De Groote
Oorlog
TIPS VOOR BEZOEKERS
MET EEN VISUELE
BEPERKING

DE GROOTE OORLOG \ TIPS VOOR BEZOEKERS MET EEN VISUELE BEPERKING

1

2

DE GROOTE OORLOG \ TIPS VOOR BEZOEKERS MET EEN VISUELE BEPERKING

Gedurende vier lange jaren vormden Flanders
Fields het dramatische toneel voor een aantal
van de bloederigste veldslagen uit de Eerste
Wereldoorlog. Honderd jaar na het uitbreken
van WO I vertelt het landschap van deze streek
nog steeds het verhaal van de oorlog. De
honderden monumenten en begraafplaatsen
hebben een grote historische betekenis voor
mensen van over de hele wereld.
Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met Inter (Toegankelijk Vlaanderen) en de
Provincie West-Vlaanderen. Bezoekers van over
de hele wereld - jong en oud, al dan niet met
een beperking - brengen een bezoek aan de
Westhoek. We brachten elk aspect van een
toegankelijk toeristisch bezoek aan de Westhoek in kaart: musea en bezienswaardigheden,
eet- en drinkadressen, openbare toiletten, logies, vervoer en zorg. Mensen met een tijdelijke
of permanente beperking, iets oudere toeristen
of wie nood heeft aan extra comfort of zorg
op vakantie vinden in deze brochure alle nodige informatie om een bezoek aan de Westhoek
voor te bereiden.

Meer lezen over het verhaal
achter de herdenking van de
Groote Oorlog?
Surf naar www.flandersfields.be
of www.visitflanders.com.
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HOE KWAM DEZE BROCHURE
TOT STAND?

BROCHURE 100 JAAR GROOTE OORLOG
TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
Deze brochure kwam tot stand in samenwerking
met Inter Vlaanderen en de Provincie WestVlaanderen. Mensen met een tijdelijke of
permanente beperking, iets oudere toeristen
of wie nood heeft aan extra comfort of zorg
op vakantie vinden er alle nodige informatie in
terug om een bezoek aan de Westhoek voor te
bereiden. De brochure brengt elk aspect van een
toegankelijk toeristisch bezoek in kaart: musea

en bezienswaardigheden, eet- en drinkadressen,
openbare toiletten, logies, vervoer en zorg. De
meeste informatie in deze brochure is in de eerste
plaats nuttig voor bezoekers met een motorische
beperking. Maar ook extra voorzieningen voor
mensen met een andere vorm van beperking
worden in de brochure vermeld.

BROCHURE 100 JAAR GROOTE OORLOG
TIPS VOOR BEZOEKERS MET EEN VISUELE BEPERKING
Deze aparte brochure kwam tot stand om
bezoekers met een visuele beperking een
handig overzicht te bieden van die musea,
bezienswaardigheden en evenementen in de
Westhoek waarvan we weten dat ze extra
voorzieningen bieden voor blinde en slechtziende
bezoekers. Deze worden telkens aangeduid d.m.v.
het volgende symbool:

Let wel, elke beperking is verschillend. Of een
museum of bezienswaardigheid toegankelijk
of voldoende belevingsvol wordt bevonden, is
voor een groot deel afhankelijk van de persoon
zelf. Je kan voor je uitstap of vakantie nog even
contact opnemen met de vermelde initiatieven.
Zo kan je vanuit je eigen verwachtingen concrete
informatie inwinnen. Op www.toevla.be vind je
een uitgebreid verslag van elk museum en van
elke site of attractie.
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WANDEL DOORHEEN
HET AUTHENTIEKE
OORLOGSLANDSCHAP
VAN DE IEPERBOOG
Van oktober 1914 tot oktober 1918 bevond het slagveld van de Eerste Wereldoorlog zich op luttele kilometers van
het Ieperse centrum. De loopgraven lagen van Noord naar Zuid in een boog rond Ieper. In die fameuze Ieperboog
of Ypres Salient werden maar liefst vijf bloederige veldslagen uitgevochten. In de jaren ‘20 werden meer dan 150
militaire begraafplaatsen in en om de stad aangelegd en werden monumenten gebouwd waarvan de Menenpoort
de belangrijkste is. De monumenten, sites, begraafplaatsen en musea herinneren ons tot op vandaag aan de
zinloosheid van de oorlog en aan de meest tragische periode uit de geschiedenis van Ieper. Het volledige verhaal
wordt op pakkende wijze verteld in het Ieperse In Flanders Fields Museum.
Op drie plaatsen langs de Ieperboog kun je via een nieuw instappunt in het landschap van vandaag het oorlogslandschap van 100 jaar geleden oproepen. Drie nieuwe gratis toegankelijke instappunten onthalen de bezoekers
en informeren hen dankzij een uitgezochte en verantwoorde inrichting, op een aantrekkelijke manier, over de
laatste getuigen van de Eerste Wereldoorlog in en om Ieper te ontdekken.

