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Voor heel wat binnen- en buitenlandse vakantiegangers is 
en blijft onze 67 kilometer lange kuststrook de vakantiebe-
stemming bij uitstek. Op de zandstranden (tot 500 meter 
breed) is het heerlijk vertoeven voor jonge gezinnen. Tijdens 
het hoogseizoen zijn overal redders aanwezig om over de 
veiligheid van de strandgangers te waken. Toeristen kun-
nen 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. En een 
lekker hapje eten vormt de perfecte afsluiter van een be-
zoek aan de kust. 

Onze tien kustgemeenten bieden echter niet alleen 
activiteiten volgens ieders smaak maar evengoed op maat 
van iedereen. Ook iets oudere toeristen, vakantiegangers met 
een tijdelijke of permanente beperking of mensen die nood 
hebben aan extra comfort of zorg op vakantie kunnen 
met een gerust hart een vakantie doorbrengen aan onze 
kust. Deze brochure van Toerisme Vlaanderen, die tot 
stand kwam in samenwerking met Inter Vlaanderen en de 
Provincie West-Vlaanderen, biedt deze toeristen alle nodige 
informatie om een bezoek of vakantie aan de kust voor te 
bereiden. 

Wil je je nog meer laten inspireren 
over de vele mogelijkheden die de 
Vlaamse kust te bieden heeft? Surf 
dan naar www.dekust.be of 
www.vlaanderenvakantieland.be.

http://www.dekust.be
http://www.vlaanderenvakantieland.be
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DE VLAAMSE KUST, TOEGANKELIJK VOOR 
IEDEREEN / INHOUDSTAFEL

HOE KWAM DEZE BROCHURE TOT STAND?

Inter nam de volledige kustregio onder de loep in opdracht van de provincie 
West-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen. Elk aspect van een toegankelijk 
toeristisch bezoek aan onze Vlaamse kustgemeentes werd onderzocht. Het 
doel van dit project was om de regio verder te laten uitgroeien tot een toe-
gankelijke vakantiebestemming voor iedereen. Dit gebeurt door middel van 
sensibilisering, analyse en beleidsaanbevelingen. Heel wat kustgemeenten 
en toeristische aanbieders leverden al inspanningen om hun aanbod af te 
stemmen op een zo breed mogelijk publiek. Deze initiatieven werden gebun-
deld in deze brochure.

Uiteraard komt niet iedereen die zichzelf toegankelijk 
noemt zomaar in deze brochure terecht. Onze informatie is 
gebaseerd op objectief deskundig onderzoek ter plaatse. 
De meeste adressen uit deze brochure werden gescreend 
volgens de TOEVLA (Toegankelijk Vlaanderen)-methode. 
Voor meer gedetailleerde informatie per gebouw of site 
kan je dan ook het gedetailleerde TOEVLA-rapport bekijken 
op www.toevla.be. Enkele andere adressen werden dan 
weer toegevoegd op basis van tips en goede ervaringen 
van mensen met een beperking.

We willen zeker niet beweren dat alle vermelde initiatieven 
zelfstandig toegankelijk zijn. We maakten een selectie van 
de beter toegankelijke gebouwen en voorzieningen aan 
de Vlaamse kust. Aan de hand van de informatie in deze 
brochure kan je vervolgens voor jezelf uitmaken welke 
adressen beter of minder geschikt zijn voor jou of welke 
voorbereidingen je hiervoor kan treffen.

HOE GEBRUIK JE DEZE BROCHURE?

ALGEMENE INFORMATIE ............................... 5

ZEKER DOEN ....................................................... 9

KUSTSTEDEN ..................................................... 12
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De gedetailleerde beschrijvingen geven weer in welke mate een bepaalde attractie of welke onderdelen 
ervan toegankelijk zijn voor bezoekers met een mobiele beperking. Er wordt ook aangegeven welke 
hindernissen je kan ondervinden of waar je eventueel wat extra hulp kan gebruiken. Ook wanneer 
een attractie of museum voorzieningen heeft voor bezoekers met een visuele of verstandelijke 
beperking, wordt dit vermeld en aangeduid door middel van de volgende symbolen:

Bezoek en beleef > attracties

Voorzieningen/mogelijke 
hindernissen voor bezoekers 
met een mobiele beperking.

Voorzieningen voor 
mensen met een 

visuele beperking.

Voorzieningen voor 
bezoekers met een 

verstandelijke 
beperking.

Aan de hand van het duimpjessysteem bij de belangrijkste meetgegevens en de detailfoto’s van het aangepast sanitair 
kan je telkens bepalen of een café, restaurant of toilet geschikt is voor jou. De laatste update van toegankelijke toilet-
ten gebeurde in 2019. Een overzicht van alle gescreende toiletten aan de kust vind je in het boekje 'Aangepast sanitair 
De Kust', downloadbaar via www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Brochure_toiletplan_Kust_2019.pdf  
Door het voortdurende komen en gaan van horecazaken, is het dan weer mogelijk dat sommige informatie daarover 
intussen niet meer klopt. We raden je dan ook aan om voor je bezoek contact op te nemen met de zaak. Stel je vast 
dat een horecazaak verhuisd, verbouwd of gesloten is, dan kan je dit melden aan Inter Vlaanderen, vestiging Brugge via 
brugge@inter.vlaanderen of + 32 (0)50 60 20 75.

Restaurants, cafés en openbare toiletten

toegankelijk toegankelijk 
met hulp

dit is een 
knelpunt

niet van 
toepassing

n.v.t.

Voor logies, infokantoren en bezoekerscentra heeft Toerisme Vlaanderen 
een toegankelijkheidslabel ontwikkeld:

Logies, infokantoren en bezoekerscentra

Het label A+ betekent dat het 
gebouw op comfortabele en 
zelfstandige wijze toegankelijk is.

Het label A betekent dat we het gebouw 
als basistoegankelijk beschouwen. Voor de 
meeste mensen met een beperkte mobiliteit 
is dit bruikbaar, maar mogelijk is een extra 
inspanning of een helper nodig.

Wil je meer weten over het toegankelijkheidslabel?
Surf dan naar www.visitflanders.com > toegankelijkheid > label

AA+

Voorzieningen 
voor doven en/of 
slechthorenden

http://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Brochure_toiletplan_Kust_2019.pdf
mailto:brugge@inter.vlaanderen
http://www.visitflanders.com
mailto:?subject=
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Vlaanderen wil een vakantieland zijn voor iedereen. Of je nu houdt van de zee, het platteland of van een 
citytrip. Daarom helpt Toerisme Vlaanderen hotels, attracties, festivals en musea om bezoekers te ontvangen 
op een klantvriendelijke en toegankelijke manier. Geregeld komen er zo nieuwe plaatsen bij.

IEDEREEN VERDIENT 
EEN TOEGANKELIJKE VAKANTIE!

Welke vakantieverblijven en attracties zijn goed toegankelijk?
Wat is er nog meer in de buurt om onbeperkt van te genieten?
Wat vinden andere reizigers met een beperking ervan?

Maar er is meer…

Vakantie, de normaalste zaak van de wereld? Groot gelijk.
En toch: veel mensen vinden het knap lastig om met vakantie te kunnen.
Omdat vervoer een obstakel is. Omdat het te duur is.
Omdat allergie, ziekte of beperking om iets extra vraagt. 
Omdat psychische kwetsbaarheid om een prikkelarme omgeving vraagt.
Omdat je liever in gezelschap reist.
Omdat …

Iedereen Verdient Vakantie wil dat iedereen de kans krijgt om op een zelfgekozen manier te genieten in de 
vrije tijd. Of je nu een te krap budget hebt, een beperking hebt of om een andere reden een aangepaste 
dienstverlening nodig hebt: iedereen heeft het recht op vakantie. Samen met 2300 partners zoekt het net-
werk Iedereen Verdient Vakantie naar oplossingen voor mogelijke vakantiedrempels.

Neem een kijkje op iedereenverdientvakantie.be en stel je vraag!

Je leest het allemaal op www.visitflanders.com/toegankelijkheid.

Toegankelijk toerisme in Vlaanderen
Grasmarkt 61 - 1000 Brussel - Tel. +32 2 504 03 40

www.visitflanders.com/toegankelijkheid

Iedereen Verdient Vakantie
Grasmarkt 61 - 1000 Brussel - Tel. +32 2 588 04 49  
of 1700 (gratis)

www.iedereenverdientvakantie.be

ZEKER DOEN

1 \ Zon, Zee ... Zorgeloos

Dankzij het initiatief ‘Zon, Zee ... Zorgeloos’ is op zeven 
plaatsen aan onze Vlaamse kust een strandzone en de 
directe omgeving toegankelijk voor personen met een 
handicap:

Nieuwpoort, t.h.v. De Barkentijn
Oostende, Strand Diksmuidestraat
Vosseslag, Strand Vosseslag
De Haan, Strand Leopoldplein
Wenduine, Strand Demey-helling
Zeebrugge, Badengebouw
Bredene, strandpost 2 'Duingat'

Tijdens juli en augustus kan je van 10u30 tot 18u30 tel-
kens een beroep doen op de infrastructuur en de assis-
tenten van dit project. De assistenten kunnen helpen 
om de transfer te maken van rolstoel naar strandrol-
stoel, om je te begeleiden van de tramhalte of voorbe-
houden parkeerplaats, voor een strandwandeling,om 
je te helpen bij de persoonlijke verzorging (toiletbe-
zoek, omkleden). Daarnaast vind je er een toegankelijk 
toilet, een aangepaste verzorgingsruimte met tillift, 
hoog-laagbed en douche met tillift, strandmatten en 
strandrolstoelen voor op het zand of in het water. In 
de buurt vind je parkeerplaatsen voor mensen met een 
handicap. ‘Zon, Zee ... Zorgeloos’ is een gezamenlijke 

realisatie van de provincie West-Vlaanderen, Inter en 
de betrokken kustgemeenten.

Deze diensten worden gratis aangeboden. Op sommige 
plaatsen wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor  
toiletgebruik of strandrolstoelen. Reserveren kan, maar  
is niet verplicht.

Hier vind je de toegankelijke voorzieningen buiten het 
zomerseizoen:  
www.inter.vlaanderen/onze-kust-toegankelijk

Meer info:
INTER VLAANDEREN 

www.inter.vlaanderen > evenementen > 
projecten > Zon Zee Zorgeloos

http://iedereenverdientvakantie.be
http://www.visitflanders.com/toegankelijkheid
http://www.visitflanders.com/toegankelijkheid
http://www.inter.vlaanderen/onze-kust-toegankelijk
http://www.inter. os
http://www.inter.vlaanderen
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2 \ De kust, een paradijs voor wandel- en fietsliefhebbers

Aan zee is het altijd genieten. De Kust nodigt immers 
uit om te fietsen en te wandelen. Strand en zee zijn 
dichtbij en altijd zijn er mooie plekjes om even halt te 
houden: het strand, de natuurparken, de bossen en de 
stadscentra. Ook wandel- en fietsliefhebbers met een 
beperking of specifieke noden halen hier hun hart op. 

Op www.iedereenfietst.be -een initiatief van Inter 
Vlaanderen in samenwerking met Westtoer en de 
provincie West-Vlaanderen- vind je heel wat rolstoel-
vriendelijke wandel- en fietsroutes, gebaseerd op de 
knooppuntennetwerken. 

Op het kustnetwerk mogen zich dan wel onverharde 
of halfverhar de paden bevinden, bijvoorbeeld door 
duinengebied, toch is het perfect mogelijk om ook 
met de rolstoel of de handbike fraaie wandelingen en 
fietsritjes te maken. 

Wie van een avontuurlijker tocht houdt, vindt er ook 
10 skeeler- en handbikeroutes terug. 

De Kustwandelroute laat dan weer alle wandelaars ge-
nieten van duinen en polders, zee en strand. Je bepaalt 
zelf de startplaats en het wandeltraject en je volgt de 
knoop puntenbewegwijzering. Je stopt waar je wil: op 
het traject liggen tientallen tramhaltes. Op de gede-
tailleerde kaarten (verkrijgbaar via www.west toer.be) 
in de brochure van de Kustwandelroute zijn naast de 
verharding van de paden ook toegankelijke tramhaltes, 
openbare toiletten en toegankelijke cafés en restau-
rants aangeduid. 

3 \ De Groote Oorlog. 
 Om nooit te vergeten.

Zin om je vakantie aan de Vlaamse kust te verlengen met 
een trip naar de Westhoek? Flanders Fields vormden 
gedurende vier lange jaren 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. Het bevat honderden monumenten 
en begraafplaatsen die een grote historische betekenis 
hebben voor mensen van over de hele wereld. 

Je kan je toegankelijke bezoek aan de Westhoek ge-
makkelijk voorbereiden met de brochure “Toeganke-
lijke daguitstappen in Vlaanderen en Brussel”. Je kan 
de brochure downloaden of online doorbladeren via 
www.visitflanders.com/toegankelijkheid.

4 \ Brugge, 
 UNESCO Werelderfgoedstad

Op een boogscheut van de Vlaamse kust ligt ook Brugge, 
een stad die je recht in het hart treft. Middeleeuws mys-
terieus, ongegeneerd bourgondisch en al eeuwenlang een 
wereldstad.

Meer inspiratie voor een toegankelijk bezoek aan Brugge
vind je in de brochure Brugge, toegankelijk voor iedereen. 
In deze brochure vind je naast een overzicht van de toe-
gankelijke toeristische trekpleisters ook een rolstoelvrien-
delijke wandeling doorheen het oude stadscentrum. Je kan 
de brochure downloaden of bestellen via  
www.visitbruges.be, visitbruges@brugge.be of  
+32 (0)50 44 46 46.

VERHUUR AANGEPASTE FIETSEN EN ROLSTOELEN

Wie geen zin heeft in gesleur met eigen fietsen, of wie op zoek is naar een aangepaste rolstoel 
die het mulle zandstrand of het zoute zeewater moeiteloos trotseert, vindt er ook een overzicht 
van verstrekkers aan de kust die (elektrische) (rolstoel)fietsen, tandems, bakfietsen en strand- of 
zeerolstoelen verhuren of uitlenen.

Bereid je wandel- of fietsuitstapje voor met www.iedereenfietst.be. 

http://www.iedereenfietst.be
http://www.west-toer.be
http://www.visitflanders.com/toegankelijkheid
http://www.visitbruges.be
mailto:visitbruges%40brugge.be?subject=
http://www.iedereenfietst.be
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LEGENDE KAARTEN

Per kustgemeente vind je een kaartje terug, waarop de toegankelijke logies, 
attracties, openbare voorzieningen en hellingen van de dijk naar het strand 
staan aangeduid: 

Op de hellingen en niet-gelabelde infokantoren na, zijn alle iconen op de 
kaart genummerd. De informatie die bij deze iconen hoort, vind je verder in 
het hoofdstuk van deze kustgemeente bij het overeenstemmende nummer 
(BK = buiten kaart).

000

000

000000

000

i

000

00

Zwembad

Helling

Toilet 
Rolstoelgebruikers

Attractie/Museum

Reca
(eten en drinken)

Logies A

Logies A+

Infokantoor 
A of A+

Infokantoor 
zonder A of A+ Knokke-Heist

www.myknokke-heist.be

Een vakantie in Knokke-Heist heeft het alle-
maal. Je bent er in een kustgemeente met de 
allures van een stad, maar ook vlak bij prachtige 
natuur, zoals het natuurreservaat het Zwin of 
het mooie strand van Heist aan zee. Je kunt 
urenlang zonnebaden op het strand, maar 
ook trendy shoppen of flaneren langs de vele 
kunstgalerijen in Knokke.

http://www.myknokke-heist.be
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2 / BEZOEK EN BELEEF

Welkom in het Zwin Natuur Park, de internationale lucht-
haven voor vogels. Hou je instapkaart klaar, de trekvogels 
nemen je mee naar een verre bestemming. Tijdens de 
boeiende vlucht leer je hen spelenderwijs kennen, zowel in 
de doe-tentoonstelling, doorheen het belevingsparcours in 
het park als in de Zwinvlakte. Een fascinerende reis voor 
het hele gezin.

Graaf Leon Lippensdreef 8
8300 Knokke-Heist
Telefoon: +32 (0)50 60 70 86
Mail: info@zwin.be
Website: www.zwin.be

Het Zwin Natuur Park is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Enkel de Zwinvlakte en een kleine 
zijweg in het Zwin Park zijn dit niet. Ook het onthaalcentrum is ingericht op maat van rolstoelgebruikers. 
In de ooievaarstoren is er beneden een scherm waarop je life-beelden van de nesten kan volgen en waar 
je kan beleven wat er boven in de toren te zien is. De panoramatoren in het onthaalcentrum is bereikbaar 
mits assistentie. Hoogtepunten van de wandeling zijn de luisterhut en luisterduin.

Er zijn 9 voorbehouden parkeerplaatsen op de parking van het Zwin Natuur Park. Je vindt ze helemaal 
achteraan de autoparking, net voor de overdekte fietsenstalling en het dichtst bij de ingang.

Verderop, in het natuurgebied Zwinduinen en -polders, werd voor slechtzienden en blinden een aanbevolen 
route uitgestippeld in samenwerking met Westkans. Een maquette stelt de Zwinstreek voor met de zee, 
slikken, schorren en polders.

Er is een gratis visueel stappenplan beschikbaar voor personen met autisme die hun bezoek willen voorbe-
reiden: www.toerismevoorautisme.be > Bestemmingen > België > Zwin Natuur Park. 

ZWIN NATUURPARK 01

1 / INFOKANTOOR

Je kunt hulp gebruiken op de lange helling naar de ingang. 
De ingang zelf en het kantoor zijn vlot toegankelijk. Er is 
een verlaagde en onderrijdbare balie. 

Er is een aangepast toilet, maar dat is te klein voor gebruik 
door de meeste rolstoelgebruikers. Er zijn wel beugels 
aanwezig. 

De folders en brochures zijn goed bereikbaar. 

Zeedijk-Knokke 660, 8300 Knokke-Heist
Telefoon: +32 (0)50 63 03 80
Mail: toerisme@knokke-heist.be 
Website: www.myknokke-heist.be

(Het infokantoor in Heist, gelegen in de Pannenstraat 138, 
werd nog niet gescreend volgens de toevla-methode en 
heeft dus momenteel geen label.)

TOERISME ZEEDIJK KNOKKE
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‘GROENE HALTE+’-WANDELING  
(NATUURGEBIED ZWINDUINEN EN -POLDERS) 0102

In het natuurgebied Zwinduinen en -polders, werd voor wandelliefhebbers met een mobiele beperking een 
aanbevolen route uitgestippeld in samenwerking met Inter Vlaanderen. Het grootste deel van het traject 
kan zowel door blinden en slechtzienden als door rolstoelgebruikers volledig zelfstandig afgelegd worden. 
Laat je gidsen door de routebeschrijving en de kaart in de brochure (ook in grootletterversie), de audio-
guide of de gpx-track. Aan het begin en einde van de wandeling (van en naar de bushalte) is begeleiding 
wel wenselijk. Let op voor de dwarsbalken onderweg, die weliswaar worden aangekondigd in de audio-
guide en brochure. Een maquette stelt de Zwinstreek voor met de zee, slikken, schorren en polders.

Meer info: www.groenehalte.be > Wandelingen > West-Vlaanderen

3 / TOEGANKELIJK STRAND 
Tussen einde mei/begin juni en einde september liggen er op de verschillende 
stranden houten loopplanken, zodat ook rolstoelgebruikers en gezinnen met 
kinderwagens vlot het strand op kunnen. Deze passerelles vind je op volgende 
locaties:

• Heist (ter hoogte van het Heldenplein)
• Albertstrand (ter hoogte van de Zwaluwenlaan)
• Knokke (ter hoogte van het Lichttorenplein)
• het Zoute (ter hoogte van het Albertplein)

mailto:info@zwin.be
http://www.zwin.be
http://www.toerismevoorautisme.be
mailto:toerisme@knokke-heist.be
http://www.myknokke-heist.be/
http://www.groenehalte.be
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BISTRO THE SHELTER

Graaf Léon Lippensdreef 8 , 8300 Knokke-Heist (Knokke)
0032 50 60 70 86, www.zwin.be/nl/eten-en-drinken 

INKOM

Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t.

Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja  

TOILET

Breedte van het smalste punt naar het toilet

(deur of gang) .................................................................................120 

Toiletdeur ........................................................................................... 90 

Opstelruimte voor het toilet ..................................................150 

Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 

2 steunbeugels ...................................................................................... 

   

BOO RAAN

Edward Verheyestraat 17 , 8300 Knokke-Heist (Knokke)
www.booraan.be - info@booraan.be

INKOM

Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................................80 

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET

Breedte van het smalste punt naar het toilet

(deur of gang) .................................................................................120 

Toiletdeur ........................................................................................... 83 

Opstelruimte voor het toilet ..................................................135 

Opstelruimte naast het toilet ................................................80 

Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

CAFÉCULTUUR

Maxim Willemspad 1 , 8300 Knokke-Heist (Knokke-Heist)
0032 50 63 04 40, www.cafecultuur.be - cafecultuur@
knokke-heist.be

INKOM

Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t.

Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET

Breedte van het smalste punt naar het toilet

(deur of gang) .................................................................................150 

Toiletdeur ........................................................................................... 86 

Opstelruimte voor het toilet .................................................... 81 

Opstelruimte naast het toilet ...............................................120 

1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 

     

4 / ETEN EN DRINKEN

BBQ RESTAURANT DE TERP

Ramskapellestraat 34 , 8301 Knokke-Heist (Ramskapelle)
0032 50 66 90 18, www.deterp.be - info@deterp.be

INKOM

Hoogte van de trede ......................................................................5  

Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90  

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt  

TOILET

Breedte van het smalste punt naar het toilet  

(deur of gang) .................................................................................120  

Toiletdeur ........................................................................................... 90  

Opstelruimte voor het toilet .................................................. 170 

Opstelruimte naast het toilet ................................................ 60 

Geen steunbeugels .............................................................................. 

    

BISTRO FUSION “5”

Graaf d’Ursellaan 45 , 8301 Knokke-Heist (Heist aan Zee)
0032 50 51 03 10, www.fusion5.be 

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t.
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................150 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet .................................................. 167 
Opstelruimte naast het toilet ................................................119 
1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 
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http://www.zwin.be/nl/eten-en-drinken
http://www.booraan.be
mailto:info@booraan.be
http://www.cafecultuur.be
mailto:cafecultuur@knokke-heist.be
mailto:cafecultuur@knokke-heist.be
http://www.deterp.be
mailto:info@deterp.be
http://www.fusion5.be
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POINT DE VUE

Zeedijk 386 , 8300 Knokke-Heist (Duinbergen)
0032 50 60 05 55, www.point-de-vue.be 
info@point-de-vue.be

INKOM

Hoogte van de trede ....................................................................... 1 

Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET

Breedte van het smalste punt naar het toilet

(deur of gang) .................................................................................. 90 

Toiletdeur ............................................................................................87 

Opstelruimte voor het toilet ................................................... 68 

Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 

1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 

     

POUSSE-CAFÉ

Vlamingstraat 83 A, 8301 Knokke-Heist (Heist)
0032 50 51 69 64

INKOM

Hoogte van de trede ......................................................................3 

Breedte van de smalste inkomdeur .................................. 100 

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET

Breedte van het smalste punt naar het toilet

(deur of gang) ...................................................................................76 

Toiletdeur ............................................................................................89 

Opstelruimte voor het toilet ................................................... 50 

DE SAVOYE

Dumortierlaan 18 , 8300 Knokke-Heist (Knokke)
0032 50 62 23 61, www.desavoye.be - info@desavoye.be

INKOM

Hoogte van de trede ......................................................................5 

Breedte van de smalste inkomdeur .....................................89 

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET

Breedte van het smalste punt naar het toilet

(deur of gang) ................................................................................... 77 

Toiletdeur ............................................................................................69 

Opstelruimte voor het toilet ................................................... 90 

Opstelruimte naast het toilet .................................................57 

Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

LE PAIN QUOTIDIEN

Dumortierlaan 75 , 8300 Knokke-Heist (Knokke)
0032 50 60 15 75, 
www.lepainquotidien.com - belgium@lepainquotidien.be

INKOM

Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t.

Breedte van de smalste inkomdeur ............................2 x 84 

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET

Breedte van het smalste punt naar het toilet

(deur of gang) ................................................................................ 100 

Toiletdeur ............................................................................................89 

Opstelruimte voor het toilet ................................................... 50 

Opstelruimte naast het toilet ................................................80 

Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

PALACE SEAFOOD MEMLINC PALACE

Elisabethlaan 2 , 8300 Knokke-Heist (Knokke - Zoute)
0032 50 60 11 34, www.memlinc.be - info@memlinc.be

INKOM

Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t.

Breedte van de smalste inkomdeur .................................. 105 

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET

Breedte van het smalste punt naar het toilet

(deur of gang) .................................................................................. 90 

Toiletdeur ........................................................................................... 88 

Opstelruimte voor het toilet .................................................. 175 

Opstelruimte naast het toilet ...............................................150 

2 steunbeugels ...................................................................................... 
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Opstelruimte naast het toilet .............................................. 140 

2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

SEL GRIS

Zeedijk 314 , 8301 Knokke-Heist (Duinbergen)
0032 50 51 49 37, www.restaurantselgris.be -
info@restaurantselgris.be

INKOM

Hoogte van de trede ......................................................................5 

Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 88 

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET

Breedte van het smalste punt naar het toilet

(deur of gang) .................................................................................. 82 

Toiletdeur ........................................................................................... 82 

Opstelruimte voor het toilet ................................................... 68 

Opstelruimte naast het toilet .............................................. 100 

Geen steunbeugels .............................................................................. 
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5 / OPENBARE TOILETTEN

22

OPENBAAR TOILET CC 
SCHARPOORD

Maxim Willemspad 1
Deelgemeente: Knokke

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................259 x 220 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................146 

Opstelruimte naast het toilet ...........................145 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK
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OPENBAAR TOILET CENTRALE 
BEGRAAFPLAATS WESTKAPELLE

Kalvekeetdijk 181
Deelgemeente: Westkapelle

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur ..................................... 76 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 150 x 152 

Draaicirkel in de toiletruimte .............................118 

Opstelruimte voor het toilet ................................ 81 

Opstelruimte naast het toilet .............................87 

Aantal steunbeugels ...................................................0 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET CHALET 
SUISSE

Elisabethlaan 319
Deelgemeente: Heist

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ...........................199 x 199 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

04

OPENBAAR TOILET DIENST TOERISME 
KNOKKE-HEIST

Lichttorenplein 660
Deelgemeente: Knokke

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................78 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 140 x 158 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................ 110 

Opstelruimte voor het toilet .............................. 110 

Opstelruimte naast het toilet ............................. 74 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK
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OPENBAAR TOILET SPORTCENTRUM 
LAGUNA

Krommedijk 32
Deelgemeente: Duinbergen

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur ....................................80 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ...........................127 x 125 

Draaicirkel in de toiletruimte ..............................78 

Opstelruimte voor het toilet ................................73 

Opstelruimte naast het toilet .............................70 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

05

OPENBAAR TOILET SPORTCENTRUM 
MOLENHOEK

Herenweg 6
Deelgemeente: Westkapelle

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................124 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................234 x 179 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ...............................113 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET STADHUIS 
KNOKKE-HEIST

Alfred Verweeplein 1
Deelgemeente: Knokke

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 86 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 162 x 193 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................145 

Opstelruimte voor het toilet ............................... 90 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 83 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET ZEEDIJK THV DE 
GEMBLINNENSTRAAT

De Gemblinnenstraat z.n.
Deelgemeente: Heist aan zee

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ...........................199 x 199 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

01

OPENBAAR TOILET ZEEDIJK THV 
EVENEMENTENSTRAND

Evenementenstrand z.n.
Deelgemeente: Heist aan zee

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ...........................199 x 199 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

03

OPENBAAR TOILET ZEEDIJK THV VAN 
BUNNENPLEIN

Van Bunnenplein z.n.
Deelgemeente: Knokke

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .........................200 x 199 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK
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OPENBAAR TOILET ZEEDIJK THV 
VISSERSHULDEPLEIN

Vissershuldeplein z.n.
Deelgemeente: Heist aan zee

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ...........................199 x 199 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

02

Zeebrugge
www.visitbruges.be

Een badstad met een wereldhaven en een klein, 
maar fijn zandstrand: Zeebrugge in een notendop. 
De vismijn en de vele culinaire visrestaurants zijn 
legendarisch tot ver buiten de regio. Het indruk-
wekkende windmolenpark kan je er van dichtbij 
zien en in het Seafront Maritiem themapark ontdek 
je hoe het er in een wereldhaven en vismijn aan 
toe gaat. Een uitstapje? Moederstad Brugge ligt 
een boogscheut ver.

http://www.visitbruges.be
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1 / INFOKANTOOR

In het Badengebouw op de Zeedijk van Zeebrugge kan je 
het infokantoor, openbaar sanitair en de diensten van Zon, 
Zee... Zorgeloos vinden. Je kan er ook een strandrollator 
gebruiken.

De deur is zwaar om zelf te kunnen openen. Verder is de 
ingang vlot toegankelijk. Er is een onderrijdbare balie.
De doorgangen zijn voldoende breed. De folders zijn goed 
bereikbaar vanuit de rolstoel.

Het toilet op de dijk heeft een zware deur, maar is verder 
goed toegankelijk met voldoende ruimte en beugels. De 
wastafel is beperkt onderrijdbaar. In het zomerseizoen kan 

vanop het strand ook gebruik gemaakt worden van het 
toegankelijk sanitair in het strandgebouw. Daar vind je 
een inrijdbare douche met beugels en voldoende opstel-
ruimte. Ook het toilet heeft genoeg ruimte en beugels. De 
wastafel is goed bruikbaar.

Zeedijk z.n., 8380 Zeebrugge
Telefoon: +32 5(0)0 44 46 46
Mail: visitbruges@brugge.be 
Website: www.visitbruges.be/nl/kust/zeebrugge

TOERISME ZEEBRUGGE (ZEEDIJK)

A

01

3 / ETEN EN DRINKEN

BRASSERIE NELSON

Vismijnstraat 24 , 8380 Brugge (Zeebrugge)
0032 50 54 59 54
www.brasserienelson.be - info@brasserienelson.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................5 
Breedte van de smalste inkomdeur .....................................93 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................87 
Toiletdeur ........................................................................................... 88 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 90 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 83 
1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 

    

DE KOMBUIS

Tijdokstraat 4 , 8380 Brugge (Zeebrugge)
0032 50 67 83 25
www.dekombuis.be - info@dekombuis.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................2 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 82 
Toiletdeur ........................................................................................... 85 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................97 
Opstelruimte naast het toilet ...............................................160 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

    

03 08

2 / TOEGANKELIJK STRAND
Wie zonder het mulle zand te moeten trotseren graag tot aan de waterlijn wandelt, kan aan het einde van de dijk en voor 
de haven de korte betonnen promenade volgen van de ‘Saint-George's Day Wandeling’.  Aan het uiteinde heb je een mooi 
zicht over het strand en de zee met achter je de drukke haven.

Zeebrugge neemt ook deel aan Zon, Zee... Zorgeloos! Meer info op: inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos.

mailto:visitbruges%40brugge.be?subject=
http://www.visitbruges.be/nl/kust/zeebrugge
http://www.brasserienelson.be
mailto:info@brasserienelson.be
http://www.dekombuis.be
mailto:info@dekombuis.be
http://inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos
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NJORD

Rederskaai 60 701, 8380 Brugge (Zeebrugge)
0032 50 17 08 80
www.njord.restaurant

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .....................................93 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................103 
Toiletdeur ............................................................................................92 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................182 
Opstelruimte naast het toilet ............................................... 110 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

SEA AND SAND

Zeedijk 8 , 8380 Brugge (Zeebrugge-Strand)
0032 50 54 42 79
https://seaandsand-restaurant.business.site

INKOM
Hoogte van de trede ...................................................................... 7 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 86 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 82 
Toiletdeur ...........................................................................................80 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 90 
Opstelruimte naast het toilet .................................................87 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

SLABBINCK

Tijdokstraat 36 , 8380 Brugge (Zeebrugge)
0032 50 54 52 46
www.restaurantslabbinck.be

INKOM
Hoogte van de trede .................................................................... 14 
Breedte van de smalste inkomdeur ....................................80 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 85 
Toiletdeur ........................................................................................... 85 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................72 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 84 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

THE BLUE LOBSTER

Tijdokstraat 9 , 8380 Brugge (Zeebrugge)
0032 50 68 45 71, www.thebluelobster.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................2 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 88 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 
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TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ...................................................80 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

THE SAILOR

Wandelaarstraat 8 , 8380 Brugge (Zeebrugge)
0032 50 55 17 15 - shirley.cattoor@telenet.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................8 
Breedte van de smalste inkomdeur .....................................87 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................67 
Toiletdeur ........................................................................................... 84 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................69 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 82 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

TIJDOK

Tijdokstraat 16 , 8380 Brugge (Zeebrugge)
www.tijdok.be - info@tijdok.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................6 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................87 
Toiletdeur ........................................................................................... 88 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................69 
Opstelruimte naast het toilet .................................................92 
2 steunbeugels ...................................................................................... 
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06

https://seaandsand-restaurant.business.site
http://www.restaurantslabbinck.be
http://www.thebluelobster.be
mailto:shirley.cattoor@telenet.be
http://www.tijdok.be
mailto:info@tijdok.be
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4 / OPENBARE TOILETTEN

OPENBAAR TOILET 
BADENGEBOUW

Zeedijk z.n.
Deelgemeente: Zeebrugge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 167 x 237 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet .............................. 170 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

01

OPENBAAR TOILET BADENGEBOUW 
(ZON, ZEE... ZORGELOOS)

Zeedijk z.n.
Deelgemeente: Zeebrugge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................315 x 210 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

02

OPENBAAR TOILET BRUGGE 
CRUISE

Rederskaai 60
Deelgemeente: Zeebrugge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ......................... 206 x 166 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

04

OPENBAAR TOILET BUURTHUIS 
D'OUDE STOASIE

Venetiëstraat 1
Deelgemeente: Zeebrugge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................   

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................95 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ...........................170 x 217 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................160 

Opstelruimte naast het toilet .............................97 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

03

OPENBAAR TOILET 
GEMEENSCHAPSHUIS

Marktplein 12
Deelgemeente: Zeebrugge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................150 x 150 

Draaicirkel in de toiletruimte ..............................95 

Opstelruimte voor het toilet ................................95 

Opstelruimte naast het toilet ............................. 81 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

05

OPENBAAR TOILET SPORTHAL 
DE LANDDIJK

Evendijk-Oost 246
Deelgemeente: Zeebrugge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  
 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................138 

Breedte van de toiletdeur .................................... 88 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................... 149 x 179 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................ 110 

Opstelruimte voor het toilet ............................... 98 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 86 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

06
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Blankenberge
www.visit-blankenberge.be

Tijdens een vakantie in Blankenberge geniet je 
van zon, zee en strand, maar ook van prachtige 
Art Nouveau en heel veel zeilboten. Je kunt uren-
lang shoppen in de gezellige winkelstraatjes om 
daarna je eetlust te temmen met verse kreeft 
aan de haven. ’s Avonds geniet je van de zonson-
dergang bij de Paravang, een van de vele knappe 
overblijfselen uit de belle époque…

http://www.visit-blankenberge.be
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1 / INFOKANTOOR

Het toegangspad en de ingang zijn goed toegankelijk. 
De balie is onderrijdbaar.
Er is overal voldoende ruimte. De folders bevinden zich op 
een goed bereikbare hoogte.
De tafels met touchscreen computers zijn onderrijdbaar.

Hoogstraat 2
8370 Blankenberge

Telefoon: +32 (0)50 63 66 20
Mail: toerisme@blankenberge.be 
Website: www.visit-blankenberge.be

INFOPUNT VISIT BLANKENBERGE

A+

Rolstoelgebruikers bezoeken SEA LIFE Blankenberge het best in het gezelschap van een begeleider. Zowel 
binnen als buiten zijn er immers steile paden en hellende vlakken, waar je een helpende hand goed kan 
gebruiken. Alle dieren zijn goed zichtbaar voor iedereen. Voor het beste zicht op de educatieve zeeleeu-
wenpresentatie neem je als rolstoelgebruiker plaats op het zonneterras . Let wel, op het steile pad naar dit 
terras laat je je beter helpen. Dat geldt ook voor het steile pad naar de otters en de pinguïns.
Het aangepast toilet ter hoogte van de inkomhal is te klein voor comfortabel gebruik (78 cm opstelruimte 
naast toilet).

Educatieve presentaties in gebarentaal zijn beschikbaar, mits het scannen van een QR-code met behulp 
van uw smartphone.

2 / BEZOEK EN BELEEF

In SEA LIFE ligt het enige zeehon-
denopvangcentrum van België. 
Sinds 1998 worden zeehonden 
er opgevangen en verzorgd, om 
daarna opnieuw in zee te worden 
vrijgelaten. Je gaat naar huis met 
tal van leuke weetjes. Buiten maak 
je kennis met pinguïns, otters en 
zeeleeuwen. Binnen ontdek je 
een kleurrijke onderwaterwereld 
met verschillende soorten vissen, 
haaien, zeepaardjes… en zelf een 
opgevangen zeeschildpad! Eind 2019 

werd er ook een interactief aqua-
rium toegevoegd. Het park werkt 
steeds met zoektochten, zodat er 
altijd een uitdaging is voor het 
gezin. 

Koning Albert I-laan 116
8370 Blankenberge
Telefoon: +32 (0)50 42 42 00
Mail: info@sealife.be
Website: www.sealife.be

SEA LIFE BLANKENBERGE 03

Het Belle Epoque Centrum laat je 
kennis maken met de mooiste tijd 
die we in de 19de en 20ste eeuw 
kenden: de belle époque. Men res-
taureerde en verbouwde drie belle 
époquevilla’s, daterend van 1894, tot 
een uiterst attractief bezoekerscen-
trum. Je wordt ondergedompeld in 
de zorgeloze en feestelijke sfeer die 
Blankenberge uitstraalde ten tijde 
van de belle époque. Een interac-
tieve tentoonstelling met affiches, 
postkaarten, spelletjes, kledingstuk-

ken, foto’s en filmmateriaal vertelt 
een nostalgisch verhaal. Bewonder 
enkele prachtige exemplaren van 
de wandtegeldecoratie en ontdek 
wat de Art Nouveau betekende in 
Blankenberge.

Elisabethlaan 24
8370 Blankenberge
Telefoon: +32 (0)50 63 66 40
Mail: belle.epoque@blankenberge.be
Website: www.belleepoquecen-
trum.be

BELLE EPOQUE CENTRUM

Bel even aan om de alternatieve deur voor rolstoelgebruikers te gebruiken. Een lift brengt je naar alle verdie-
pingen, ook naar het dakterras op +3. De vitrines en schermen in het museum hangen op een goede hoogte 
voor rolstoelgebruikers, al zijn ze niet onderrijdbaar. Het aangepast toilet op -1 is te klein om comfortabel 
bruikbaar te zijn (76 cm opstelruimte voor het toilet), maar je kan wel een zijdelingse transfer maken. 

02

mailto:toerisme@blankenberge.be
http://www.visit-blankenberge.be
mailto:info@sealife.be
http://www.sealife.be
mailto:belle.epoque@blankenberge.be
http://www.belleepoquecentrum.be
http://www.belleepoquecentrum.be
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Het zuivelmuseum is een merkwaardige en unieke permanente tentoon-
stelling van zuivelmateriaal der lage landen. De bezoeker wandelt er 
door de geschiedenis van de zuivelindustrie in Vlaanderen tijdens de 
voorbije vijf eeuwen en brengt het verhaal van de melk tot leven, van 
het verleden tot heden. Het Zuivelmuseum is toegankelijk op afspraak.

ZUIVELMUSEUM

Brugsesteenweg 68
8370 Blankenberge
Mail: info@zuivelmuseum.be
Website: www.zuivelmuseum.be

Opgelet, dit museum werd nog niet doorgelicht volgens de TOEVLA-methode. Op basis van de positieve 
ervaringen van enkele rolstoelgebruikers weten we echter dat het Zuivelmuseum rolstoeltoegankelijk is. 

1

04

ZOO Serpentarium bezorgt je een indrukwekkende reis door een oer-
woud vol spinnen, hagedissen en kikkers. Je staat oog in oog met een 
gevaarlijke gifslang. Je ontmoet er de meest interessante bewoners in 
een exotische omgeving. Door de grote rotswanden, de vele tropische 
planten, de prachtige watervallen en de aangename temperatuur waan 
je je op één of andere prachtige reisbestemming waar de dieren helemaal 
in hun ‘nopjes’ zijn. Van het oerwoud naar de woestijn, hier is het maar 
een kleine stap. Je beleeft de wondere wereld van bijzonder zeldzame 
soorten. Van de prachtige regenboogboa, de tapijtpython en de panter 
kameleons tot de zwarte mamba, ‘de koningin der gifslangen’.

ZOO SERPENTARIUM

Zeedijk 146
8370 Blankenberge
Telefoon: +32 (0)50 42 31 62
Mail: info@serpentarium.be
Website: www.ZOOserpentarium.be

Ondanks de beperkte breedte van het pad doorheen de tentoonstelling (85 cm. op het smalste punt) is het toch 
goed bruikbaar. De ingebouwde aquariums zijn niet onderrijdbaar, maar hangen op verschillende hoogtes. De 
info is niet altijd even goed leesbaar. Het herentoilet doet tevens dienst als aangepast toilet, al hindert het uri-
noir de zijdelingse opstelruimte aan het toilet (46 cm naast toilet) en zijn er geen steunbeugels aanwezig.

Er is gratis een visueel stappenplan beschikbaar voor mensen met autisme: 
www.toerismevoorautisme.be/portfolio/serpentarium-6/

01

ZWEMBAD- EN SAUNACOMPLEX SPORT VLAANDEREN

Op wandelafstand van zee en strand en vlakbij het station (500m) ligt  
het beter toegankelijke zwembad- en saunacomplex van Sport 
Vlaanderen Blankenberge. 

Koning Boudewijnlaan 15 bis
8370 Blankenberge
Telefoon: +32 (0)50 43 52 60
Mail: blankenberge@sport.vlaanderen
Website:  
www.sport.vlaanderen/blankenberge

01

1
Het complex is volledig uitgerust voor rolstoelgebruikers. Zowel het zwembad zelf als de sauna, de 
cafetaria, de relaxruimte en het buitenterras zijn toegankelijk, al kan je hier en daar wel een duwtje 
gebruiken op enkele hellingen. In een van de ruime individuele kleedkamers of groepscabines kan je de 
transfer maken naar een van de vijf zwembadrolstoelen. Naast een verplaatsbare tillift, kan je ook gebruik 
maken van de plafondliften aan het zwembad en de whirlpool. In de sauna kan er een deel van de zitbank 
verschoven worden voor rolstoelgebruikers. De gemeenschappelijke douche aan de lift is het ruimst. Zowel 
ter hoogte van de balie als in het natte zwembadgedeelte is er een aangepast toilet. In het toilet aan de 
balie kan de wastafel een vlotte zijdelingse transfer wat hinderen.

3 / TOEGANKELIJK STRAND

In Blankenberge kan men met een rolstoel het strand op via de verharde doorgang naast de Charlierhelling (naast het 
Casino). Er zijn op verschillende plaatsen signalisatieborden aangebracht die rolstoelgebruikers de weg wijzen naar de 
plaats waar ze het strand kunnen betreden.

mailto:info@zuivelmuseum.be
http://www.zuivelmuseum.be
mailto:info@serpentarium.be
http://www.ZOOserpentarium.be
http://www.toerismevoorautisme.be/portfolio/serpentarium-6/
mailto:blankenberge@sport.vlaanderen
http://www.sport.vlaanderen/blankenberge
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4 / ETEN EN DRINKEN

BRASSERIE MARCEL (MARCELS 
GROOT GENOEGEN)

Zeedijk 121 , 8370 Blankenberge (Blankenberge)
0032 50 41 28 46 - www.brasseriemarcel.be 
helena@brasseriemarcel.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 85 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 86 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................92 
Opstelruimte naast het toilet ............................................... 110 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ......................................................  

     

ROYAL SCARPHOUT  
YACHTCLUB

Havenplein 1 , 8370 Blankenberge (Blankenberge)
0032 50 42 47 42 - www.scarphout.be/brasserie-rsyb.html

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur ............................2 x 82 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 82 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................93 
Opstelruimte naast het toilet .................................................94 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

07 11

AU LUXEMBOURG

Zeedijk 75 , 8370 Blankenberge (Blankenberge)
0032 50 67 44 38 - auluxembourg@hotmail.com

INKOM
Hoogte van de trede .................................................................... 10 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 86 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 86 
Toiletdeur ........................................................................................... 86 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 98 
Opstelruimte naast het toilet .................................................92 
1 steunbeugel (muurzijde) ............................................................... 

     

BELGIUM PIER

Zeedijk 261 , 8370 Blankenberge (Blankenberge)
0032 50 43 37 50, www.belgiumpier.be
info@belgiumpier.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................3 
Breedte van de smalste inkomdeur .............................2 x 77 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ..................................................................................80 
Toiletdeur ............................................................................................99 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................99 
Opstelruimte naast het toilet ............................................... 110 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

BISTRO DE TIJD

Grote Markt 9 , 8370 Blankenberge (Blankenberge)
www.bistro-detijd.be - bistrodetijd@hotmail.com

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................2 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 82 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................130 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 83 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

BISTRORANT BOULEVARD 25

De Smet de Naeyerlaan 25 , 8370 Blankenberge (Blan-
kenberge), 0032 50 42 52 67 - broosluc@hotmail.com

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................. 100 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................120 

02

04

09

03

http://www.brasseriemarcel.be
mailto:helena@brasseriemarcel.be
http://www.scarphout.be/brasserie-rsyb.html
mailto:auluxembourg@hotmail.com
http://www.belgiumpier.be
mailto:info@belgiumpier.be
http://www.bistro-detijd.be
mailto:bistrodetijd@hotmail.com
mailto:broosluc@hotmail.com
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Toiletdeur ........................................................................................... 86 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................65 
Opstelruimte naast het toilet ................................................80 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

BOWL INN BLANKENBERGE

Koning Albert I-laan 114 , 8370 Blankenberge (Blanken-
berge), 0032 50 42 43 43, www.bowlinn.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid .........................................................niet 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 86 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................75 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 85 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

CAFÉ DU THÉÂTRE

Grote Markt 31 , 8370 Blankenberge (Blankenberge)
0032 50 73 62 08, www.cafedutheatre.org -
cafedutheatre17@hotmail.com

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 

Breedte van de smalste inkomdeur .....................................97 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................120 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ...................................................80 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 
1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 

     

CHALET LEOPOLD

Leopoldstraat 1 , 8370 Blankenberge (Blankenberge)
0032 50 42 98 16, www.chaletleopold.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .....................................96 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ................................................................................. 127 
Toiletdeur ............................................................................................76 
Opstelruimte voor het toilet ...................................................80 
Opstelruimte naast het toilet .................................................75 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

12

14

13

FLOREAL BLANKENBERGE

Koning Albert I-laan 59 , 8370 Blankenberge (Blanken-
berge), 0032 50 43 21 11
www.florealgroup.be - blankenberge@florealgroup.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .......................... 2 x 103 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ............................................................................................92 
Opstelruimte voor het toilet .................................................. 159 
Opstelruimte naast het toilet .............................................. 102 
1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 

     

GLACIER VINCENT

Zeedijk 158 , 8370 Blankenberge (Blankenberge)
0032 50 41 26 14 - glaciervincent@telenet.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................5 
Breedte van de smalste inkomdeur .....................................92 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ................................................................................ 100 
Toiletdeur ............................................................................................ 77 
Opstelruimte voor het toilet ................................................. 105 
Opstelruimte naast het toilet .............................................. 108 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

OOSTERSTAKETSEL

Zeedijk 360 , 8370 Blankenberge (Blankenberge)
www.oosterstaketsel.be - oosterstaketsel@skynet.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................78 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ...................................................114 
Opstelruimte naast het toilet ...............................................120 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

PLAZA

Grote Markt 26 , 8370 Blankenberge (Blankenberge)
0032 50 41 99 24 - degraeve.chantal@gmail.com

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................. 100 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet

10

01

08

05

http://www.bowlinn.be
http://www.cafedutheatre.org
mailto:cafedutheatre17@hotmail.com
http://www.chaletleopold.be
http://www.florealgroup.be
mailto:blankenberge@florealgroup.be
mailto:glaciervincent@telenet.be
http://www.oosterstaketsel.be
mailto:oosterstaketsel@skynet.be
mailto:degraeve.chantal@gmail.com
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(deur of gang) ...................................................................................76 
Toiletdeur ........................................................................................... 88 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 85 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 85 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

PROMENADE

Zeedijk  , 8370 Blankenberge (Blankenberge)

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur ............................2 x 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................97 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 56 
Opstelruimte naast het toilet ..............................................260 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

VENITIEN

Zeedijk 115 , 8370 Blankenberge (Blankenberge)
0032 50 41 10 74, www.venitien.be - info@venitien.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................. 100 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ................................................................................ 100 
Toiletdeur ........................................................................................... 86 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................120 
Opstelruimte naast het toilet .................................................87 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

48

15

06

5 / OPENBARE TOILETTEN

OPENBAAR TOILET AZ ZENO CAMPUS 
BLANKENBERGE

Dr. F. Verhaeghestraat 1
Deelgemeente: Blankenberge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ...........................175 x 153 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................ 110 

Opstelruimte voor het toilet ............................... 90 

Opstelruimte naast het toilet ............................114 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

07

OPENBAAR TOILET 
BEGRAAFPLAATS

Scharebrugstraat z.n.
Deelgemeente: Blankenberge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................. 108 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .........................200 x 213 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet .............................. 173 

Opstelruimte naast het toilet ............................112 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

06

OPENBAAR TOILET BIBLIOTHEEK 
BLANKENBERGE

Onderwijsstraat 17
Deelgemeente: Blankenberge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 82 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ....................... 280 x 200 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

01

http://www.venitien.be
mailto:info@venitien.be
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OPENBAAR TOILET BLOSO 
SPORTCENTRUM VLAANDEREN

Koning Boudewijnlaan 15
Deelgemeente: Blankenberge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................180 x 186 

Draaicirkel in de toiletruimte ........................... 140 

Opstelruimte voor het toilet ................................53 

Opstelruimte naast het toilet .............................97 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

08

OPENBAAR TOILET FARYS 
NOORDZEEBAD

A. Van Ackersquare 1
Deelgemeente: Blankenberge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................166 x 278 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

05

OPENBAAR TOILET INFOPUNT 
TOERISME

Hoogstraat 2
Deelgemeente: Blankenberge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur.......................... 100 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................... 161 x 144 

Draaicirkel in de toiletruimte .............................115 

Opstelruimte voor het toilet ............................... 50 

Opstelruimte naast het toilet ............................. 77 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

09

OPENBAAR TOILET ROYAL 
SCARPHOUT YACHTCLUB

Havenplein 1
Deelgemeente: Blankenberge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................252 x 217 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

02

OPENBAAR TOILET STADHUIS 
BLANKENBERGE

John F. Kennedyplein 1
Deelgemeente: Blankenberge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................130 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................... 147 x 155 

Draaicirkel in de toiletruimte ........................... 105 

Opstelruimte voor het toilet ............................... 50 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

10

OPENBAAR TOILET STATION 
BLANKENBERGE

Koning Leopold III-Laan z.n.
Deelgemeente: Blankenberge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 85 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ......................... 217 x 202 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................134 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

11
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OPENBAAR TOILET STRAND 
THV VAN PRAETHELLING

Van Praethelling z.n.
Deelgemeente: Blankenberge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 88 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .........................227 x 232 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

01

OPENBAAR TOILET VVW 
BLANKENBERGE

Wenduinsesteenweg 4
Deelgemeente: Blankenberge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................95 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................229 x 208 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

12

OPENBAAR TOILET ZEEDIJK 
THV PIER

Zeedijk 261
Deelgemeente: Blankenberge

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 88 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................220 x 220 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

04

DE HAAN
www.visitdehaan.be

Een zeedijk met gebouwen uit de periode 
van de belle époque: welkom in De Haan, 
een badplaats met een ronduit schilderachtig 
decor. De weidse polders rondom lenen zich 
tot heerlijke wandelingen en fietstochten. In 
De Haan is het heerlijk vertoeven. Ook Albert 
Einstein had hier zijn tweede verblijf.

http://www.visitdehaan.be
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1 / INFOKANTOREN

Een helling brengt je naar de ingang. De ruimte voor en 
achter de deur is nipt, maar bruikbaar. Er is een verlaagde 
en onderrijdbare balie.

Er is meestal voldoende circulatieruimte. Enkel tussen de 
vitrinekasten is die wat nipter, maar wel bruikbaar.

Sommige folders staan te hoog om te kunnen bereiken 
vanuit de rolstoel. Ook de vitrinekasten kunnen iets te 
hoog zijn om vlot vanuit de rolstoel te kunnen lezen, al zijn 
ze wel bruikbaar.

Tramlijn Oost z.n.  
8420 De Haan 
Telefoon: +32 (0)59 24 21 34 
Mail: toerisme@dehaan.be
Website: www.visitdehaan.be

TOERISME DE HAAN - CENTRUM

A+

De ingang is vlot toegankelijk. De balie heeft een verlaagd 
en onderrijdbaar deel.

Er is overal voldoende ruimte.

Er zijn twee toiletten met voldoende opstelruimte en beu-
gels. De deur van het openbaar betalend toilet is wel zwaar 
en de wastafel is er niet onderrijdbaar.

De folders in het infokantoor zijn vlot bereikbaar en voor-
zien op verschillende hoogtes. Voor de betalende items in 
de vitrinekast is steeds iemand beschikbaar achter de balie.
Er zijn 9 aangepaste parkeerplaatsen op het plein aan het 
gebouw.

Er zijn geleidelijnen op het toegangspad.

Vosseslag 131
8420 De Haan 
Telefoon: +32 (0)59 23 44 38  
Mail: toerisme@dehaan.be
Website: www.visitdehaan.be

TOERISME DE HAAN - INFOKANTOOR VOSSESLAG

A

2 / BEZOEK EN BELEEF

Via de dijk kan je dit zwembad het beste bereiken. Omdat de deur naar 
de kleedkamers te smal is, zal een baliebediende de dubbele (uitgangs)
deuren voor je openen. Gebruik van eigen rolstoel in het zwembad is niet 
toegelaten. Er is evenwel geen zwembadrolstoel beschikbaar. Als alternatief 
voor de doorloopdouche kunnen rolstoelgebruikers de personeelsdoorgang 
gebruiken. Je kan wel wat hulp gebruiken op de steile helling. Gebruik van 
de tillift is mogelijk aan het grote bad en het instructiebad. Er is zowel een 
aangepast toilet bij de balie als bij het bad. Voor een voorwaartse transfer 
in het toilet bij de balie zal je je schuin voor het toilet moeten opstellen 
omwille van de wastafel. Het cafetaria is toegankelijk.

WIELINGENBAD

3 / TOEGANKELIJK STRAND
Een verhard pad op het strand kan je vinden in de Haan op het Strand Leopoldplein, aan het strand Vosseslag 
en het strand t.h.v. de Demeyhelling te Wenduine. De Haan neemt ook op drie locaties deel aan Zon, Zee... Zorgeloos! 
Meer info op: inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos.

Graaf Jansdijk 18
8420 De Haan
Telefoon: +32 (0)50 41 46 43
Mail: wielingenbad@dehaan.be
Website:  
www.dehaansport.be > Infrastructuur > 
Wielingenbad

01
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BRASSERIE PANAME

Zeedijk 13, 8420 De Haan
0032 59 41 06 01, www.paname.be

INKOM
Hoogte van de trede .................................................................... 10 
Breedte van de smalste inkomdeur .............................2 x 78 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet 
(deur of gang) ...................................................................................92 
Toiletdeur ............................................................................................92 
Opstelruimte voor het toilet ................................................. 140 
Opstelruimte naast het toilet ...............................................107 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

CINDY & SANDY

Zeedijk 34, 8420 De Haan (Wenduine)
0032 50 42 59 07, www.facebook.com/cindyensandy 

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................150 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ...................................................80 
Opstelruimte naast het toilet .................................................89 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

4 / ETEN EN DRINKEN

BKBK02

MOMENT!

Koninklijke baan 29 , 8420 De Haan (De Haan)
0032 59 43 00 43, www.apartmoment.be/nl/eet
info@decoqisserie.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................6 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................. 100 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................95 
Toiletdeur ........................................................................................... 84 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 54 
Opstelruimte naast het toilet ...............................................150 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

PIZZERIA PIANO PIANO

Kapellestraat 10 , 8420 De Haan (De Haan)
0032 59 23 56 26, www.pizzeriapianopiano.be 
info@pizzeriapianopiano.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 83 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ................................................................................... 77 
Toiletdeur ........................................................................................... 86 
Opstelruimte voor het toilet .................................................. 147 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 34 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

WESTHINDER

Westdijk 0 , 8420 De Haan (Wenduine), 
0032 50 41 58 55
www.westhinder.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................150 
Toiletdeur ............................................................................................73 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................130 
Opstelruimte naast het toilet ................................................80 
1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 
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OPENBAAR TOILET GEMEENSCHAPS-
CENTRUM ’T SCHELPESTIK

Vosseslag 131
Deelgemeente: Vosseslag (De Haan)

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................200 x 235 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................130 

Opstelruimte naast het toilet ......................... 220 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET GEMEENTEHUIS 
DE HAAN

Leopoldlaan 24
Deelgemeente: De Haan

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur ...................................107 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .........................204 x 120 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................120 

Opstelruimte voor het toilet ............................... 44 

Opstelruimte naast het toilet .......................... 140 

Aantal steunbeugels ...................................................0 

Wastafel ................................................................................ 

01

OPENBAAR TOILET SPORTCENTRUM 
HANEVELD

Nieuwe Steenweg 74
Deelgemeente: De Haan

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................170 x 270 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

5 / OPENBARE TOILETTEN OPENBAAR TOILET STRAND 
CENTRUM

Leopoldlaan z.n.
Deelgemeente: De Haan

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................205 x 340 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ...............................112 

Opstelruimte naast het toilet ........................... 170 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

02

OPENBAAR TOILET STRAND CENTRUM 
(ZON, ZEE… ZORGELOOS)

Leopoldlaan z.n.
Deelgemeente: De Haan

TOEGANGSPAD .........................................................  

INKOM ..........................................................................  

NAAR HET TOILET....................................................  

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 88 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ....................... 460 x 200 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................150 

Opstelruimte naast het toilet ........................... 147 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

03
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OPENBAAR TOILET STRAND 
VOSSESLAG

Vosseslag z.n.
Deelgemeente: Vosseslag

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur.......................... 140 

Breedte van de toiletdeur .................................. 104 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 133 x 122 

Draaicirkel in de toiletruimte ..............................95 

Opstelruimte voor het toilet ............................... 50 

Opstelruimte naast het toilet ............................80 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET STRAND VOSSE-
SLAG (ZON, ZEE… ZORGELOOS)

Vosseslag z.n.
Deelgemeente: Vosseslag

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................ 395 x 260 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel .............................................................................+

BK

OPENBAAR TOILET STRAND 
WENDUINE

Demeyhelling z.n.
Deelgemeente: Wenduine

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................120 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ....................... 240 x 200 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet .............................. 127 

Opstelruimte naast het toilet ...........................120 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET STRAND 
WENDUINE (ZON, ZEE… ZORGELOOS)

Demeyhelling z.n.
Deelgemeente: Wenduine

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................320 x 250 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet .............................. 127 

Opstelruimte naast het toilet ...........................120 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET WATERSPORTIN-
FRASTRUCTUUR WINDHAAN

Zeedijk 50
Deelgemeente: Vlissegem

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .........................220 x 160 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................130 

Opstelruimte voor het toilet .............................. 110 

Opstelruimte naast het toilet .............................70 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET ZWEMBAD 
WIELINGEN

Graaf Jansdijk 18
Deelgemeente: Wenduine

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ......................... 190 x 207 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ................................72 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK
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BREDENE
www.uitinbredene.be

Een badplaats zonder drukke zeedijk? Ze 
bestaat. Bredene is een waar paradijs voor 
rustzoekers en met tientallen campings 
dé kampeergemeente aan de kust. Voor 
naaktrecreanten is er een speciaal afge-
bakende naaktzone. En in het grote park 
‘t Paelsteenveld kom je tot rust en kan je 
(de) kleurrijke vlinders in de vlinderbiotoop 
bewonderen.

2 / BEZOEK EN BELEEF

Het Turkeyenhof is een gerestaureerde hoeve uit 1737 in klassieke polderhoeves-
tijl. In het Turkeyenhof krijg je via de tentoongestelde oude gebruiksvoorwerpen, 
Gallo-Romeinse vondsten, foto’s en affiches een brede kijk op het verleden van 
de gemeente en streek. Je kan er kennismaken met het gereedschap van o.a. de 
klompenmaker, schoenmaker, schrijnwerker, arduinbewerker en loodgieter. Daar-
naast herbergt het museum een uitgebreide collectie Noordzeeschelpen, fossielen 
en mammoetresten die door de Vlaamse vissers uit de Noordzee werden opgevist. 
Voor groepen groter dan 10 personen is reserveren noodzakelijk.

Zegelaan 42
8450 Bredene
Telefoon: +32 (0)59 56 19 70
Mail: toerisme@bredene.be
Website: www.uitinbredene.be

HEEMKUNDIG MUSEUM TURKEYENHOF

Opgelet, dit museum werd nog niet doorgelicht volgens de TOEVLA-methode. Onze informatie berust op 
de positieve ervaringen van ervaringsdeskundigen. Het museum is gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers. Enkel het café en de schuur met de uitgebreide collectie Noordzeeschelpen en de foto’s en affi-
ches met een brede kijk op het verleden van de gemeente en streek zijn toegankelijk. Er zijn geen niveau-
verschillen aan de ingang en de route doorheen het museum vertoont ook geen knelpunten.

01

1 / INFOKANTOREN

Het infokantoor is vlot toegankelijk. Alles verloopt 
drempelloos.

Aan de balie is er een verlaagd gedeelte. Er is een 
aangepast toilet in het gebouw.

Kapelstraat 76, 
8450 Bredene 
Telefoon: +32 (0)59 56 19 70
Fax: +32 (0)59 56 19 69
Mail: toerisme@bredene.be

TOERISME BREDENE 

A

http://www.uitinbredene.be
mailto:toerisme@bredene.be
http://www.uitinbredene.be
mailto:toerisme%40bredene.be?subject=
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3 / TOEGANKELIJK STRAND
Er zijn twee strandtunnels: onder de Koninklijke Baan t.h.v. strandpost 2 (Duinegat) en strandpost 6 (Naaktstrand/Hip-
podroom). Tussen de duinen loop er ook een verhard duinenpad. Let wel, de hellingen – vooral ter hoogte van post 1- kun-
nen een wandel- of fietstocht voor rolstoelers best pittig maken. Bredene neemt ook deel aan Zon, Zee... Zorgeloos! Meer 
info op: inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos.

Wie een dagje of wat langer in Bredene vertoeft en wat afwisseling zoekt 
voor het strand, heeft er een fijne bestemming bij. Recreatiedomein Gras-
duinen is een groene zone voor sport en spel. Zo lopen er een mountain-
bikeparcours en een fiets- en wandelpad doorheen het domein, en vind 
je er ook verschillende sportterreinen, een fit-o-meter, een grote vijver, 
speeltuigen en een sanitair gebouw. 

RECREATIEDOMEIN GRASDUINEN

De douche en het toilet (in juli en augustus dagelijks open tussen 9 en 18u) zijn toegankelijk voor mensen 
met een mobiele beperking. De ondergrond van de wandelpaden is in schelpen aangelegd, waardoor je een 
duwer nodig zal hebben. Alle voorzieningen zijn gratis beschikbaar voor iedereen. De toegang bevindt zich 
op de Zandstraat ter hoogte van woning nr. 101, de parking situeert zich ter hoogte van nr. 103.

Zandstraat, 8450 Bredene
Telefoon: +32 (0)59 56 19 70
Mail: toerisme@bredene.be 
Website: www.uitinbredene.be

02

4 / ETEN EN DRINKEN

M DUE

Kapelstraat 125 , 8450 Bredene (Bredene-Bad)
www.mdue.be - info@mdue.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................5 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 88 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ............................................................................................78 
Opstelruimte voor het toilet ...................................................115 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 85 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

01

Het zwembad is te bereiken vanaf de parking via een hellend pad. Dat is moeilijk 
zelfstandig te overbruggen met een manuele rolstoel. Indien gewenst kan, op 
aanvraag, het personeel een handje helpen. Je vraagt dit vooraf telefonisch aan 
via +32 59 32 25 77 of +32 498 55 50 32.
Sommige delen van het zwembad zijn moeilijk bereikbaar omwille van de smalle 
gangen. In de groepskleedkamer kan je de transfer maken naar een zwemb-
adrolstoel.Via een deur aan de lockers kan je rechtstreeks naar het zwembad en 
vermijd je de doorloopdouches. Je zal er echter wel hulp nodig hebben om de 
drempel van 8 cm te overbruggen. Bij het grote bad is er een tillift beschikbaar.
Er is een aangepast toilet in de inkomhal. Een voorwaartse transfer is niet moge-
lijk, maar naast het toilet is er wel voldoende opstelruimte. In het natte deel zelf 
zijn er geen toiletten.

ZWEMBAD TER POLDER

Spuikomlaan 21
8450 Bredene
Telefoon: +32 (0)59 32 25 77
Mail: sportdienst@bredene.be 
Website: www.bredene.be

01

http://inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos
mailto:toerisme@bredene.be
http://www.uitinbredene.be
http://www.mdue.be
mailto:info@mdue.be
mailto:sportdienst@bredene.be
http://www.bredene.be
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5 / OPENBARE TOILETTEN

OPENBAAR TOILET BEGRAAFPLAATS 
PRIORIJ

Molenstraat z.n.
Deelgemeente: Bredene

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 213 x 198 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................0 

Wastafel ................................................................................ 

03

OPENBAAR TOILET BIBLIOTHEEK 
BREDENE

Centrumplein 3
Deelgemeente: Bredene

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ...........................150 x 110 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................. 90 

Opstelruimte voor het toilet ...............................80 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 50 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

04

OPENBAAR TOILET GEMEENTEHUIS 
BREDENE

Centrumplein 1
Deelgemeente: Bredene

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur.............................96 

Breedte van de toiletdeur .................................... 86 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ...........................219 x 179 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................120 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ...........................120 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

05

70

OPENBAAR TOILET MEETING- EN 
EVENTCENTRUM STAF VERSLUYS

Kapelstraat 76
Deelgemeente: Bredene

TOEGANGSPAD .................................................................. 
 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ......................... 165 x 220 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

02

OPENBAAR TOILET RECREATIEDOMEIN 
GRASDUINEN

Koningin Astridlaan / Zandstraat z.n.
Deelgemeente: Bredene

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 218 x 218 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ............................. 100 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

01

OPENBAAR TOILET SOCIAAL HUIS 
BREDENE

Duinenstraat 106
Deelgemeente: Bredene

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................130 

Breedte van de toiletdeur .................................... 86 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ...........................178 x 190 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ...............................80 

Opstelruimte naast het toilet ...........................120 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

06



72 73

OPENBAAR TOILET SPORTCENTRUM 
TER POLDER

Spuikomlaan 21
Deelgemeente: Bredene

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 88 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................187 x 243 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet .............................. 170 

Opstelruimte naast het toilet ...........................120 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

07

OPENBAAR TOILET STRANDPOST 1 
TURKEYEN (SURFCLUB TWINS)

Driftweg / Parklaan 69
Deelgemeente: Bredene

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................. 100 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................207 x 157 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................150 

Opstelruimte naast het toilet ............................. 91 

Aantal steunbeugels ...................................................0 

Wastafel ................................................................................ 

08

OPENBAAR TOILET STRANDPOST 2 
DUINGAT

Duinenstraat z.n.
Deelgemeente: Bredene

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 120 x 125 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................. 90 

Opstelruimte voor het toilet ............................... 58 

Opstelruimte naast het toilet .............................65 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

09

OPENBAAR TOILET STRANDPOST 3 
ASTRID

Koninging Astridlaan z.n.
Deelgemeente: Bredene

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur.......................... 140 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................150 x 160 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................130 

Opstelruimte voor het toilet ...............................80 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 83 

Aantal steunbeugels ...................................................0 

Wastafel ................................................................................ 

10

OPENBAAR TOILET STRANDPOST 6 
HIPPODROOM

Koerslaan z.n.
Deelgemeente: Bredene

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................120 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................150 x 150 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................120 

Opstelruimte voor het toilet ................................93 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

11

OPENBAAR TOILET ZON, ZEE… 
ZORGELOOS BREDENE

Duinenstraat z.n.
Deelgemeente: Bredene

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................270 x 200 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................130 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 117 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

12
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OOSTENDE
www.visitoostende.be

Oostende is een wereldstad aan zee. Al gene-
raties lang vinden kunstenaars hun inspiratie 
in de stad van James Ensor en dat merk je 
aan het culturele leven. Maar je kunt ook lekker 
zonnen op het strand, eindeloos shoppen in 
de vele winkelstraten, fietsen of wandelen door 
de stad of langs de kust. Alle info over fiets-
routes vind je in het infokantoor. Ideaal voor 
een vakantie aan zee.

http://www.visitoostende.be
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2 / BEZOEK EN BELEEF

Een bezoek aan Mu.ZEE is een boeiende ontdekkingstocht 
door de geschiedenis van de moderne en hedendaagse 
Belgische kunst. Het DNA van Mu.ZEE is uniek. Het mu-
seum biedt een mooi en ruim overzicht van 1850 tot nu: 
van Sammy Baloji, Lili Dujourie, James Ensor tot en met 
Otobong Nkanga, Léon Spilliaert en Luc Tuymans.

Mu.ZEE organiseert jaarlijks enkele grote en kleine tijdelij-
ke tentoonstellingen, waarbij de link naar de permanente 
collectie nooit ver weg is.

Romestraat 11
8400 Oostende
Telefoon: +32 (0)59 24 21 91
Mail: info@muzee.be 
Website: www.kunstmuseumaanzee.be

MU.ZEE, KUNSTMUSEUM AAN ZEE

Mu.ZEE beschikt over twee permanente museumvleugels: de Ensor- en Spilliaert Museumvleugel en de Raoul 
Servais Museumvleugel.  Deze laatste is makkelijk toegankelijk, maar is minimaal verlicht. De eerstgenoem-
de museumvleugel heeft een helling die moeilijk toegankelijk is voor de museumbezoeker met een mobiele 
beperking. Hier en daar kan je wat hulp gebruiken bij het openen van de deuren en in de tentoonstel-
lingsruimte zijn er af en toe wat nauwere doorgangen (80 cm). Een goed toegankelijke lift brengt je naar 
de hoger gelegen verdiepingen. Op de lange hellende vlakken op +1 en +2 kan je wat hulp goed gebruiken. 
Er is een toegankelijk toilet aanwezig, al heeft de wastafel een draaikraan en is de vaste beugel door zijn 
plaatsing minder goed bruikbaar.

Het jeugdatelier neemt kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of fysieke beperking mee op 
een creatieve ontdekkingstocht door het museum. Dit gebeurt a.d.h.v. boeiende verhalen over de 
kunstwerken en een creatieve activiteit. Reserveren is noodzakelijk.
Voor groepen met een verstandelijke beperking kan er een rondleiding op maat voorzien worden 
waarbij gewerkt wordt rond een specifiek thema. Kijken en beleven staan hierbij centraal. Reserveren 
is noodzakelijk

02

1 / INFOKANTOOR

Misschien heb je een duwtje nodig aan de afgeschuinde 
drempel van de inkomdeur. Het kantoor is goed toegankelijk. 
Er is een verlaagde en onderrijdbare balie aan de rechterzij-
de, aangeduid met een pictogram, al is de diepte beperkt.

De meeste folders en brochures zijn goed bereikbaar en er 
is een iPad beschikbaar aan de verlaagde balie.

Monacoplein 2, 8400 Oostende
Telefoon: +32 (0)59 70 11 99
Mail: info@visitoostende.be
Website: www.visitoostende.be

TOERISME OOSTENDE

A

De Atlantikwall op het provinciedomein Raversyde is één 
van de topattracties aan de kust. Het is een unieke af-
spraak met de geschiedenis. Je wandelt er via loopgraven 
en bunkers door twee wereldoorlogen. De Atlantikwall be-
staat uit Batterij Aachen (WOI) en Saltzwedel Neu (WOII). 
ANNO 1465 met de vier gereconstrueerde vissershuizen en 
museum brengt je verder terug in de tijd. Je komt er meer 
te weten over het leven in het middeleeuwse vissersdorp 

Walraversijde en het archeologisch onderzoek. Bezoekers 
krijgen een audiogids mee tijdens hun bezoek aan de 
Atlantikwall en ANNO 1465. Raversyde Natuurpark werd 
opnieuw aangelegd. Het is een enig stukje natuurgebied 
gelegen vlakbij de zee, de ideale plek om uit te waaien, 
volledig tot rust te komen en alle indrukken van Raversy-
de te laten bezinken.

Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende 
Telefoon: +32 (0)59 70 22 85 Mail: info@raversyde.be Website: www.raversyde.be

PROVINCIEDOMEIN RAVERSYDE: ATLANTIKWALL / ANNO 1465 / NATUURPARK

Er zijn parkeerplaatsen voor rolstoelers op de dienstparking dichtbij de ingang van ATLANTIKWALL en op de 
publieke parking ter hoogte van ANNO 1465 en de cafetaria. 
Batterij Aachen is een uniek bunkercomplex dat volledig werd gerestaureerd en heringericht. Het is gelegen in 
een glooiend landschap en rolstoeltoegankelijk mits begeleiding (exclusief bepaalde bunkers). Saltzwedel Neu 
(WOII) is niet rolstoeltoegankelijk. Bunkers die niet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers kunnen digitaal 
bekeken worden. Op de audiofoon zoek je daarvoor naar de optie ‘binnenkijken’. 
Het museum en de filmzaal bij ANNO 1465 zijn vlot toegankelijk. Je vindt er ook een aangepast toilet met beu-
gels. De opstelruimte voor het toilet is er wel beperkt tot 103 cm. De gereconstrueerde huisjes zijn moeilijker 
toegankelijk omwille van de soms smalle en lage doorgangen en de beperkte circulatieruimte hier. Ook de 
verdiepingen van de woningen zijn niet rolstoeltoegankelijk.
Het Natuurpark is eveneens vlot toegankelijk. 

De Cafetaria ‘Walrave’ werd nog niet doorgelicht volgens de TOEVLA-methode. Telefoon: +32 59 30 62 44 - Fax: 
+32 59 30 62 43 - Mail: walrave@telenet.be - Website: www.walrave.com

Zowel de website als de infoborden zijn erg overzichtelijk en zo prikkelvrij mogelijk . Ook de audiogids is over-
zichtelijk en prikkelvrijen maakt gebruik van veel foto’s.

Langs het wandelpad op Batterij Aachen (WO I) zijn er twee voelmaquettes die je extra inzicht bieden in het 
verhaal van Batterij Aachen. Op dit gedeelte van de ATLANTIKWALL krijg je, door een signaal via WiFi, auto-
matisch op de audiogids het verhaal te horen van de plaats waar je op dat ogenblik langs komt. Een trilfunc-
tie geeft aan wanneer er een tekst te beluisteren is.
Geleide- en assistentiehonden zijn welkom in RAVERSYDE.

Met de audiofoon kan je alle verhalen niet alleen beluisteren, maar ook in geschreven vorm ontdekken, bege-
leid door verduidelijkende foto’s. 

01
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Aan het eind van de 18de eeuw annexeert Frankrijk onze 
gewesten. Napoleon vreest een aanval vanuit Engeland 
op de haven van Oostende en laat daarom in 1811 een 
imposant fort in de duinen optrekken. Tot een Britse 
aanval komt het echter nooit: het fort doet enkel dienst 
als wapenopslagplaats en als verblijfplaats van het 

Franse leger. Na de val van Napoleon in 1814 valt het ten 
prooi aan diefstal en vandalisme. In de beide wereld-
oorlogen krijgt het fort opnieuw een bestemming als 
artillerie kwartier van het Duitse leger. Laat je meevoeren 
doorheen 2 eeuwen geschiedenis...

FORT NAPOLEON 

Op het steile lange toegangspad kan je als rolstoelgebruiker een duwtje gebruiken. De tentoonstellings-
ruimte op de benedenverdieping van het fort is toegankelijk. Daar kan je via een onderrijdbaar scherm 
bovendien meegenieten van het panoramische uitzicht op het dakterras, dat niet toegankelijk is voor rol-
stoelgebruikers. Een kleine lift (100 x 115 cm), brengt je naar de tentoonstellingsruimte in de kelder. Omwille 
van de oneffen ondergrond in de kelder (kasseien en bakstenen), kan wat hulp best handig zijn. De zijka-
mers die uitkomen op de centrale gang zijn dan weer enkel bereikbaar via treden. Er is een toegankelijk 
toilet aanwezig bij het restaurant. Wil je het toilet bereiken vanuit de tentoonstellingsruimte, dan kan je de 
sleutel vragen aan de balie.

Bezoekers krijgen een audiogids mee.

Vuurtorenweg, 8400 Oostende 
Telefoon: +32 (0)59 33 09 37 Mail: info-fort@fort-napoleon.be Website: www.fortnapoleon.be

04

Het gloednieuwe belevingscentrum omvat het woonhuis 
van Ensor én vijf interactieve belevingsruimtes. Je wekt 
Ensors schilderijen tot leven, snuistert in zijn interieurs-
pullen en carnavalsmaskers, neust in zijn brieven en foto’s 
en daarna neem je een kijkje in zijn authentieke woon- en 
werkplek. Elke doelgroep, van kinderen tot kenners, maakt 
op zijn niveau interactief kennis met Ensor en zijn wereld. 
Als bezoeker beschik je over een audioguide op maat. 

Aansluitend op je bezoek aan het James Ensorhuis, kan 
je ook buiten de museummuren de nauwe band tussen 
James Ensor en Oostende verder ontdekken dankzij een 
interactieve wandelapp. De tocht van 3 km vertrekt aan 
het James Ensorhuis en voert je langs de favoriete plekken 
van de kunstenaar in de stad. Onderweg vertelt hij  niet 
enkel over zichzelf, maar ook over zijn vrienden en de rijke 
geschiedenis van Oostende.

HET JAMES ENSORHUIS

Kom je met een rolstoel/kinderwagen? Het volledige James Ensorhuis is vlot toegankelijk mits een kleine 
afwijking van het parcours. Op verschillende plaatsen langs het parcours kan je even gaan zitten. Er is 
aangepast sanitair.
Parkeren aan de ingang van Het James Ensorhuis is niet mogelijk. De dichtstbijzijnde parkings zijn de Par-
king Centrum en Parking Kursaal 2 op 150 meter van het museum. Daar zijn er enkele parkeerplaatsen ter 
beschikking voor personen met een beperking.
Voor het maken van de Ensorwandeling is een helpende hand aangeraden voor het nemen van een steilere 
helling onderweg. Op twee plaatsen onderweg moet je even verder doorrollen om een verlaagde oversteek 
te bereiken.

Ook personen met een visuele of auditieve beperking kunnen comfortabel het volledige bezoek doen. De 
audioguides beschikken over teksten met audiodescriptie en er zijn aparte toestellen met scrollteksten. Er 
zijn bovendien ook verschillende voelelementen. 

Vlaanderenstraat 29 (hoek Vlaanderenstraat - Van Iseghemlaan), 8400 Oostende 
Mail: info@jamesensorhuis.be

05

1

2

Historische erfgoedwandeling doorheen Oostende. Uitstekende wandelfiche 
te downloaden met alle toegankelijkheidsinfo over de wandeling. Deze folder 
is ook te koop bij toerisme Oostende (3 Euro). De weg werd vernieuwd, de 
route (5,5 km) is bewegwijzerd met klinknagels in de grond en het parcours 
is uitgebreid. Het volledige parcours loopt over verharde tracé.

Monacoplein 2
8400 Oostende
Telefoon: +32 (0)59 70 11 99
Mail: info@visitoostende.be 
Website: https://shop.westtoer.be/

ERFGOEDWANDELING VOOR IEDEREEN

3 / TOEGANKELIJK STRAND
Om de toegankelijkheid van het strand te optimaliseren werden twee betonpa-
den aangelegd van aan de dijk tot aan de vloedlijn. Je vindt ze ter hoogte van 
de Parijsstraat (Venetiaanse Gaanderijen) en de Diksmuidestraat (Ravelingen, 
Belgisch Zeeinstituut). Oostende neemt ook deel aan Zon, Zee... Zorgeloos! Meer 
info op: inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos.

1 2
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4 / ETEN EN DRINKEN

BAR-RESTO TAO

Langestraat 24-26, 8400 Oostende
0032 59 43 83 73
www.tao-oostende.be - info@TAO-Oostende.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................125 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 85 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

BRASSERIE ALFONS

Vindictivelaan 1 A, 8400 Oostende
0032 59 41 24 80
www.alfonsoostende.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ................................................................................ 100 
Toiletdeur ............................................................................................99 
Opstelruimte voor het toilet ................................................. 100 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

06 03

FIETSTAXI VOOR MINDER  
MOBIELE BEZOEKERS

Deze elektrische ‘riksja’s’, kunnen gratis twee mensen 
vervoeren. Er kan ook een rolstoel aangehangen worden. 
Tijdens de zomermaanden kan je er een beroep op doen 
van vrijdag tot en met maandag van 10.00 tot 18.00 uur. 
Reserveren kan elke werkdag tijdens de kantooruren 
op het nummer 0479 61 03 10 of via toegankelijkheid@
oostende.be. De gebruiker geeft het gewenste moment en 
de locatie door waar hij/zij wil opgepikt worden alsook de 
bestemming (strand of centrum). Op mooie dagen staan de 
fietstaxi’s ook te wachten aan het station en kan je gewoon 
instappen zonder reserveren. 

De huidige werken aan het station maken het 
momenteel onmogelijk om tot aan de ingang 
van het station te rijden. Voor mensen met 
een beperkte mobiliteit is dat flink lastig. Via 
deze link vind je een lijst van taxibedrijven die 
mensen met een beperkte mobiliteit willen 
ophalen aan of voeren tot in de parkeertoren; 
of die specifieke diensten aanbieden, zoals bij-
voorbeeld rolstoelvervoer: www.oostende.be/
taxis-voor-mensen-met-beperkte-mobiliteit

BRASSERIE BENTLEY'S

Van Iseghemlaan 58 , 8400 Oostende
0032 59 44 84 20, www.bentleysoostende.be - info@bent-
leysoostende.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................87 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................145 
Opstelruimte naast het toilet .............................................. 100 
1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 

     

CAPPUCCINO

Ooststraat 22 , 8400 Oostende

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ........................................................................................... 86 
Opstelruimte voor het toilet ...................................................115 
Opstelruimte naast het toilet .................................................95 
1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 

     

CASINO RESTAURANT VINGT-ET-UN

Oosthelling 12 , 8400 Oostende
www.casinooostende.be/vingtetun - 
info@cko.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................120 
Toiletdeur ............................................................................................99 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................155 
Opstelruimte naast het toilet ...............................................120 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

CULTUURCAFÉ DE GROTE POST

Hendrik Serruyslaan 18A , 8400 Oostende
www.degrotepost.be - cultuurcafe@degrotepost.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................150 
Toiletdeur ............................................................................................ 81 
Opstelruimte voor het toilet ................................................. 140 
Opstelruimte naast het toilet ................................................115 
2 steunbeugels ...................................................................................... 
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mailto:%20toegankelijkheid%40oostende.be?subject=
mailto:%20toegankelijkheid%40oostende.be?subject=
http://www.oostende.be/taxis-voor-mensen-met-beperkte-mobiliteit
http://www.oostende.be/taxis-voor-mensen-met-beperkte-mobiliteit
http://www.bentleysoostende.be
mailto:info@bentleysoostende.be
mailto:info@bentleysoostende.be
http://www.casinooostende.be/vingtetun
mailto:info@cko.be
http://www.degrotepost.be
mailto:cultuurcafe@degrotepost.be
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DE MARKT

Wapenplein 16 , 8400 Oostende
0032 59 41 20 20
www.restaurantdemarkt.be 

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................120 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................125 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 
1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 

     

DE VOLKSBOND

Kan. Dr. Colenstraat 7 , 8400 Oostende
0032 59 56 04 36
 - centrum.colens@acv-csc.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 52 
Opstelruimte naast het toilet .............................................. 100 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

DOLCE MARE

Visserskaai 19 , 8400 Oostende
0032 59 70 28 38
www.dolcemare.be - info@dolcemare.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................8 
Breedte van de smalste inkomdeur ....................................80 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ..................................................................................80 
Toiletdeur ........................................................................................... 86 
Opstelruimte voor het toilet .................................................. 110 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 30 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

GROENEVELD

Torhoutsesteenweg 655 , 8400 Oostende
0032 59 80 86 51
www.hotelgroeneveld.be - info@hotelgroeneveld.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................5 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .....................................................................................0 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................150 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

09 11

02 BK

HANGTIME

Fortstraat 128 b , 8400 Oostende
0032 59 30 26 53
www.hangtime.be 

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................3 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................150 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................154 
Opstelruimte naast het toilet .................................................70 
1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 

     

MANGE TOUT

Visserskaai 2 , 8400 Oostende
0032 59 50 07 14, www.restaurantmangetout.be -  
restaurantmangetout@gmail.com

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................79 
Toiletdeur ............................................................................................79 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................70 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

MELINDA

Mercatorlaan 21 , 8400 Oostende
0032 59 80 72 72, www.melinda.be - info@melinda.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................. 140 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................120 
Toiletdeur ........................................................................................... 88 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................103 
Opstelruimte naast het toilet .............................................. 108 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

MOBY DICK

Visserskaai 6 , 8400 Oostende
0032 59 80 01 37, www.mobydickoostende.be - 
karel.de.wachter@live.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................. 100 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................120 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ...................................................112 
Opstelruimte naast het toilet .................................................96 
1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 
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MOOSE-OSTEND

Welingtonstraat 86 , 8400 Oostende
0032 59 30 55 84
www.moose-ostend.be - saskia@moose-ostend.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 88 
Toiletdeur ........................................................................................... 88 
Opstelruimte voor het toilet ...................................................115 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 117 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

RUNWAY 26=08

Nieuwpoortsesteenweg 945 , 8400 Oostende (Mariaker-
ke), 0032 59 44 21 99, www.runway2608.be - 
info@runway2608.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ............................................................................................96 
Opstelruimte voor het toilet ................................................. 100 
Opstelruimte naast het toilet .............................................. 100 
1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 

     

SAND

Zandvoordedorpstraat 95 , 8400 Oostende (Zandvoorde) 
0032 59 43 48 04
www.tearoomsand.be - info@tearoomsand.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................3 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................130 
Toiletdeur ............................................................................................89 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................130 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 36 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

'T BOTTELTJE

Louisastraat 19 , 8400 Oostende
0032 59 70 09 28
www.cafebotteltje.be - info@cafebotteltje.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 

Breedte van de smalste inkomdeur ............................ 2 x 65 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet .................................................. 110 
Opstelruimte naast het toilet .................................................95 
Steunbeugels .......................................................................................2 

     

13 BK

15 BK

ZIGZAG ART-BAR

Romestraat 6 , 8400 Oostende
www.facebook.com/ZigZagArtBar 

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................120 
Toiletdeur ........................................................................................... 86 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................120 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 
Steunbeugels .......................................................................................2 

     

VAYAMUNDO – PLAD’O

Zeedijk 290 , 8400 Oostende
0032 78 15 61 00
www.vayamundo.eu/oostende

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur ...................................148 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ................................................................................ 100 
Toiletdeur ............................................................................................92 
Opstelruimte voor het toilet ................................................. 100 
Opstelruimte naast het toilet .............................................. 100 
Steunbeugels .......................................................................................2 

     

VAYAMUNDO - DEN ENSOR

Zeedijk 290 , 8400 Oostende
0032 78 15 61 00
www.vayamundo.eu/oostende

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur ....................................151 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ................................................................................ 100 
Toiletdeur ............................................................................................92 
Opstelruimte voor het toilet ................................................. 100 
Opstelruimte naast het toilet .............................................. 100 
Steunbeugels ........................................................................................ 1 

     

VAYAMUNDO - DE KOKPIT

Zeedijk 290 , 8400 Oostende
0032 78 15 61 00
www.vayamundo.eu/oostende

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .....................................95 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ..................................................................................151 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ................................................. 100 
Opstelruimte naast het toilet ............................................... 110 
2 steunbeugels .................................................................................... 1 

     

07

16

BK

BK

http://www.moose-ostend.be
mailto:saskia@moose-ostend.be
http://www.runway2608.be
mailto:info@runway2608.be
http://www.tearoomsand.be
mailto:info@tearoomsand.be
http://www.cafebotteltje.be
mailto:info@cafebotteltje.be
http://www.facebook.com/ZigZagArtBar
http://www.vayamundo.eu/oostende
http://www.vayamundo.eu/oostende
http://www.vayamundo.eu/oostende
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5 / OPENBARE TOILETTEN

OPENBAAR TOILET AZ DAMIAAN - 
HEILIG HART

Gouwelozestraat 100
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 192 x 218 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet .............................35 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET BUURTHUIS OUD 
HOSPITAAL

Amsterdamstraat 61
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur............................114 

Breedte van de toiletdeur .....................................75 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................... 186 x 176 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ............................... 40 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

05

OPENBAAR TOILET AZ SINT-JAN 
CAMPUS HENRI SERRUYS

Kaïrostraat 84
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur ...................................107 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .........................206 x 210 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................130 

Opstelruimte naast het toilet ............................80 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

02

OPENBAAR TOILET BIBLIOTHEEK KRIS 
LAMBERT

Wellingtonstraat 7
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 86 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .........................170 x 200 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................103 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

01
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OPENBAAR TOILET CULTUURCAFÉ DE 
GROTE POST

Hendrik Serruyslaan 18
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur ..................................... 81 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .........................305 x 180 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ............................. 140 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 117 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

03

OPENBAAR TOILET 
KAPELLEBRUG

Mercatorjachthaven z.n.
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur........................... 110 

Breedte van de toiletdeur .................................... 86 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................180 x 215 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

06

OPENBAAR TOILET OC 
DE BALLON

Mansveldstraat 9
Deelgemeente: Vuurtorenwijk

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................93 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ......................... 225 x 168 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ............................. 100 

Opstelruimte naast het toilet ........................... 110 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET 
OC DE SCHAPERYE

Steenovenstraat 86
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................122 

Breedte van de toiletdeur .................................... 88 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ......................... 163 x 228 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ................................92 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET 
OC DE BLOMME

Chrysantenstraat 30
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur........................... 137 

Breedte van de toiletdeur .................................... 86 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ......................... 163 x 226 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ................................87 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET 
OC DE BOEIE

Kerkstraat 35
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................135 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................227 x 164 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................142 

Opstelruimte voor het toilet ................................95 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

07
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OPENBAAR TOILET 
OC DE SCHELPE

Schelpenstraat 20
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 88 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 215 x 165 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ................................ 76 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET 
OC 'T KASTEELTJE

Kasteelstraat 22
Deelgemeente: Zandvoorde

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur ..................................... 76 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................157 x 225 

Draaicirkel in de toiletruimte .............................113 

Opstelruimte voor het toilet ...............................113 

Opstelruimte naast het toilet ...........................146 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET 
OC 'T VIOOLTJE

Violierenlaan 3B 3
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ......................... 160 x 257 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ............................. 100 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET STATION 
OOSTENDE

Natiënkaai 5
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 85 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................173 x 222 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

04

OPENBAAR TOILET 
OC TER YDE

Duinenstraat 182
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................190 x 180 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................130 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET SOCIAAL HUIS 
OOSTENDE

Edith Cavellstraat 15
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur............................114 

Breedte van de toiletdeur .................................... 86 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 170 x 210 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

08
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OPENBAAR TOILET STRAND DIKSMUI-
DESTRAAT (ZON, ZEE... ZORGELOOS)

Diksmuidestraat z.n.
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ....................... 280 x 200 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET STRAND 
IJZERSTRAAT

Albert I-Promenade z.n.
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur........................... 127 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................... 151 x 188 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet .................................71 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 30 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

09

OPENBAAR TOILET STRAND 
PARIJSSTRAAT

Albert I-Promenade z.n.
Deelgemeente: Oostende

TOEGANGSPAD ..................................................................  

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur........................... 127 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................150 x 190 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ................................66 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

10

MIDDELKERKE
www.middelkerke.be

Middelkerke-Westende is perfect voor een 
ontspannen vakantie. Ook de kinderen amuse-
ren zich te pletter! Trotseer de zeebries op de 
strandpromenade vol winkeltjes en terrasjes. 
Of maak een tochtje langs strand, duinen en 
polders. Alle fiets- en wandelroutes vind je in 
het infokantoor. Ook voor kunst en cultuur 
ben je er aan het juiste adres!

http://www.middelkerke.be
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1 / INFOKANTOOR

Een helling van 112 cm breed brengt je naar de ingang. De ingang en 
het kantoor zijn goed toegankelijk. Er is een verlaagde en onderrijdbare 
balie, al is de diepte beperkt. De meeste folders en brochures zijn goed 
bereikbaar, maar de bovenste rij kan je vanuit de rolstoel niet bereiken. 
De computers waarmee je op internet kan zijn onderrijdbaar en goed 
bruikbaar.

Joseph Casselaan 1
8340 Middelkerke
Telefoon: +32 (0)59 30 03 68
Mail: toerisme@middelkerke.be
Website: www.middelkerke.be/nl/toerisme

TOERISME MIDDELKERKE

A

01

99

3 / ETEN EN DRINKEN

DE SMIDSE

Kerkstraat 4 , 8430 Middelkerke (Middelkerke)
0032 59 31 00 07 www.eetpraatcafedesmidse.com
grepodesmidse@gmail.com

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .....................................92 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................120 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................97 
Opstelruimte naast het toilet ................................................80 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

OASE

Zeedijk 82 , 8430 Middelkerke
0032 59 30 00 36

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .....................................94 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................94 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................145 
Opstelruimte naast het toilet .................................................57 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

04 02

2 / TOEGANKELIJK STRAND
Ter hoogte van Casino-West worden er strandmatten gelegd. Ter hoogte van de Louis Logierlaan is het harde zand altijd 
bereikbaar via de schuine helling en een betonnen strook.

In Westende-Bad wordt de dijk vernieuwd. Tegen de zomer van 2021 zullen hier enkele toegankelijke strandlocaties aan 
worden toegevoegd, waarvan de exacte locatie nog niet gekend was bij het publiceren van deze brochure.

mailto:toerisme@middelkerke.be
http://www.middelkerke.be/nl/toerisme
http://www.eetpraatcafedesmidse.com
mailto:grepodesmidse@gmail.com
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PROJECT K

Meeuwenlaan 0 , 8430 Middelkerke (Westende)
0032 59 30 85 00
 

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 82 
Toiletdeur ........................................................................................... 88 
Opstelruimte voor het toilet ...................................................80 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 98 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

RIVIERA

Zeedijk 84 , 8430 Middelkerke (Middelkerke)
0032 59 30 08 85, www.tearoomriviera.be 
info@tearoomriviera.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 82 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet .................................................. 110 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 84 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

VILLA NOVA

Kerkstraat 37 , 8430 Middelkerke (Middelkerke)
0032 59 30 30 88, www.bistrantvillanova.be - 
bistrantvillanova@gmail.com

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .....................................97 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ................................................................................ 100 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................95 
Opstelruimte naast het toilet .................................................92 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

BK 03
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4 / OPENBARE TOILETTEN

OPENBAAR TOILET ADMINISTRATIEF 
CENTRUM (GEMEENTEHUIS)

Spermaliestraat 1
Deelgemeente: Middelkerke

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................145 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .........................180 x 240 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet .............................. 170 

Opstelruimte naast het toilet ............................112 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

06

OPENBAAR TOILET BIBLIOTHEEK 
MIDDELKERKE

Populierenlaan 16
Deelgemeente: Middelkerke

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................... 176 x 195 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ........................... 110 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

04

OPENBAAR TOILET CC 
DE BRANDING

Populierenlaan 35
Deelgemeente: Middelkerke

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................136 

Breedte van de toiletdeur ....................................80 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ......................... 180 x 270 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

02

http://www.tearoomriviera.be
mailto:info@tearoomriviera.be
http://www.bistrantvillanova.be
mailto:bistrantvillanova@gmail.com
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OPENBAAR TOILET 
DUINENBAD

Populierenlaan 20
Deelgemeente: Middelkerke

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................ 270 x 220 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................109 

Opstelruimte naast het toilet ...........................145 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

03

OPENBAAR TOILET GEMEENTELIJK 
PARK MIDDELKERKE

Duinenweg z.n.
Deelgemeente: Middelkerke

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ......................... 148 x 203 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................148 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet .............................87 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

07

OPENBAAR TOILET KERK 
SCHORE

Schorestraat z.n.
Deelgemeente: Schore

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................120 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................240 x 176 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................ 170 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET LOMBARDSIJDE-
LAAN (KERK)

Lombardsijdelaan z.n.
Deelgemeente: Lombardsijde

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 85 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................220 x 174 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET MARKTPLEIN 
MIDDELKERKE

Marktplein z.n.
Deelgemeente: Middelkerke

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................156 x 270 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

05

OPENBAAR TOILET STRAND CASINO 
WEST

Antoine van Cailliestraat z.n.
Deelgemeente: Middelkerke

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ......................... 220 x 167 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................130 

Opstelruimte voor het toilet ..............................130 

Opstelruimte naast het toilet .......................... 105 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

01



104 105

OPENBAAR TOILET VILLA 
LES ZÉPHYRS WESTENDE

Henri Jasparlaan 173
Deelgemeente: Westende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur.......................... 105 

Breedte van de toiletdeur .................................... 86 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................... 191 x 166 

Draaicirkel in de toiletruimte .............................114 

Opstelruimte voor het toilet ................................95 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 60 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET WESTENLAAN 
WESTENDE

Westenlaan z.n.
Deelgemeente: Westende

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .........................226 x 278 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET ZEEDIJK THV 
LOGIERLAAN

Zeedijk / Louis Logierlaan z.n.
Deelgemeente: Middelkerke

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ......................... 220 x 173 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

08

NIEUWPOORT
www.nieuwpoort.be

Imposant gerestaureerde monumenten, gezellige 
pleintjes, sfeervolle winkelstraten, een mooi 
aangelegde zeeboulevard, knappe natuur én de 
grootste jachthaven van Europa. 

Dat is Nieuwpoort in een notendop. Ontdek 
onze vele tips voor je vakantie en loop zeker 
even langs in het infokantoor aan zee!

http://www.nieuwpoort.be
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Kustweg 2
8620 Nieuwpoort
Telefoon: +32 (0)58 23 07 33
Website: www.westfront-
nieuwpoort.be

A2 / BEZOEK EN BELEEF

De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap 
geeft jaarlijks de brochure ‘Toegankelijk Nieuwpoort’ uit. 
Daarin staan alle openbare diensten, parkeerplaatsen, 
verblijfplaatsen, adressen voor toegankelijke gezondheids-
zorg, horecazaken (met aangepast toilet), enz. die toegan-
kelijk zijn voor rolstoelgebruikers. 

Naast de info over het assistentieproject ‘Zon, Zee…Zor-
geloos!’ komen ook de vier strandrolstoelen, de Tira lo-
zeerolstoel, de kinderstrandrolstoel, de strandrollator, West-
front Nieuwpoort en het toegankelijk stedelijk zwembad 
met badrolstoel en zwembadlift in de brochure aan bod. 

Deze brochure is gratis beschikbaar bij de toeristische 
diensten van de stad Nieuwpoort
• Nieuwpoort – stad: Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort  

Tel. +32 (0)58 22 44 44, Fax +32 (0)58 22 44 28
• Nieuwpoort – bad: Hendrikaplein 11,8620 Nieuwpoort 

Tel. +32 (0)58 23 39 23, Fax +32 (0)58 23 84 04 

Mail: info@nieuwpoort.be. Je kunt ze ook volledig raadple-
gen op www.nieuwpoort.be. Klik op de openingspagina 
rechts op ‘Toegankelijk Nieuwpoort’.

TOEGANKELIJK NIEUWPOORT

Het infokantoor behaalde nog geen toegankelijkheidslabel, maar werd wel gescreend. Via een alternatieve toegang 
geraakt men drempelloos binnen. Je bereikt het kantoor redelijk vlot, maar soms is er wat weinig draairuimte. Aan de 
balie is er een verlaagd, maar niet onderrijdbaar gedeelte.

DIENST VOOR TOERISME NIEUWPOORT STAD

Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
Telefoon: +32 (0)58 22 44 22
Email: toerisme@nieuwpoort.be     

1 / INFOKANTOOR

WESTFRONT NIEUWPOORT

Westfront Nieuwpoort toont het volle-
dige verhaal van de onderwaterzetting 
van de poldervlakte, waardoor de Duitse 
invasie voor Nieuwpoort tot staan werd
gebracht. Een verhaal over de kracht van 
het zeewater en het slim dirigeren van 
sluizen en sassen. 

De uitgelezen plaats om het verhaal van 
de onderwaterzetting te vertellen is het 
Koning Albert I – monument aan de rand 
van het Sluizencomplex “De Ganzepoot”. 
Onder het monument heeft Nieuwpoort 

een eigentijds en interactief bezoekers-
centrum ingericht. Een hoogtepunt van 
het bezoek is zeker de projectie van het 
tot leven gewekte IJzerpanorama, oor-
spronkelijk een schilderij van 115 meter 
lang bij 15 meter hoog. 

Vergeet ook niet de lift te nemen naar 
de top van het Koning Albert I- monu-
ment zelf om er te genieten van het 
panorama over de kust en de polders 
van de Westhoek.

Je kan wat hulp nodig hebben op de lange maar zachte helling aan de ingang. Het gebouw zelf is erg goed 
toegankelijk. Er is een verlaagde en onderrijdbare balie.
De doorgangen zijn overal breed. Enkel bij het openen van een deur op weg naar de lift kan je hulp nodig 
hebben. Het panoramisch uitzicht vanop het monument zelf wordt voor rolstoelgebruikers gehinderd om-
wille van de te hoge borstwering.
Er is een aangepast toilet met voldoende ruimte en beugels.
Het tentoongesteld materiaal is goed zichtbaar en bereikbaar. Alle schermen zijn onderrijdbaar.

Er zijn geleidelijnen. Visuele contrasten zijn grotendeels aanwezig.

Dit infokantoor werd echter nog niet gescreend volgens de TOEVLA-methode

DIENST VOOR TOERISME NIEUWPOORT BAD

Hendrikaplein 11, 8620 Nieuwpoort
Telefoon: +32 (0)58 22 44 68
Email: toerisme@nieuwpoort.be     

http://www.westfrontnieuwpoort.be
http://www.westfrontnieuwpoort.be
mailto:info@nieuwpoort.be
http://www.nieuwpoort.be
mailto:toerisme%40nieuwpoort.be%20?subject=
mailto:toerisme%40nieuwpoort.be%20?subject=
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BAR & BISTRO NEPTUNUS

Brugse Vaart 48 , 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort)
www.westhoekmarina.be -  
westhoek@westhoekmarina.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................2 
Breedte van de smalste inkomdeur .....................................93 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ............................................................................................ 91 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................132 
Opstelruimte naast het toilet .............................................. 104 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

BAR CAPRICE

Albert I-laan 141 , 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort - Bad)
0032 58 23 33 66, www.cosmopolite.be -  
info@cosmopolite.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................. 100 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................92 
Opstelruimte naast het toilet ...............................................150 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

20 06

3 / TOEGANKELIJK STRAND
Er zijn toegankelijke strandmatten voorzien van 15 juni tot en met 15 september ter hoogte van het Hendrikaplein, de 
Brabantstraat, het Leopoldplein (assistentiepost Zon, Zee...Zorgeloos!), Vlaanderenstraat en Meeuwenlaan.
Nieuwpoort neemt ook deel aan Zon, Zee... Zorgeloos! Meer info op: inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos.

Ook Nieuwpoort beschikt over een beter toegankelijk zwembad. Via een alterna-
tieve toegang bereiken bezoekers in rolstoel de aangepaste cabine die over een 
douche, toilet en wastafel beschikt. In de cabine kan je ook de transfer maken 
naar een van de twee zwembadrolstoelen. Er is een tillift voor het grote bad, 
het instructiebad en de whirlpool. Let wel, de whirlpool bereik je via drie treden 
of een steil metalen hellend vlak (20%).

Ook het cafetaria en het binnenterras, vanwaar je een goed zicht hebt op het 
zwembad, zijn toegankelijk.

STEDELIJK ZWEMBAD

Stationslaan (Leopold II park)
8620 Nieuwpoort
Telefoon: +32 (0)58 23 38 88 
Email: zwembad@nieuwpoort.be    
Website: www.nieuwpoort.be

01

4 / ETEN EN DRINKEN

http://www.westhoekmarina.be
mailto:westhoek@westhoekmarina.be
http://www.cosmopolite.be
mailto:info@cosmopolite.be
http://inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos
mailto:zwembad@nieuwpoort.be
http://www.nieuwpoort.be
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BISTR'OH CLUBHOUSE PUB

Watersportlaan 11 , 8620 Nieuwpoort

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 82 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ......................................................................................... 100 
Opstelruimte voor het toilet ................................................. 100 
Opstelruimte naast het toilet .................................................92 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

CARROUSEL

Albert I-laan 141 , 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort-Bad)
0032 58 23 33 66, www.brasseriecarrousel.be -  
info@brasseriecarrousel.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................92 
Opstelruimte naast het toilet .............................................. 105 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

DE HAVEN

Havenstraat 3 , 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort)
www.restaurantdehaven.be -  
eten@restaurantdehaven.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ................................................................................... 77 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 90 
Opstelruimte naast het toilet ................................................80 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

DE LENSPOLDER  
(KINDERBOERDERIJ)

Elf Juliwijk 6 A, 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort)
0032 58 23 69 86
www.nieuwpoort.be - kinderboerderij@nieuwpoort.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .....................................87 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ........................................................................................... 88 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................55 
Opstelruimte naast het toilet ................................................. 91 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

DE VLOOTE

Zeedijk / Goethalsstraat 25/1 , 8620 Nieuwpoort 
0032 58 22 23 60
www.sandeshoved.be/restaurants-nieuwpoort.php  

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................120 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

DIJK 69

Zeedijk 69 , 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort-Bad)
0032 58 62 06 70

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................2 
Breedte van de smalste inkomdeur ....................................80 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................87 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet .................................................... 41 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

FEU D'OR

Albert I-laan 92 , 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort)
0032 58 62 32 32
www.feudor.be - info@feudor.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ............................................................................................ 77 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 86 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 
1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 
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http://www.brasseriecarrousel.be
mailto:info@brasseriecarrousel.be
http://www.restaurantdehaven.be
mailto:eten@restaurantdehaven.be
http://www.nieuwpoort.be
mailto:kinderboerderij@nieuwpoort.be
http://www.sandeshoved.be/restaurants-nieuwpoort.php
http://www.feudor.be
mailto:info@feudor.be
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GRILLBAR BALTHAZAR

Zeedijk 32 , 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort-Bad)
www.facebook.com/BalthazarGrillhouse

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ................................................................................... 77 
Toiletdeur ........................................................................................... 85 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................72 
Opstelruimte naast het toilet .................................................35 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

IBIS STYLES NIEUWPOORT  
THE HARBOUR

Brugse Steenweg 41 , 8620 Nieuwpoort (Sint-Joris)
0032 58 62 20 00
www.accorhotels.com/nl/hotel-9716-ibis-styles-nieuw-
poort-/index.shtml - H9716@accor.com

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET

Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................120 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................120 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

KAAIZICHT

Kaai 18 A, 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort)
0032 58 62 33 38
www.kaaizicht.be - kaaizicht@gmail.com

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 83 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ........................................................................................... 85 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................150 
Opstelruimte naast het toilet .................................................35 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

KYCN

Kromme Hoek 1 , 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort)
0032 58 23 33 53, www.brasseriekycn.be -  
info@brasseriekycn.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................75 
Toiletdeur ........................................................................................... 88 
Opstelruimte voor het toilet .................................................. 110 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

L'AMI

Zeedijk 124 , 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort-Bad)
0032 58 24 25 24
www.restaurantlami.be - reservatie@restaurantlami.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................. 100 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................75 
Toiletdeur ........................................................................................... 88 
Opstelruimte voor het toilet .................................................. 110 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 26 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

LE COUVER

Kaai 13 , 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort-Bad)
0032 58 62 54 82
www.lecouver.be - lecouver@telenet.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................2 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................94 
Toiletdeur ............................................................................................96 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................130 
Opstelruimte naast het toilet ................................................80 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

M BISTRO

Potterstraat 15 , 8620 Nieuwpoort
0032 58 59 53 52
www.mbistro.be - info@mbistro.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................. 100 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
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http://www.facebook.com/BalthazarGrillhouse
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(deur of gang) ...................................................................................75 
Toiletdeur ............................................................................................75 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................63 
Opstelruimte naast het toilet .................................................78 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

SEA STAR SAILOR'S BAR

Robert Orlentpromenade 2 , 8620 Nieuwpoort
0032 58 23 24 25, www.seastar.be - info@seastar.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................2 
Breedte van de smalste inkomdeur ............................2 x 80 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................150 
Toiletdeur ........................................................................................... 98 
Opstelruimte voor het toilet .................................................... 77 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 83 
1 steunbeugel (muurzijde) ............................................................... 

     

SJEFS

Marktplein 10 , 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort)
0032 58 59 62 43
www.sjefsplace.be - sjefs@icloud.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 83 
Toiletdeur ...........................................................................................80 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................78 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

SMAK & SAGA

Zeedijk 44 , 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort - Bad)
 - hans@smak-saga.com

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................4 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 86 
Toiletdeur ........................................................................................... 83 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................76 
Opstelruimte naast het toilet ...............................................150 
1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 

     

'T BOOTHUIS

Zeedijk 31 , 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort-Bad)
www.boothuisnieuwpoort.be - melindademan@hotmail.
com

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .....................................95 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 84 
Toiletdeur ............................................................................................94 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 90 
Opstelruimte naast het toilet ................................................. 74 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

WASSERETTE

Marktstraat 38 , 8620 Nieuwpoort (Nieuwpoort - Stad)
0032 58 59 77 11
www.de-wasserette.be - info@de-wasserette.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .............................2 x 75 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET

Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................76 
Toiletdeur ............................................................................................73 
Opstelruimte voor het toilet ................................................. 180 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 117 
Geen steunbeugels .............................................................................. 
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OPENBAAR TOILET 
BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT

Kustweg 2
Deelgemeente: Nieuwpoort

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 88 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................230 x 220 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................155 

Opstelruimte naast het toilet .............................92 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

02

OPENBAAR TOILET 
HENDRIKAPLEIN

Hendrikaplein z.n.
Deelgemeente: Nieuwpoort-Bad

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................124 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .........................158 x 200 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

03

OPENBAAR TOILET KINDERBOERDERIJ 
LENSPOLDER

Elf Juliwijk 6
Deelgemeente: Nieuwpoort

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 88 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................150 x 190 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ................................ 51 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

04

OPENBAAR TOILET STEDELIJKE 
BIBLIOTHEEK NIEUWPOORT

Kokstraat 18
Deelgemeente: Nieuwpoort

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur............................131 

Breedte van de toiletdeur .................................... 85 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................210 x 133 

Draaicirkel in de toiletruimte ..............................111 

Opstelruimte voor het toilet ................................ 81 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

05

OPENBAAR TOILET STRAND HENDRI-
KAPLEIN (ZON, ZEE… ZORGELOOS)

Zeedijk z.n.
Deelgemeente: Nieuwpoort-Bad

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................280 x 250 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

06

OPENBAAR TOILET THEATERZAAL 
CITY

Valkestraat 18
Deelgemeente: Nieuwpoort

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 88 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .........................170 x 200 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 83 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

01

118 119

5 / OPENBARE TOILETTEN



OPENBAAR TOILET ZWEMBAD 
NIEUWPOORT

Stationslaan z.n.
Deelgemeente: Nieuwpoort

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................197 x 255 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet .............................55 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

07

120 121

KOKSIJDE
www.visitkoksijde.be

Bekijk in Koksijde de wereld eens vanop de Hoge Blekker 
(33 m), de hoogste duin van de Vlaamse kust, of maak 
een fikse wandeling doorheen de uitgestrekte natuurge-
bieden. Hier vind je ook het gerenommeerde Paul Del-
vaux-museum, met een unieke collectie schilderijen van 
de surrealist. Deelgemeente Oostduinkerke is dan weer 
de enige kustgemeente ter wereld waar je garnaal-
vissers te paard aan het werk kan zien. Een prachtig 
schouwspel! Elke eerste week van de grote vakantie zijn 
er dan ook de Garnaalfeesten. Andere troeven zijn de 
grote natuurgebieden, een charmant dorp dat de fol-
klore in ere houdt en het Nationaal Visserijmuseum.

http://www.visitkoksijde.be
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1 / INFOKANTOOR

De ingang en het kantoor zelf zijn vlot toegankelijk. Er is een verlaagde 
en onderrijdbare balie.

De folders en brochures zijn goed bereikbaar.

Zeelaan 303 
8670 Koksijde (Koksijde)
Telefoon: +32 (0)58 51 29 10 
Mail: toerisme@koksijde.be 
Website: www.visitkoksijde.be

DIENST TOERISME KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE 01

A+

2 / TOEGANKELIJK STRAND 
Op verschillende plaatsen worden in de zomer passerellen gelegd. Dat zijn verhardingen in houten latten die je vanaf de 
dijk of een verhard wandelpad toegang geven tot het strand. Ze brengen je niet helemaal tot aan de zee. Om het laatste 
stuk te overbruggen kan je wel een strandjutter huren (zie verder). Dit zijn de plaatsen waar je de passerellen vindt, en de 
periode waarin ze er liggen:

• Koksijde Sint-Idesbald – Zeedijk-Strandlaan - 30/5-15/09

• Koksijde Ster-Der-Zee – Zeedijk-Sloepenlaan - 01/07-31/08

• Koksijde-Bad – Zeedijk-Zavelplein - 01/07-31/08

• Koksijde-Bad – Zeedijk-Eugenie Terlinckplein - 30/5-15/09

• Koksijde-Bad – Zeedijk-Joststraat - 01/07-31/08

• Oostduinkerke-Bad – G. Scottlaan – permanent

• Oostduinkerke-Bad – Zeedijk-IJslandplein - 01/07-31/08

• Oostduinkerke-Bad – Zeedijk-Astridplein - 30/5-15/09

• Oostduinkerke-Bad – Zeedijk-Fairybankhelling - 01/07-31/08

• Groenendijk-Bad - Eugène Debongnieplein - 01/07-31/08

3 / BEZOEK EN BELEEF

Beleef het dagelijkse leven in een middeleeuwse cisterciënzerabdij. 
Wonen, werken, bidden, eten, spelen, liefhebben,… het zal je verbazen hoe verschil-
lend en gelijkaardig de middeleeuwer en de moderne mens wel zijn. Dompel je in 
een schat aan informatie doorheen de 13 verschillende themazalen.
Het museum toont je unieke en diverse collectiestukken, ter plaatse opgegraven 
door archeologen. Bewonder de prachtig versierde tegels en intrigerende voorwer-
pen die de bewoners dagelijks gebruikten. Ook de bouw van de abdij fascineert. 
Welke sporen lieten de bouwabten en de ambachtslui na? Sta versteld van de 
waarachtige reconstructie in LEGO®-bouwsteentjes. 
Wandel in alle rust langsheen de oude muuropstanden en proef de ontspannen 
sfeer op de buitensite. Ervaar de grootte van het ooit zo imposante abdijcomplex 
met je smartphone of neem plaats in de Virtual Reality-beleving en zet beide voe-
ten op de unieke middeleeuwse vloer van de Duinenabdij. 

Koninklijke Prinslaan 2 
8670 Koksijde 
Telefoon: +32 58 53 39 50 
Mail: abdijmuseum@koksijde.be 
Website: www.tenduinen.be

ABDIJMUSEUM TEN DUINEN 1138  

Het onthaalgebouw is niet toegankelijk. Rolstoelgebruikers kunnen daarom aanbellen bij de alternatieve in-
gang (de huidige uitgang van het bezoekerscentrum), via de A. Verbouwelaan. Die ingang staat aangeduid. 
Er is altijd iemand aanwezig in het bezoekerscentrum om de deur te openen.
De lift van het museum is voldoende ruim, die van het bezoekerscentrum is 105 cm breed en 122 cm diep.
Er zijn 2 aangepaste toiletten, maar de draai- en opstelruimte is beperkt.
Het ruïneveld is voor rolstoelgebruikers erg moeilijk toegankelijk omwille van de steile hellende vlakken.
Er zijn twee gereserveerde parkeerplaatsen bij de ingang.
De meeste zalen zijn goed bereikbaar. Bij de belevingselementen kan je wel hulp nodig hebben.

In het museum zijn er in elke zaal infobordjes in brailleopschrift. Als blinde of slechtziende kan je de VR-be-
leving met aangepaste audio ontdekken, waarin je extra informatie hoort over wat er getoond wordt. 
Buiten kan je op de site op ontdekking gaan en bijvoorbeeld de versierde kraagstenen betasten.

02

Een rolstoelgebruiker liet ons weten dat het Spelleplekkewandelpad verhard is en door de duinen een stukje evenwij-
dig met de zee loopt. Er zijn zijpaden met houten latten op de duinen, die uitzicht geven op de zee. Ook de Witte Burg 
wandelroute zou verhard zijn en een stukje evenwijdig met de zee lopen. