Let wel, 
de informatie dateert van 2004. 

Ossuaire français Veurne

Oude Vestingstraat z.n., 
8630 Veurne  

 +32 58 33 55 31

Op de stedelijke begraafplaats in het centrum van 
Veurne is een Frans massagraf voor 80 soldaten 
aanwezig. Op deze begraafplaats vind je ook een 
Frans ereperk met zo’n 150 graven. Tussen de Franse  
kruisjes staan ook 8 Arabische zerken. Je vindt hier 
ook het graf terug van Karel Cogge. Hij speelde  
een cruciale rol bij de onderwaterzetting van de 
IJzervlakte in 1914. 

De site is toegankelijk met hulp. Deze hulp is nodig 
doordat de ondergrond van de paden zich in minder 
goede staat bevindt. 

Sint-Walburgakerk

Sint-Walburgastraat z.n., 
8630 Veurne  

 +32 58 33 55 31  
 infotoerisme@veurne.be

De Sint-Walburgakerk is het enige voorbeeld in de 
kuststreek van een groots opgevat gotisch kerk-
gebouw. Dat voorzag een koor en transkapellen, een 
transept, een schip en torens, maar alleen de koor-
partij, de oostelijke transeptmuur en de westelijke 
toren aanzet werden gerealiseerd. In de zomer worden  
er orgelconcerten gegeven. 

Na de inkomdeur volgen er twee treden, waar een 
mobiel hellend vlak is voorzien. Dit is echter te steil 
om zonder hulp te gebruiken. 
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De komende jaren vinden er naar aanleiding van de herdenking van de Groote Oorlog 
ook heel wat evenementen plaats. In onze brochure vermelden we die evenementen in 
de Westhoek waarvan we weten dat ze die inspanningen leveren voor een zo groot mo-
gelijke fysieke en mentale toegankelijkheid. Dat kan gaan van het verzekeren van een toe-
gankelijke toegang tot het voorzien van toegankelijke toiletten en parkeerplaatsen.  
Let wel: door het tijdelijke karakter van de evenementen kunnen we niet garanderen dat 
deze voorzieningen ook steeds correct toegepast zullen worden. Daarom raden we aan om op  
voorhand steeds inlichtingen in te winnen bij de betreffende organisator rond de toegankelijk-
heid van het evenement.

 
 

14-18 
Oorlog in Beeld I Brugge in oorlog

 www.bruges1418.be 

14 oktober 2014 tot zondag 22 februari 2015

Honderd jaar na de Duitse inval in Brugge herdenkt 
de stad de Groote Oorlog met drie tentoonstellingen.

Historica Sophie De Schaepdrijver is specialiste op 
het gebied van de Eerste Wereldoorlog. Ze brengt 
met foto’s, affiches, portretten, gebruiksvoorwerpen, 
uniformen en andere objecten het verborgen verhaal 
van de bezette stad Brugge, die tegelijkertijd uitvals-
basis was voor de oorlog op zee. Die historische expo 
die plaatsvindt op het gelijkvloers in de Stadshallen, 
zoomt in op het dagelijkse leven in de bezette stad 
en verruimt de blik naar de internationale dimensie 
van de Eerste Wereldoorlog. Thema’s zijn onder meer 
het schaarse contact met het Belgische leger, het 
moeizame dagelijkse leven met daarnaast vormen 
van troost en ‘normaliteit’, verzet en collaboratie, 
vreugde om de bevrijding, hulde en rouw. Kaarten, 
wandteksten en multimedia kaderen het geheel in 
internationale context.

Op de eerste verdieping vinden twee fotografieten-
toonstellingen plaats:  MAGNUMfotograaf Carl De 
Keyzer biedt een hedendaagse blik op historische fo-
to’s over de Eerste Wereldoorlog. Samen met David 
Van Reybrouck selecteerde hij historische glasnega-
tieven van over de hele wereld. Via scans streeft hij 

een zo zuiver mogelijke fotografische weergave na. 
Daarbij verplaatst hij zich in de fotograaf van toen:  
wat wilde die tonen en hoe had hij zijn foto’s willen 
ophangen of verspreiden? Een hedendaagse aanpak 
waarin de visie van de fotograaf en de kracht van 
het beeld primeren.

Carl De Keyzer presenteert in een tweede expo ook 
eigen werk naast dat van negen collega’s van het 
agentschap MAGNUM. Elk brengt op zijn eigen ma-
nier en vanuit zijn specifieke achtergrond het the-
ma oorlog in beeld, als een wereldwijd en tijdloos 
fenomeen.

Org.: Musea Brugge, Stadsarchief Brugge, Toerisme 
Brugge, en Brugge Plus. 

Met de steun van Toerisme Vlaanderen, GoneWest en 
de Vlaamse Gemeenschap)

GoneWest 

vierjarig evenementenprogramma in Flanders Fields

‘Herdenken na honderd jaar

‘To go west’ betekent in het Engels zowat hetzelfde 
als sterven, maar deze uitdrukking kreeg tijdens de 
Eerste Wereldoorlog een andere betekenis. De gealli-
eerden, die het westelijke deel van het westelijke front 
bezetten, brachten hun doden en gewonden letterlijk 

eVenemenTen4
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naar het westen. Bovendien trok de oorlog door de 
Duitse inval ook van oost naar west door het hele 
land. Daarom werd ‘GoneWest’ als naam gekozen voor 
de artistieke herdenking van de Grote Oorlog in de 
provincie West-Vlaanderen, die in 2014 begint.

Het hart van GoneWest

De focus van GoneWest is een volledige namen-
lijst op te stellen van alle oorlogsslachtoffers die in 
Vlaanderen gestorven zijn, zowel burgers als soldaten. 
Het In Flanders Fields Museum stelt als onderdeel van 
de herdenking deze namenlijst samen uit talrijke ar-
chieven en databanken. Deze lijst zal gebruikt worden 
voor tal van educatieve en artistieke projecten, die 
een visuele voorstelling zullen vormen van de namen 
en de verhalen maar ook een link willen leggen met 
het heden.

Meer info over de verschillende evenementen: www.
gonewest.be

 

Flanders Fields, eindbestemming  
Poperinge

Toerisme Poperinge 
Grote Markt 1 
8970 Poperinge 
     +32 57 34 66 76 
     toerisme@poperinge.be 
     www.lijssenthoek.be 
     www.toerismepoperinge.be

1 mei 2015 - 31 juli 2015 (Military Cemetery 
Bezoekerscentrum)

Vandaag is Lijssenthoek Military Cemetery de indruk-
wekkende getuige van meer dan vier jaar oorlogs-
geweld. Achter de uniforme grafstenen en kruisen 
schuilen 10.784 namen. De zoektocht naar het verhaal 
achter al die namen levert niet alleen portretfoto’s 
op, maar ook brieven, dagboekfragmenten, post-
kaartjes en andere memorabilia. De egodocumenten 
leggen puzzelstukjes bloot van een persoonlijk ver-
haal, soms banaal, vaak ontroerend, altijd met een 
slechte afloop. De verhalen vormen de rode draad in 
‘Flanders Fields, eindbestemming Poperinge’, een mu-
ziektheaterproductie die in mei 2015 in première gaat. 
De productie wordt gebracht in openlucht, naast de 
site van het bezoekerscentrum en de begraafplaats.

Deze meertalige creatie is in handen van Musical van 
Vlaanderen en wordt live gebracht door een groep 
professionele acteurs en muzikanten.
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‘Gevaarlijke Wind – Wind Dangerous’. 
Festival met klank- en lichtspektakel 
en kunstenparcours

Kasteeldomein De Lovie 
Krombeekseweg 82 
8970 Poperinge 
 +32 (0)57 34 66 76 
 toerisme@poperinge.be 
 www.toerismepoperinge.be

24 april 2015 – 31 augustus 2015

Op 22 april 1915 opent het Duitse leger de Tweede 
Slag bij Ieper met een nieuw wapen: chloorgas.

Om 17.30 uur wordt de aanval gelanceerd, om 20 
uur arriveren de eerste gasslachtoffers in Poperinge. 

Als de wind uit het oosten waait en er dus een kans 
bestaat dat er gas over de streek wordt losgelaten, is 
men vanaf dan bijzonder alert in Poperinge. Aan de 
gevel van het stadhuis wordt dan telkens een groot 
bord opgehangen met de melding ‘Gevaarlijke Wind’.

De wind als kracht, als stroom, als energiebron, als 
boosdoener, als voorbode, als geleider van geuren 
en kleuren, als inspiratiebron voor artiesten: dat 
is het uitgangspunt van ‘Gevaarlijke Wind – Wind 
Dangerous’. Geurkunstenaar Peter De Cupere is cu-
rator van het kunstenparcours. Een (inter)nationaal 
productiehuis creëert een klank- en lichtspektakel op 
de site. Het evenement vindt plaats in de historische 
setting van het kasteeldomein De Lovie. Het kasteel 
was tijdens de Eerste Wereldoorlog het hoofdkwar-
tier voor Britse legereenheden.

Deze happening maakt deel uit van Poperinge 
Terminus, een totaalaffiche met WO I-evenementen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poperinge Terminus:  ‘Getekend door 
de oorlog’ - Illustrated by the War

Reningelstplein z.n., 
8970 Reningelst

18 maart 2015 – 31 augustus 2015  
(Kinderbrouwerij Reningelst) 
 
Tentoonstelling - fietsroute

 
Binnen- en buitenlandse illustratoren geven hun artis-
tieke interpretatie aan het oorlogsverhaal, geplaatst 
in het landschap van vroeger en nu. De tentoonstel-
ling wordt gekoppeld aan een belevingstocht via een 
mobiele applicatie.

Poperinge Terminus - Groote Beweging 
– Heavy Traffic, (spoorweg en andere) 
trafiek in Poperinge 1914-1918

Toerisme Poperinge 
Grote Markt 1 
8970 Poperinge 
  +32 (0)57 34 66 76 
  toerisme@poperinge.be 
      www.toerismepoperinge.be

6 september 2014 - 5 september 2015

Het station van Poperinge fungeerde tijdens de 
Eerste Wereldoorlog als logistieke draaischijf en als 
centraal punt in de medische evacuatie van het front 
richting Frankrijk. Niet alleen soldaten en goederen 
werden massaal af- en aangevoerd via spoorlijn L.69 
(Poperinge-Hazebrouck), ook gewonden, zieken en 
vluchtelingen passeerden Poperinge.

De meertalige applicatie L.69 vertrekt aan het stati-
on en voert fietsers en wandelaars langs vijftien WO 
I-plaatsen met een verhaal. Beelden van vroeger dui-
ken op en oude spoorlijnkaarten leggen een ingenieus 
netwerk van aftakkingen bloot. De lancering van de 
applicatie wordt gekoppeld aan de uitgave van een 
authentieke roadmap en aan de openluchtexpositie 
‘Groote Beweging – Heavy Traffic’. Blikvangers zijn 
de fotografische uitvergroting van een stationscène 
op schaal 1/1 en een maquettemodel van datzelfde 
tafereel (diorama). Blikvangers zijn de fotografische 
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uitvergroting van een stationscène uit 1914 en het di-
orama in de Gasthuiskapel, een maquettemodel van 
7m bij 2m over het station tijdens WO I. Deze hap-
pening maakt deel uit van Poperinge Terminus, een 
totaalaffiche met WO I-evenementen.

.

Tentoonstelling Oorlog en trauma 
– Soldaten & Ambulances 1914-1918

Dubbeltentoonstelling in Gent, Museum Dr. Guislain 
en in Ieper, In Flanders Fields Museum 

www.inflandersfields.be 

1 november 2013 - 30 juni 2014 (In Flanders Fields 
Museum)

Bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog was 
geen enkel van de Europese legers opgewassen te-
gen de gigantische stroom van slachtoffers van deze 
eerste geïndustrialiseerde oorlog. Tegen 1917 en 1918 
was de organisatie van de slachtofferopvang ge-
optimaliseerd. De echte doorbraak die in de oorlog 
werd opgetekend, was de erkenning – schoorvoe-
tend – van het psychische trauma. Twee Vlaamse 
musea, in Ieper en Gent, slaan de handen in elkaar 
om dit grote en aangrijpende verhaal te vertellen. 
Aan de vooravond van de grote herdenkingen van 
de Eerste Wereldoorlog, maakt deze dubbeltentoon-
stelling duidelijk dat de aandacht, ook honderd jaar 
later nog, naar het lot van mensen moet uitgaan. 
Het In Flanders Fields Museum in Ieper behandelt 
de organisatie van de algemene ziekenzorg aan het 
front in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
 

Tentoonstelling The old contemptibles

www.passchendaele.be

15 augustus 2014 - 15 december 2014 (Memorial 
Museum Passchendaele 1917)

De BEF (British Expeditionary Force), een Brits 
beroeps leger van 100.000 soldaten, kwam in Zonne-
beke voor het eerst in honderd jaar in actie op 23 
augustus 1914. Ze slaagden erin de Duitse opmars af 
te zwakken en uiteindelijk tot stilstand te brengen 
in oktober-november 1914 in Geluveld. Hierdoor 
verloor de BEF meer dan de helft van haar effectie-
ven. De resterende ‘Old Contemptibles’ (een bijnaam 

die de BEF te danken had aan de Duitse keizer 
Wilhelm) brachten de winter door in Ploegsteert en 
net over de grens, waar Duitse en Britse soldaten 
verbroederden onder het kerstbestand en waar het 
legendarische  
getekende personage ‘Old Bill’ gecreëerd werd.

De realisatie van deze tentoonstelling is het resultaat 
van een hechte samenwerking met het Royal British 
Legion, het National Army Museum en verscheidene 
Britse musea en regimenten. Zo worden honderden 
historische stukken samengebracht op de plaats 
waar ze ooit geschiedenis werden.

Tijdens het openingsweekend van 15-17 augustus 
brengen 150 re-enactors uit 7 verschillende landen  
een unieke historische evocatie van de strijd in. 
Centraal staan de Britse ‘Old Contemptibles’ en 
hun historische aftocht van Mons naar Geluveld en 
Ploegsteert.

ANZAC-day

Berten Pilstraat 5a,  
8980 Zonnebeke 
  +32 51 77 04 41 
  toerisme@zonnebeke.be 
  www.passchendaele.be

25 en 26 april 2015

Op zaterdag 25 april 2015 is het dag op dag honderd 
jaar geleden dat Australiërs en Nieuw-Zeelanders 
landden op Gallipoli, waardoor de Grote Oorlog ook 
voor hen begon. ANZAC Day begint traditioneel met 
een ‘Dawn Service’ in Polygon Wood, gevolgd door 
een ANZAC-ontbijt voor alle deelnemers.

Naar aanleiding van ANZAC Day zal UBA, een orga-
nisatie die meer dan drieduizend radioamateurs  
vertegenwoordigt, een internationale vredesbood-
schap uitzenden naar zo veel mogelijk radioamateurs 
in de meer dan vijftig huidige landen vanwaaruit 
ooit troepen naar Vlaanderen gekomen zijn.

Op zondag 26 april focust de Flanders Scottish 
Memorial Day op de Schotse gemeenschappen en 
tradities in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.  
De Flanders Scottish Memorial Day is een evene-
ment voor het brede publiek, met Highland Games,  
pipe bands, Schotse delicatessen en rijke tradities.



26

5 eTen en drinken 

Restaurant ‘t Gemeentehuis  

Lostraat 1,  
8600 Diksmuide  

 +32 58 28 98 71  
 tgemeentehuis@hotmail.com

Restaurant en tearoom ‘t Gemeentehuis ligt in het 
landelijke polderdorp Nieuwkapelle, een deel gemeente  
van Diksmuide. 

Het restaurant is toegankelijk met hulp. Er is geen 
eigen parkeerterrein, maar binnen een straal van 
200 m zijn er aangepaste parkeerplaatsen op het 
openbare domein. Aan de toegang is een drempel, 
maar deze is voorzien van een (tijdelijke) helling. 
Binnen is de circulatieruimte beperkt door schermen 
om een sas te creëren. Er is voldoende circulatie-
ruimte in de zaal. De route naar het sanitair is vol-
doende breed en verloopt drempelloos. De deur 
naar het aangepaste toilet is slechts 82 cm breed.  
Er is voldoende circulatieruimte in het toilet en er 
zijn steunbeugels. 

Restaurant Belvedere Rodeberg  

Rodebergstraat 49,  
8950 Heuvelland  

 +32 57 44 41 13  
 info@hotelbelvedere.be

In het prachtige landschap van Heuvelland, op de 
top van de Rodeberg, bevindt zich het restaurant 
Belvedere. Het restaurant is toegankelijk met hulp.  
Er is een eigen parkeerterrein in asfalt met aan-
gepaste parkeerplaats. Het toegangspad verloopt 
drempelloos en is voldoende breed. Zowel het hellend 
vlak vooraan het gebouw als de plateaulift die de toe-
gang aan de achterzijde van het gebouw bedient, zijn 
goed toegankelijk. Er is voldoende circulatieruimte in 
de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar. De route naar het 
sanitair is voldoende breed en verloopt drempelloos. 
Aan de deur van het aangepast toilet is de circula-
tieruimte beperkt. Het aangepast toilet is voldoende 
ruim. Enkel de steunbeugel aan de open zijde van het 
toilet ontbreekt. 
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Tearoom De Kippe  

Stationsstraat 50a,  
8650 Houthulst (Merkem)  

 +32 51 54 40 48  
 dekippe@telenet.be

De Kippe is een gezellige en kindvriendelijke plek in 
het rustige Merkem. Het is tegelijk een café, tearoom, 
bistro en kunstgalerij. 

De Kippe is toegankelijk met hulp. Er is geen eigen 
parkeer terrein, maar binnen een straal van 200 m 
zijn er wel aangepaste parkeerplaatsen. Het toegangs-
pad via het terras verloopt vlak en drempelloos. De 
toegang is voldoende breed, verloopt drempelloos en 
er is voldoende circulatieruimte. Ook in de zaal is er 
voldoende circulatieruimte. De tafels zijn onderrijd-
baar. Op de route naar het sanitair is de circulatie-
ruimte na de sasdeur beperkt. De opstelruimte aan de 
deur is nipt, maar bruikbaar. In het aangepast toilet  
ontbreekt enkel een steunbeugel aan de gesloten  
zijde van het toilet. 

Restaurant Pacific Eiland  

Eiland 2,  
8900 Ieper  

 +32 57 20 05 28  
 info@pacificeiland.be

Restaurant en tearoom Pacific Eiland ligt op een  
idyllisch eiland langs de historische vestingsroute  
van Ieper. 

Het restaurant is toegankelijk met hulp. Er is geen ei-
gen parkeerterrein, maar binnen een straal van 200 
m zijn er aangepaste parkeerplaatsen. Het toegangs-
pad verloopt via een voetgangersbrug. De helling van 
de brug is nogal steil. Wat hulp kan hier nodig zijn.  
De toegang is voldoende breed en verloopt drempel-
loos. De trekkracht van de deur is zwaar. Ter hoogte 
van de toegang tot de zaal is er een drempel van 6 
cm. Er is voldoende circulatieruimte in de zaal, maar 
de tafels zijn beperkt onderrijdbaar (30 cm diepte).  
 
 
Op de route naar het sanitair is de sasdeur zwaar 
om te openen en de opstel- en circulatieruimte zijn 
beperkt. Ook de deur van het aangepast toilet is  
nogal zwaar om te openen. Het aangepast toilet is klein,  
maar kan bruikbaar zijn voor een rolstoelgebruiker 
(draaicirkel in toilet is 140 cm, opstelruimte naast het 
toilet is 90 cm, opstelruimte voor het toilet is 100 cm). 

 
Tearoom-restaurant Hill 60  

Zwarteleenstraat 40,  
8902 Ieper (Zillebeke)  

 +32 57 20 88 60  
 info@hill-60.be

Tearoom-restaurant Hill 60 ligt vlakbij de gelijknamige 
historische site in de Ieperse deelgemeente Zillebeke. 

Het restaurant is toegankelijk met hulp. Er is een 
eigen parkeerterrein achteraan, maar er zijn geen 
aangepaste parkeerplaatsen voorzien. De onder-
grond bestaat uit kiezels. Voor het restaurant is er 
ook parkeergelegenheid, met betonnen ondergrond. 
Zowel vanaf het openbaar domein als vanaf de par-
king is het toegangspad vlak en drempelloos. De vrije 
doorgangsbreedte bedraagt slechts 80 cm. Er is vol-
doende circulatieruimte in de zaal, maar de tafels zijn 
beperkt onderrijdbaar (30 cm diepte). De deur naar 
het sanitair is 80 cm breed. Het aangepast toilet is 
voldoende ruim. Er ontbreekt een steunbeugel aan de 
muur naast het toilet.
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6 openbare ToileTTen  

Openbaar sanitair 
Bezoekerscentrum Dodengang, 
Diksmuide  

IJzerdijk 65,  
8600 Diksmuide

In het bezoekerscentrum aan de Dodengang, het ge-
kende loopgravenstelsel, is er een publiek sanitair 
aanwezig met een aangepast toilet. 

Het sanitair is toegankelijk met hulp. Misschien heb je 
wat hulp nodig op het schuine toegangspad in kas-
seien. Er is 1 beugel aan de open zijde naast het toilet 
met beperkte opstelruimte. 

 
Openbaar Sanitair Yserheem, 
Diksmuide  

IJzerheemplein 1,  
8600 Diksmuide

Het woonzorgcentrum Yserheem stelt haar toeganke-
lijke toilet open voor het publiek. Het toilet is toegan-
kelijk met hulp. De diepte naast het toilet is beperkt. 
De duwkraan is moeilijk bedienbaar voor personen 
met een verminderde handfunctie.
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Openbaar Sanitair Zijkant 
Gemeentehuis, Diksmuide  

Van Pouckestraat z.n.,  
8600 Diksmuide

In een zijstraat van de Grote Markt van Diksmuide, 
vlakbij de IJzertoren, is er een publiek sanitair te 
vinden met een aangepast toilet. Het sanitair is toe-
gankelijk met hulp en extra inspanningen. Het toe-
gangspad ligt in kasseien, er is een drempeltje van 3 
cm en de ruimte in het toilet is krap. Naast het toilet 
heb je 87 cm, voor het toilet 96 cm. Er is 1 beugel aan 
de gesloten zijde naast het toilet.

Openbaar sanitair Kerk Ieper  

Katspel z.n., 
8904 Ieper (Boezinge)

Aan de kerk in het centrum van Boezinge, een deel-
gemeente van Ieper, is er een publiek sanitair te vinden  
met een aangepast toilet. 

Het sanitair is toegankelijk met hulp. De deur is wat 
zwaar om zelfstandig te openen. Ze is ook minder 
breed dan zou moeten, maar wel bruikbaar. Er is 1 
beugel aan de open zijde naast het toilet. 

Openbaar sanitair bezoekers-
centrum voor Ieper en de 
Westhoek, Ieper  

Grote Markt 34,  
8900 Ieper

In het bezoekerscentrum voor Ieper en de Westhoek, 
gesitueerd in de Lakenhallen, is er een publiek  
sanitair voorzien met een aangepast toilet.

Het toilet is toegankelijk met hulp door de druk-
knop aan de wastafel die problemen kan leveren 
voor mensen met een verminderde handfunctie. 

Openbaar sanitair In Flanders 
Fields Museum, Ieper  

Grote Markt 34, 
8900 Ieper

Aan de inkom van het In Flanders Fields Museum, ter 
hoogte van de lockers, vind je een publiek sanitair 
met een aangepast toilet. 

Het sanitair is toegankelijk met hulp. Aan de balie  
kan je de sleutel vragen van het toilet. Op het 
ietwat steile metalen hellend vlak kan je hulp  
goed gebruiken. 

Openbaar Sanitair,  
Het Perron, Ieper  

Fochlaan 1,  
8900 Ieper

In het cultuurcentrum Het Perron aan het stations-
plein van Ieper is er openbaar sanitair aanwezig met 
een aangepast toilet. 

Het sanitair is toegankelijk met hulp. Aan de toegang 
van het gebouw kan je hulp gebruiken bij het ope-
nen van de dubbele zware deur. Ondanks de ietwat  
ongelukkige opstelling van de wastafel, is de toilet-
ruimte goed bruikbaar.

Openbaar Sanitair  
Academie, Ieper  

Weverijstraat 33-35,  
8900 Ieper

De Academie van Ieper is voorzien van een 
openbaar sanitair met een aangepast toilet. 
Het toilet is toegankelijk met hulp. De dubbele  
deur is ietwat zwaar om zelfstandig te openen. 
Door het ontbreken van een wastafel, is de toilet-
ruimte zeer ruim. De hoogte van het toilet kan een  
probleem vormen.
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Openbaar Sanitair  
Bibliotheek, Ieper  

Weverijstraat 9,  
8900 Ieper

In de bibliotheek van Ieper vind je een openbaar  
sanitair met toegankelijk toilet. Het toilet is toeganke-
lijk met hulp. De gang naar het toilet is aan de smalle 
kant. Ook de hoogte van het toilet kan een probleem 
vormen. Voor mensen met een verminderde handfunc-
tie kan de duwkraan aan de wastafel hinderlijk zijn. 

Openbaar Sanitair  
Gemeentehuis, Langemark  

Kasteelstraat 1,  
8920 Langemark-Poelkapelle

Het openbaar sanitair van het gemeentehuis in 
Langemark is voorzien van een toegankelijk toilet. 
Het toilet is toegankelijk met hulp. De deur is moeilijk 
zelfstandig te openen. Een zijdelingse transfer kan 
voor sommigen moeilijk worden door de iets te be-
perkte opstelruimte en de beperkte diepte naast het 
toilet. Steunbeugels zijn aanwezig, maar zijn door 
hun slechte plaatsing niet bruikbaar. De kleine was-
tafel is niet zo praktisch voor een rolstoelgebruiker.

Openbaar sanitair Bibliotheek 
De Letterbeek, Poperinge

Veurnestraat 71,  
8970 Poperinge

In de Letterbeek, de algemene bibliotheek van 
Poperinge, is er een openbaar aangepast toilet 
aanwezig.

Het toilet is toegankelijk met hulp en extra inspan-
ningen. Ondanks de automatische deur kunnen het 
drempeltje en de paaltjes aan de inkom hinderlijk 
zijn. Het aangepast toilet is ruim (voldoende zijde-
lingse opstelruimte), maar zowel aan de deur als voor 
het toilet (84 cm) en de wastafel is de opstelruimte 
beperkt. De wastafel is niet goed onderrijdbaar.

Openbaar sanitair Grote Markt 
Stadhuis, Poperinge  

Grote Markt 1,  
8970 Poperinge

In het stadhuis van de charmante hoppestad 
Poperinge is er een publiek sanitair te vinden met 
een aangepast toilet. 

Het sanitair is toegankelijk met hulp. De lift op 
de route naar het sanitair is 100 cm breed en 
140 cm diep, de liftdeur is 80 cm breed. Ook de 
knoppen zijn misschien wat moeilijk bereikbaar.  
 

Openbaar sanitair  
Grote Markt, Poperinge  

Grote Markt z.n., 
8970 Poperinge

Op de Grote Markt van de charmante hoppestad 
Poperinge is er een publiek sanitair te vinden met 
een aangepast toilet. 

Het sanitair is toegankelijk met hulp. De deur-
breedte is beperkt, maar bruikbaar. De deur is 
wel wat zwaar om zelfstandig te kunnen openen.  

Openbaar sanitair  
Lijssenthoek, Poperinge  

Boescheepseweg 35 A,  
8970 Poperinge

Ter hoogte van Lijssenthoek Military Cemetery is 
er een nieuw bezoekerscentrum voorzien. Er is een 
openbaar sanitair blok met een aangepast toilet 
voorzien in het gebouwtje op de parking. 

Het sanitair is toegankelijk met hulp. Voor het openen  
van de zware deur van het toilet kan je hulp gebrui-
ken. Voor het toilet is er slechts beperkte opstelruimte.  
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Openbaar sanitair  
De Seylsteen, Veurne  

Sint-Denisplaats 16,  
8630 Veurne

In het administratief centrum de Seylsteen bevinden 
zich twee publieke aangepaste toiletten. 

De toiletten zijn toegankelijk met hulp en ex-
tra inspanningen. In de beide toiletten is er on-
voldoende opstelruimte voor de toiletten door 
de plaatsing van de toestellen. In elk toilet ont-
breekt er één steun beugel aan de open zijde.  
 

Openbaar sanitair De Oude 
Kaasmakerij, Zonnebeke  

’s Graventafelstraat 48A 
8980 Zonnebeke

In het museum de Oude Kaasmakerij is er een  
sanitair blok met een aangepast toilet voorzien.  
Het sanitair is toegankelijk met hulp. Op het iets te 
steile hellend vlak op de toegangsweg kan je wat 
hulp gebruiken. Ook de drempel aan de deur is 
wat moeilijk om zelfstandig te nemen. Op de rou-
te naar het toilet is er een versmalling van 81 cm. 
 

Openbaar sanitair 
Begraafplaats Tyne Cot, 
Zonnebeke  

Vijfwegenstraat 1,  
8980 Zonnebeke

Aan de begraafplaats Tyne Cot Cemetery is een  
publiek sanitair aanwezig met een aangepast toilet. 

Het toilet is toegankelijk met hulp en extra in-
spanningen. Bij het openen van de ietwat zwa-
re toegangs deur kan je hulp gebruiken. In het 
sanitair blok zelf is er weinig circulatieruimte.  

Openbaar sanitair Dienst voor 
Toerisme, Zonnebeke  

Ieperstraat 7 a,  
8980 Zonnebeke

In het toeristisch infokantoor van Zonnebeke, gelegen 
in het Kasteelpark in het centrum van Zonnebeke, 
kan je een publiek sanitair met een aangepast toilet 
vinden. 

Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspan-
ningen. Via een alternatieve toegang aan de zijkant 
van het gebouw, kan je het toilet met de lift (120x132 
cm) bereiken. De toiletdeur is slechts 78 cm breed.
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7 VakanTieVerblijVen 

Hieronder geven we een kort overzicht van de toegankelijke vakantieverblijven in de Westhoek, 
met aanduiding van het labelniveau. Wie meer informatie wenst over deze vakantie verblijven,  
kan - in de digitale versie van deze brochure - klikken op het labelicoon of een kijkje nemen 
in onze brochure ‘All In, toegankelijke vakantie verblijven in Vlaanderen en Brussel’. Die vind je  
op onze website of kan je in gedrukte vorm opvragen bij het Infopunt Toegankelijk reizen. 

Hotels

Novotel Ieper 
Centrum
Sint-Jacobsstraat 15 
8900 Ieper

 +32 57 42 96 00 
  +32 57 42 96 01 
 H3172@accor.com
 www.novotel.com

Belvedere
Rodebergstraat 49 
8954 Heuvelland 
(Westouter)

 +32 57 44 41 13 
 +32 57 44 70 05 
 info@hotelbelveder.be
 www.hotelbelvedere.be

Cosmopolite
Albert I Laan 141 
8620 Nieuwpoort

 +32 58 23 33 66 
 +32 58 23 81 35 
 info@cosmopolite.be
 www.cosmopolite.be

Callecanes 
Callecanesweg 12 
8978 Poperinge 
(Watou)

 +32 57 38 88 08 
 +32 57 38 87 83 
 info-reservatie@

 hotel-callecanes.be
 www.hotel-callecanes.be

 
 
 

Gastenkamers

Buytenshuys 
Gitsbergstraat 39 
8830 Hooglede (Gits)

  +32 51 20 37 53  
 +32 476 45 62 31 

 +32 51 20 37 53 
 info@buytenshuys.be
 www.buytenshuys.be

Predikherenhof
Elverdingseweg 25 
8970 Poperinge

  +32 57 42 23 66 
  +32 57 42 15 31 
 predikherenhof@telenet.be
 www.predikherenhof.be

Vakantiecentra

Ter Duinen
Louisweg 46 
8620 Nieuwpoort

  +32 58 22 33 11 
  +32 58 22 33 00 
 ter.duinen@cm.be
 www.ter-duinen.be

Vakantiewoningen

Vakantiehoeve 
Briesland
Oude Kapelle -steenweg 18 
8690 Alveringem

 +32 58 28 81 09  
  +32 474 94 28 62 

  +32 58 28 99 30 
 info@briesland.be
 www.briesland.be

De 
Palingbeekhoeve
Komenseweg 88 
8902 Ieper (Hollebeke)

 +32 57 20 26 42 
 +32 57 20 26 42 
 info@depalingbeekhoeve.be

 www.depalingbeekhoeve.be

Vijverhuis
Zillebekevijverdreef 2A 
8902 Ieper (Zillebeke)

 +32 57 21 46 00 
 info@vijverhuis.be
 www.vijverhuis.be

Vakantiehoeve 
Rodeberg
Schomminkelstraat 26 
8954 Heuvelland 
(Westouter)

 +32 57 44 42 86  
  +32 477 37 10 33 

  +32 57 44 86 63 
 info@vhrodeberg.be
 www.vhrodeberg.be 
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De Pannenhoeve
Groenestraat 76 
8691 Alveringem (Leisele)

 +32 475 85 08 17 
 vandenberghe.david@ 

 telenet.be
 www.cjt.be

De Iep
Poperingseweg 34 
8900 Ieper

 +32 57 20 88 11 
 +32 57 20 88 11 
 iep@cjt.be
 www.deiep.be

Ravenhof
Poperingseweg 412 
8908 Ieper (Vlamertinge)

 +32 57 33 33 29  
 +32 496 14 47 23 

 ravenhof412@hotmail.com
 www.cjt.be

Munchenhof
Markt 43 
8920 Langemark- 
Poelkapelle (Langemark) 

  +32 57 48 83 13 
 +32 57 48 99 16 
 info@munchenhof.be 
 www.munchenhof.be

De Bosgeus
Dranouterstraat 24 
8950 Heuvelland 
(Nieuwkerke)

  +32 57 48 68 60  
 +32 475 59 91 57 

 info@bosgeus.com
 www.bosgeus.com

Vakantiehuis  
De Lork
Kattekerkhofstraat 2 
8956 Heuvelland  
(Kemmel)

 +32 57 44 59 70 
 +32 57 44 68 89 
 lork@cjt.be
 www.lork.be

Monsalvaet, 
Lanceloot  
en Parsifal
Schomminkelstraat 20-22 
8954 Heuvelland 
(Westouter)

 +32 475 24 29 15 
  +32 56 40 48 13 
 info@ksahemen.be
 www.ksahemen.be

Vredesdorp  
/ Peace Village
Nieuwkerkestraat 9a 
8957 Mesen

  +32 57 22 60 40 
  +32 57 22 60 45 
 info@peacevillage.be
 www.peacevillage.be

De Barkentijn
Albert I-laan 126 
8620 Nieuwpoort

  +32 58 24 37 60  
  +32 493 23 69 09 

  +32 58 23 96 62 
 info@debarkentijn.be
 www.debarkentijn.be

De Slikke en  
De Schorre
Brugsesteenweg 19 
8620 Nieuwpoort

  +32 58 24 12 40  
  +32 58 22 23 60

  +32 58 23 95 23 
 info@sandeshoved.be
 www.sandeshoved.be/ 

  Slikke_Schorre.html

’t Kraaienest
Brugse Vaart 50 
8620 Nieuwpoort

  +32 58 23 14 04 
  +32 58 24 21 80 
 info@theoutsidercoast.be
 www.theoutsider 

  coast.be/nl-BE/ 
         nieuwpoort-kraaiennest

’t Lotegat
Lotegatstraat 22 
8980 Zonnebeke

  +32 57 46 80 03  
  +32 479 28 74 75 

 lotegat@scarlet.be
 www.cjt.be

Jeugd-/groepsverblijven
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infokanToren  
en bezoekerscenTra 8

Bezoekerscentrum en  
dienst toerisme Veurne

Grote Markt 29,  
8630 Veurne  

 +32 58 33 55 31  
 infotoerisme@veurne.be

De ingang en het bezoekerscentrum zelf zijn vlot 
toegankelijk. Er is een verlaagde en onderrijdbare 
balie. De meeste folders en brochures zijn goed be-
reikbaar door de verticale plaatsing. De hogergelegen 
bovenste rijen heb je daardoor in principe niet nodig.  
De schermen en belevingselementen zijn goed zicht-
baar en bruikbaar vanuit de rolstoel. 

Toerisme Ieper en 
Bezoekerscentrum Ieper  
en de Westhoek 

Lakenhalle, Grote Markt 34,  
8900 Ieper  

 +32 57 23 92 20  
 toerisme@ieper.be  
 www.toerisme-ieper.be

Het gebouw is vlot toegankelijk. Er is een verlaag-
de  en onderrijdbare balie. De folders en bro-
chures zijn goed bereikbaar en de infotafels zijn 
goed zichtbaar vanuit de rolstoel. Ook het eetcafé 
en het nabijgelegen toilet zijn goed toegankelijk.  

Bezoekerscentrum Lijssenthoek  
Military Cemetery 

Boescheepseweg 35 A,  
8970 Poperinge  

 toerisme@poperinge.be  
 www.lijssenthoek.be

Naast Lijssenthoek Military Cemetery is het nieuwe 
bezoekerscentrum gelegen, dat het verhaal van deze 
unieke site vertelt. Het bezoekerscentrum is zelfstan-
dig toegankelijk. 

Toerisme Poperinge 

Grote Markt 1,  
8970 Poperinge  

 +32 57 34 66 76  
 toerisme@poperinge.be  
 www.toerismepoperinge.be

Er is een drempelloze toegang via een helling naar de 
ingang van het stadhuis. Binnen is er een versmalling 
van 88 cm breed. Verder is het infokantoor vlot toe-
gankelijk. Er is een verlaagde en onderrijdbare balie. 
De folders en brochures zijn goed bereikbaar. Een lift 
met een deurbreedte van 80 cm brengt je naar het 
goed toegankelijke toilet. De liftknoppen zijn zelfstan-
dig wat moeilijker bereikbaar. 

Dodengang  
(bezoekerscentrum) 

IJzerdijk 65,  
8600 Diksmuide

Langs de IJzer in Diksmuide vind je het laatste stukje 
Belgische front uit WOI. De Dodengang is een loop-
gravenstelsel waar Belgische troepen vier jaar lang 
stand hielden tegen de vijand. Het bezoekerscentrum 
toont je het leven en lijden van de frontsoldaten  
tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Het bezoekerscentrum is toegankelijk met hulp. Er 
is een aangepast toilet. Hulp kan nodig zijn door de 
minder goede aansluiting bij de toegangspaden. De 
balie is beperkt onderrijdbaar. De loopgraven zelf zijn 
niet rolstoeltoegankelijk. 
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VerVoer en parkeren 

Toegankelijk sporen 

In 131 stations zorgt de Belgische spoorwegmaatschappij voor assistentie bij het in- en 
uitstappen. Om zeker te zijn van deze dienstverlening dien je minstens 24u op voorhand je 
rit te reserveren. Dat kan via het nummer + 32 2 528 28 28 of via het online reserverings-
formulier “Diensten in station en trein”, of in de brochure ‘Gids voor reizigers met beperk-
te mobiliteit’. Die brochure kan je verkrijgen in de stations of downloaden op de website. 
Om ze in brailleschrift te ontvangen mail je naar assistance@nmbs.be. 

 assistance@nmbs.be 
 www.nmbs.be 

Weg met bus en tram van De Lijn 

Ook de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn werkt aan haar toegankelijkheid. 
Rolstoelgebruikers moeten hun bus- of tramrit (heen en terug) echter minstens een dag 
op voorhand reserveren, zodat gecontroleerd kan worden of zowel de halte als het voer-
tuig voldoende toegankelijk is. Reserveren gebeurt via de belbuscentrale van de provincie 
waaruit je vertrekt. Meer informatie over het toegankelijkheidsbeleid van De Lijn vind je 
op www.delijn.be (rubriek ‘Over de Lijn’, ‘Aanbod’) en in de brochure “Toegankelijkheid 
bij De Lijn”. Voor de kusttram hoeft men niet te reserveren. Op www. delijn.be/kusttram 
(Reisinformatie) staat een overzicht van de toe gankelijke haltes. 

Ben je wat onzeker en zoek je een eenvoudige manier om je vragen te stellen aan de 
chauffeur of aan anderen? Blue Assist geeft je die mogelijkheid. Neem vooraf eens een 
kijkje op www.blueassist.eu. 
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Meer Mobiel 

Meer Mobiel is de wegwijzer naar alle vervoersmiddelen voor wie minder mobiel is. Enter vzw verzamelde 
op één centrale plaats de hele waaier van openbaar vervoer tot alle vormen van deur-tot-deur vervoer in 
Vlaanderen. Op basis van een postcode en jouw persoonlijke situatie vind je op de website bij wie je terecht 
kan voor jouw bepaalde vervoersvraag. 

Op Meer Mobiel vind je zelfs meer dan dat. Het is ook een informatiebron om te weten wat er bestaat 
op vlak van dienstverlening, tegemoetkomingen, kortingen of voorrangskaarten voor mensen met een 
mobiliteitsbeperking. 

 info@meermobiel.be  
 www.meermobiel.be  
 www.delijn.be 

 

 

Meer tips 

Meer tips vind je in de infobundel ‘Toegankelijk vervoer in Vlaanderen en Brussel’ van het 
Infopunt Toegankelijk Reizen. Je ontdekt er praktische tips over vliegtuigreizen, waar je een 
toegankelijke taxi, liftbus of zelfs mobilhome vindt, enz. Deze informatie is steeds gebaseerd op 
objectief deskundig onderzoek of ervaringen van mensen met een handicap. 

Raadpleeg de infobundel op de website www.toegankelijkreizen.be of vraag je gedrukte 
exemplaar. 

Op de website vind je nog meer tips, via een simpele muisklik op de landkaart.

 www.toegankelijkreizen.be  
 

 

Navigeer en parkeer 

Een aangepaste parkeerplek vinden in de Westhoek (of aan de kust) gaat een pak vlotter via de website www.
navigeerenparkeer.be. Die geeft je een handig overzicht van de voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen 
met een handicap. Per gemeente kan je op een kaart of luchtfoto inzoomen tot vlak boven de parkeerplek. Je 
kunt zelfs de afmetingen en een foto bekijken van elk plekje, zo weet je of het volledig aan jouw behoeften 
voldoet. Bovendien vind je op de website een uitgebreide handleiding om de voorbehouden parkeerplaatsen 
op je gps-toestel te plaatsen. 
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zorg en assisTenTie 

Assistentie of verpleging nodig? 

De vrijwilligers van de Dienst Per soon lijke Assistentie Sint Lodewijk in Wetteren en de Limburgse Dienst voor 
Oppas en Assistentie (Lidoa) begeleiden je graag bij een daguitstap, bij je rit met het openbaar vervoer, andere 
activiteiten of wie weet zelfs op reis. Er wordt een kennismakingsgesprek tussen jou en de vrij williger georga-
niseerd zodat je zeker bent van een goede match. Lidoa kan je contacteren op maandag en donderdag tussen 
9u en 12u en 13u en 15u op het nummer + 32 11 28 57 40 of via Kelly.Vanbrabant@kvg.be. 

De Dienst Persoonlijke Assistentie in Wetteren vind je op de Kwatrechtsesteenweg 168 te 9230 Wetteren.  
Het telefoonnummer is +32 272 51 81, mailen doe je via dpa@sintlodewijk.be. 

Heb je ook verpleging nodig op uitstap of tijdens je reis? Dan neem je best contact op met je dienst voor 
thuisverpleging. Zij helpen je graag verder, ook op je vakantieadres! 

Op onze website www.toegankelijkreizen.be vind je in de rubriek Vakantie met Zorg een overzicht van vakan-
tieverblijven die zelf zorgomkadering aanbieden. Wil je meer weten over die verblijven? Neem dan zeker een 
kijkje in onze brochure ‘All In, toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel’. Hou onze website in 
het oog, want er staan nog enkele nieuwe projecten in de steigers. 

 

Hulpmiddelen op je vakantie 

Heb je specifieke hulpmiddelen nodig tijdens je vakantie? Voor grote en kleine hulpmiddelen in de buurt van 
je verblijfplaats kan je onder andere terecht bij de Thuiszorgwinkels van CM, de Medishops van Bond Moyson 
en het Rode Kruis. Meer informatie en een overzicht van de uitleendiensten in je buurt vind je op de websites 
www.thuiszorgwinkel.be, www.socmut.be en www.rodekruis.be/NL/Activiteiten/Uitlenen. 
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Infopunt Toegankelijk Reizen
 
Grasmarkt 61,  
1000 Brussel 

  +32 (0)2 504 03 40  
 +32 (0)2 504 04 05 
 info@toegankelijkreizen.be

 www.toegankelijkreizen.be

 www.facebook.com/toegankelijkreizen

 www.twitter.com/valiesje 
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V.U. Peter De Wilde, 

Toerisme Vlaanderen, 
Grasmarkt 61, 1000 Brussel
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