Op de vlonderpaden zijn af en toe trappen en steile hellingen. Op de graspaden is het soms
drassig en modderig bij regenweer. Een begeleider is dus aangewezen.

Instappunt Noord
Hoeve Klein Zwaanhof
Kleine Poezelstraat 52
8904 Ieper (Boezinge)
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Instappunt Oost
Naast Hooge Crater Museum
Meenseweg 467
8902 Ieper (Zillebeke)

Instappunt Zuid
Provinciedomein De Palingbeek,
via parking cafetaria
Palingbeekstraat 18
8902 Ieper (Zillebeke)
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COMING WORLD
REMEMBER ME
LAND ART
INSTALLATIE
EVENT

30 maart 2018 – 11 november 2018
Provinciedomein De Palingbeek
Tienduizenden mensen uit Vlaanderen en de
rest van de wereld hielpen ComingWorldRememberMe tot stand komen: samen boetseerden ze 600.000 beeldjes. Elk beeldje verwijst
naar een van de 600.000 slachtoffers die het
leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog in
België. Zo verbindt het kunstwerk heden en verleden, en dat over verschillende nationaliteiten
heen. Vanaf april 2018 worden al deze beeldjes
opgesteld in het park Palingbeek, in de vorm
van een land-artinstallatie. Dit symbool van
vrede zal zich uitstrekken over het niemandsland
en The Bluff, een van de zwaarst bevochten
plekken van de Eerste Wereldoorlog. Tot einde
2018 kan het publiek de installatie bezoeken.
Langs een deel van het wandeltraject hoor je
op verschillende rustpunten oorlogspoëzie.
De wandeling eindigt op de uitkijkbrug met een
bijzonder uitzicht over de indrukwekkende land
art installatie.

Een begeleider is aangewezen. De
wandeling rond de installatie loopt
over graspaden, houten vlonderpaden
en verharde paden. Bij regenweer kan
de ondergrond er dus drassig en modderig bij liggen. Het rechtstreekse pad
naar het uitkijkpunt is wel volledig
verhard. Er zijn trapjes aanwezig op
het parcours.
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ONTDEK DE WESTHOEK
OP DE FIETS!
De Westhoek heeft ook heel wat te bieden aan fietsliefhebbers. Huur eens een tandem en geniet van het
prachtige landschap of sta even stil bij de vele plaatsen waar 100 jaar geleden de Groote Oorlog heeft
gewoed. Onderweg kan je een bezoek brengen aan heel wat authentieke oorlogssites. Het West-Vlaamse
fietsnetwerk werd in 2016 volledig vernieuwd. Laat je leiden door de handige fietsnetwerkkaart van de
Westhoek of stippel op voorhand online je route uit via www.fietsnet.be.
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MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE (MMP1917)
Berten Pilstraat 5a, 8980 Zonnebeke
+32 (0)51 77 04 41
info@passchendaele.be
www.passchendaele.be
Het Memorial Museum Passchendaele
1917 brengt op een aangrijpende
en aanschouwelijke manier het
historische verhaal van de Eerste
Wereldoorlog met bijzondere
aandacht voor de Slag bij Passendale.
Deze Slag uit 1917 staat bekend als
één van de gruwelijkste veldslagen
uit de Eerste Wereldoorlog,
met meer dan een half miljoen
slachtoffers voor een terreinwinst
van slechts acht kilometer. Het
Memorial Museum Passchendaele 1917
combineert de interactieve opstelling
van een eigentijds museum, met

het uitzonderlijke belevingsaspect
van de Dugout & Trench. Het
museumgedeelte brengt een
overzicht van de vijf slagen bij Ieper,
waaronder de Slag bij Passendale.
Aan de hand van historische
voorwerpen, authentieke brieven,
affiches en andere documenten,
uniformen van de verschillende
legers, videofragmenten … krijgen
groot en klein zicht op hoe het leven
op en rond de slagvelden moet
geweest zijn. Het bezoekerscircuit
gaat vervolgens verder via de unieke
Dugout Experience. Als bezoeker
ontdek je er hoe de Britten in 1917
ondergronds gingen leven. Een
beklemmende belevenis die een
onthutsend beeld schept van de
erbarmelijke en claustrofobische

leefomstandigheden destijds.
Afsluiter van het bezoek is de
waarheidsgetrouwe reconstructie
van Duitse en Britse loopgraven
waarlangs originele schuilplaatsen
nagebouwd werden. Proef
het beangstigende gevoel dat
de soldaten overviel toen zij
hier ‘gevangen’ zaten. In het
kasteeldomein kom je dan weer
helemaal tot rust: een boek lezen op
een bank in het park, hand in hand
flaneren langs de vijver of even de
tijd nemen om stil te staan bij de
geschiedenis van WOI in de ‘Poppy
gardens’, thematische tuinen die
gewijd zijn aan de verscheidene
naties die meestreden in de Slag bij
Passendale.

Het museum is heel interactief en speelt in op de zintuigen. Je kan er heel wat voorwerpen uit WO I
betasten en (op een veilige manier) ervaren hoe de verschillende soorten gassen ruiken.
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LIJSSENTHOEK MILITARY CEMETERY
(BEGRAAFPLAATS EN BEZOEKERSCENTRUM)
Boescheepseweg 35, 8970 Poperinge \ +32 (0)57 34 66 76
lijssenthoek@poperinge.be
Lijssenthoek Military Cemetery is de indrukwekkende getuige van meer dan
vier jaar oorlogsgeweld. Van 1915 tot 1920 was op het gehucht Lijssenthoek
het grootste evacuatiehospitaal van de Ieperboog gevestigd. 10.784 gewonden uit het hospitaal die het niet haalden, werden ter plaatse begraven.
Ontdek in het bezoekerscentrum net naast Lijssenthoek Military Cemetery
het verhaal van de bijna 11.000 soldaten die hier begraven liggen.
Op de hoek van de parking en het pad naar het bezoekerscentrum vind je een plattegrond in reliëf van de site.
Ook van het bezoekerscentrum is er in het gebouw een
plattegrond in reliëf beschikbaar.

TALBOT HOUSE
Gasthuisstraat 43, 8970 Poperinge
+32 (0)57 33 32 28
info@talbothouse.be
In het statige Talbot House was tijdens de Eerste
Wereldoorlog het bekendste soldatenhuis van het
Britse leger gevestigd. Het huis is authentiek bewaard. 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 evenementjes zorgen ervoor dat Talbot House
ook vandaag een geanimeerde werking biedt, net
als tijdens de oorlogsjaren.

Elke bezoeker of groep bezoekers krijgt een tablet mee die je langs een aantal hotspots loodst
doorheen het Huis, de tuin en het museum. Eens de eerste hotspot bereikt is, begint automatisch
een “verhaal” (filmpje, vertelstem, muziek, prent, foto) te spelen. Het Talbot House archief komt op
deze manier letterlijk tot leven.
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LAST POST \ MENENPOORT
Menenstraat z.n., 8900 Ieper
www.lastpost.be - info@lastpost.be
Om kippenvel te krijgen, de ‘Last
Post’ aan de Menenpoort in Ieper.
Elke avond om 20 u. stipt kun je
dit muzikale eerbetoon aan de
duizenden gesneuvelde soldaten
van de Eerste Wereldoorlog
meemaken. De Menenpoort is
het bekendste oorlogsmonument
voor de vermisten van de
Commonwealth van de Eerste
Wereldoorlog in België. De poort,

opgetrokken in klassieke stijl naar
een ontwerp van Sir Reginald
Blomfield, bevat de namen van
54.896 vermiste soldaten van de
Commonwealth-landen (behalve
Nieuw-Zeeland). De slachtoffers
van het Verenigd Koninkrijk die
na 16 augustus 1917 sneuvelden,
staan met naam vermeld op het
Tyne Cot Memorial. Op 11 november
om 11 u. vindt een speciale ‘Last
Post’ plaats als herdenking aan de
wapenstilstand.

Boven aan de Menenpoort,
op het niveau van de Vesten
staat een bronzen voelmaquette die je kan betasten,
een exacte replica van het
monument.
Er zijn speciale plaatsen voorzien voor mensen met een
beperking en hun eventuele
begeleider tijdens de ceremonie van de Last Post. Mail
het aantal personen en de
datum naar info@lastpost.be
om zo’n plaats te reserveren.
De avond zelf herken je de
assistenten aan hun speciale
badges. Kom goed op tijd,
drie kwartier op voorhand is
er meestal al heel wat volk.

IN FLANDERS FIELDS MUSEUM
Grote Markt 34, 8900 Ieper
+32 (0)57 23 92 20
flandersfields@ieper.be
In 2012 opende het vernieuwde In
Flanders Fieldsmuseum opnieuw
de deuren. Zaal na zaal ontdek,
voel en hoor je hoe het leven was
tijdens de oorlog. De interactieve
opbouw van dit museum is
bijzonder geslaagd. Touchscreens,
de interactieve poppy-armband,
videoprojectie, geluidsfragmenten...
alles staat in het teken van een
intense beleving en een authentieke
onderdompeling in het leven aan
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het front. Naam en logo van het
museum werden ontleend aan
het gedicht In Flanders Fields van
de Canadese arts en militair John
McCrae. Ongetwijfeld herken je de
laatste regels van het gedicht: “We
shall not sleep, though poppies
grow in Flanders fields”. Het
museumparcours biedt voortaan
ook de mogelijkheid om het belfort
te bezoeken. De beklimming van
de 231 treden wordt beloond met
een uniek zicht over de stad en de
omliggende slagvelden.
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Voor blinde en slechtziende bezoekers kan er een speciale
rondleiding voorzien worden, begeleid door een gids. Aan de
ticketbalie kan je de zaalteksten in extra groot lettertype of
in braille opvragen. Op de Grote Markt voor de Lakenhalle staat een
bronzen voelmaquette, die je kan betasten. Kinderen met een visuele of
leesbeperking kunnen in het IFFM ook het Daisy-boek Het droommuseum
van Dre ontlenen om op de eigen mp3 of cd/dvd-speler te beluisteren.
Je kan het luisterboek op cd-rom ook ontlenen in de bib van Ieper en
andere West-Vlaamse gemeenten en in de Luisterpuntbibliotheek.
(www.luisterpuntbibliotheek.be).

TENTOONSTELLING

SPOREN VAN OORLOG, DE ARCHEOLOGIE
VAN DE EERSTE WERELDOORLOG
17 FEBRUARI 2018 – 15 AUGUSTUS 2018
IN FLANDERS FIELDS MUSEUM, IEPER

Toen de Eerste Wereldoorlog tot een einde kwam, was de Westhoek een volledig
verwoeste regio. Na de oorlog kwamen de oorspronkelijke bewoners terug. Chinese arbeiders en Duitse krijgsgevangenen ruimden de grootste sporen. Loopgraven
werden dichtgegooid, bomkraters werden gedempt en allerhande militaire infrastructuur werd ontmanteld. Ook de landbouwers die terugkeerden, bewerkten hun
gronden weer. De materiële getuigenissen werden deel van het archeologische bodemarchief. Overal in de Westhoek bevindt zich deze archeologische laag aan informatie.
De tentoonstelling wil deze onzichtbare laag in het landschap zichtbaar maken.

MEER INFO OVER DE TOEGANKELIJKHEID VAN DIT EVENT
PIETER.REMMERIE@INTER.VLAANDEREN
DE GROOTE OORLOG \ TIPS VOOR BEZOEKERS MET EEN VISUELE BEPERKING
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BAYERNWALD
www.heuvelland.be) is het terrein gratis
toegankelijk van 9 tot 18 u. Er is dan ook een
gids aanwezig voor een woordje uitleg.

Voormezelestraat 4, 8953 Wijtschate
(Heuvelland)
+ 32 (0)57 45 04 55
toerisme@heuvelland.be
Bayernwald was tijdens de Eerste
Wereldoorlog drie jaar lang een onneembare
vesting van de Duitsers, vandaar ook de
Duitse naam. Bij het begin van de oorlog
- in 1914 - legden de Duitsers onder leiding
van Rupprecht van Beieren een 40 meter
hoge heuvel aan met bunkers, loopgraven
en mijnschachten. De Britten slaagden
erin het complex te veroveren in 1917. De
ontploffing was tot in Londen te horen.
De site werd grondig gerestaureerd en wat
je nu nog ziet is slechts tien procent van
wat er in de oorlogsjaren aanwezig was.
Op opendeurdagen (de data vind je op
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Om de site te kunnen bezoeken, moet
je op voorhand tickets kopen bij de
toeristische dienst van Heuvelland
(Polenlaan 1, 8956 Heuvelland, +32
(0)57 45 04 55). Vraag indien gewenst
naar de speciale tickets waarmee je
de poort voor groepen kan openen.
Met die poort kan je het draaipoortje
bij de ingang van Bayernwald vermijden. In het paviljoen vind je een reliëfkaart van de site.
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IJZERTOREN. MUSEUM AAN DE IJZER
IJzerdijk 49, 8600 Diksmuide
+32 (0)51 50 02 86
info@aandeijzer.be
Het Museum aan de IJzer, gevestigd
in de IJzertoren, is naar aanleiding
van de herdenking van WO I in 2014
volledig vernieuwd. Het Museum
vertelt het verhaal van het BelgischDuitse front tijdens WO I aan de
hand van verhalen van soldaten,
vluchtelingen en burgers aan beide
kanten van het front. In het museum
wordt geen vrijblijvende boodschap

gebracht maar een duidelijke
opdracht meegegeven: nooit meer
oorlog! Daarnaast worden ook de
politieke consequenties van deze
oorlog die uitmondden 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.

Bij de ticketbalie vind je een infopaneel in braille met
bronzen voelmaquettes van de IJzertoren, de Paxpoort en
de Crypte die je toelaten om de kleinste details te voelen.
De bijhorende reliëfkaart geeft je dan weer een idee van de
ligging en de verhouding van de drie monumenten op deze site.
Zowel de introductiefilm van het museum als de auditieve geluidsband in de crypte is beschikbaar in 4 talen.
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OOK LEUK OM TE DOEN
IN DE WESTHOEK

BELLEWAERDE
Meenseweg 497, 8902 Ieper
www.bellewaerde.be

PROVINCIAAL DOMEIN DE PALINGBEEK
Palingbeekstraat z.n., 8902 Ieper
BEZOEKERSCENTRUM: Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke
+32 (0)57 23 08 40
bc.palingbeek@west-vlaanderen.be - www.west-vlaanderen.be/palingbeek

De Palingbeek is een groot wandelgebied met goed toegankelijke
paden. Er is ook een milieuboerderij met toegankelijke activiteiten,
ook geschikt voor deelnemers met een visuele beperking.

DE OUDE KAASMAKERIJ
PASSENDALE
‘s Graventafelstraat 48a, 8980 Passendale
+32 (0)51 77 70 05
info@deoudekaasmakerij.be
Ergens in Vlaamse velden – op een steenworp van Tyne Cot Cemetery, hét
symbool van de onuitwisbare sporen die WO I in deze streek heeft getrokken – vind je Sint-Jozef, een kaasmakerij uit het interbellum. In dit prachtige stukje erfgoed brengen we de rijke traditie van het kaasmaken op een
boeiende, interactieve manier opnieuw tot leven en leer je alles wat je
altijd al wilde weten over kazen maar nooit durfde te vragen. Aansluitend
op het museumbezoek kan je in onze brasserie terecht voor een degustatie van diverse soorten kaas.

Bellewaerde staat voor een
dag vol plezier, avontuur en
spectaculaire ontdekkingen
met de hele familie. Met tientallen attracties midden in het
groen beleven jullie samen het
ene avontuur na het andere.
Je vindt er trouwens ook heel
wat exotische dieren.

Op parkings A en C zijn
er een aantal voorbehouden plaatsen dicht
bij de ingang bestemd
voor personen met een
handicap. Je parkeert
gratis op vertoon van
je parkeerkaart voor
personen met een
handicap. Als je je aanmeldt bij de infostand
aan ingang A of aan
een kassa van ingang C
ontvang je als persoon
met een handicap een
Guest-bandje. Daarmee krijg je overal een
vlottere toegang tot
de attractie. Je wacht
buiten de wachtrij en
wordt begeleid naar
de aangewezen plaats
of wagen. Onder de rubriek ‘Info’ op de website vind je een online
brochure met informatie en veiligheidsvoorschriften per attractie,
zodat je kan bepalen
welke attracties al dan
niet geschikt zijn voor
jou.

De volledige rondleiding werd in braille uitgewerkt en is beschikbaar aan de kassa.
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VLAANDEREN VAKANTIELAND VOOR IEDEREEN
Iedereen verdient vakantie, ook wie het financieel moeilijker heeft. Toerisme Vlaanderen maakt
prijsafspraken met heel wat verblijven en toeristische attracties. Deze verblijven en attracties in de
Westhoek kan je bezoeken aan verminderd tarief:

ATTRACTIES:
- Memorial Museum Passchendaele 1917,
Zonnebeke.............................................................................p. 8
- In Flanders Fields Museum, Ieper..........................p. 10
- Museum aan de IJzer, Diksmuide........................... p. 12

- Bayernwald, Heuvelland.............................................. p. 13
- De Oude Kaasmakerij, Passendale........................ p. 14

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een sociaal tarief?
Neem een kijkje op www.vakantieparticipatie.be of vraag meer info bij:
Grasmarkt 61, 1000 Brussel - BEL 1700 (gratis)
vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be - www.vakantieparticipatie.be

JE HEBT ASSISTENTIE NODIG OP VAKANTIE?
Als je hulp nodig hebt bij bepaalde zaken kan je natuurlijk zelf een assistent meebrengen op je vakantie of
uitstap. Als je alleen reist moet je op zoek naar assistentie ter plaatse. Toerisme Vlaanderen helpt je graag met
het vinden van een oplossing:
Grasmarkt 61, 1000 Brussel
+32 (0)2 504 03 40
toegankelijk@toerismevlaanderen.be
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VERVOER
EN PARKEREN
MEER-MOBIEL
Meer-Mobiel is de wegwijzer naar alle vervoersmiddelen voor wie minder mobiel is.
Inter 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.
Meer-Mobiel 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

TREIN
In 131 treinstations kan je assistentie aanvragen bij het in- en uitstappen. Ga na in
welke stations assistentie kan geboden
worden: www.belgianrail.be > klantendienst > reizigers-met-beperkte-mobiliteit
> 131 stations.
Voor 18 stations is het mogelijk om tot drie
uur op voorhand je assistentie te reserveren. Voor de overige stations vraag je
dit minstens 24 uur op voorhand aan. Bel
naar +32 (0)2 528 28 28 voor meer info of
om te reserveren. Je kan ook het online
aanvraagformulier in vullen: www.belgianrail.be > klantendienst > reizigers met beperkte mobiliteit > assistentie reserveren.

Lees meer over het toegankelijkheidsbeleid van de NMBS: www.belgianrail.be >
klantendienst > reizigers met beperkte
mobiliteit
Wil je weten welke kortingen er bestaan
bij NMBS voor reizigers met een beperking? Kijk op de website: www.belgianrail.
be > Vervoersbewijzen > Korting.

BUS
Meer informatie over het toegankelijkheidsbeleid van De Lijn vind je op: www.delijn.be >
Zorgzaam ondernemen > Toegankelijkheid.

PARKEREN
Een voorbehouden 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 zoeken en selecteren op
basis van inrichting, afmetingen en ondergrond. Zo weet je of de parkeerplaats volledig aan jouw behoeften voldoet. Bovendien
vind je op de website een uitgebreide handleiding om de voorbehouden parkeerplaatsen op je gps-toestel te plaatsen.
Wie een Europese parkeerkaart voor personen met een handicap in z’n bezit heeft,
kan ook in Vlaanderen parkeren op een
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Let wel, dit is niet
altijd gratis. Kijk best op de parkeermeter.

Op www.visitflanders.be/toegankelijkheid > Vervoer ontdek je praktische tips
over vervoersmogelijkheden voor mensen met een visuele beperking.
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KNOKKE-HEIST
BLANKENBERGE
BREDENE

DE HAAN

BRUGGE

OOSTENDE
MIDDELKERKE

KOKSIJDE

NIEUWPOORT

DE PANNE

KOEKELARE
VEURNE

DIKSMUIDE

ALVERINGEM

KORTEMARK
HOOGLEDE

HOUTHULST

STADEN

LO-RENINGE
VLETEREN

LANGEMARKPOELKAPELLE
ZONNEBEKE

POPERINGE

IEPER

WERVIK

HEUVELLAND
MESEN
Vlaanderen
Brussel
Wallonië

BELGIË

WESTHOEK
WEST-VLAANDEREN
DE KUST

VERLENG JE BEZOEK
AAN DE WESTHOEK MET
EEN UITSTAP NAAR ONZE
VLAAMSE KUST OF BRUGGE
DE GROOTE OORLOG \ TIPS VOOR BEZOEKERS MET EEN VISUELE BEPERKING
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HEERLIJK ONTSPANNEN AAN DE VLAAMSE KUST
Zin om je vakantie in de Westhoek te verlengen met een trip naar de Kust?
Voor heel wat binnen- en buitenlandse vakantiegangers is en blijft onze
67 kilometer lange kuststrook de vakantiebestemming bij uitstek. Op de
zandstranden is het heerlijk vertoeven voor jonge gezinnen. Tijdens het
hoogseizoen zijn overal redders aanwezig om over de veiligheid van de
strandgangers te waken. Toeristen kunnen er van een gezonde vakantie genieten dankzij de grote hoeveelheid zout en jodium in de Vlaamse zeelucht.
Je kan er ook kuieren op de dijk en door de promenades, een fiets huren
of een van de vele kustattracties bezoeken. Een lekker hapje eten vormt
de perfecte afsluiter van je bezoek aan de kust. Onze tien kustgemeenten
bieden niet alleen activiteiten volgens ieders smaak maar evengoed op maat
van iedereen.
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Meer inspiratie voor een toegankelijk bezoek aan Brugge
vind je in onze brochure Brugge, toegankelijk voor
iedereen. In deze brochure vind je naast een overzicht
van de toegankelijke toeristische trekpleisters ook een
toegankelijke wandeling doorheen het oude stadscentrum.

tv
es
t

t

raa

aalst

Arsen

Bu

Begijnhof

14

J. Sebrec

or
po

nt

Ge

Begijnhof
Begijnhof

Prof. Dr.

stra
at

st

25
30
27
17

tpoo
rt

ord
No

21

Begijnhof

Gen

8

t
Ka

13

16

at
zenstra

Driekroe

Oostmeers

Nie

st
Wal

emeers
Zonnek

eg
tw

en

eG
uw

28

Sint-Janshospitaalpark

ve
st

3

tp
oo
rt

2

4 19

Gen

18

raat
iast
Mar

26

Op een boogscheut van de Vlaamse Kust ligt ook Brugge. Deze Vlaamse
topper heeft alles in huis voor een onvergetelijke citytrip: middeleeuwse
steegjes en kanaaltjes, chocolatiers van wereldniveau, Vlaamse Primitieven
in kerken en kastelen, en natuurlijk het betere kantwerk.
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BRUGGE, UNESCO WERELDERFGOEDSTAD
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Ontdek de vele toegankelijke mogelijkheden aan de
Vlaamse Kust in onze kustbrochure.
Je kan ze bestellen of downloaden via:
www.visitflanders.com/toegankelijkheid > Brochures
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In de brochure
vind je meer
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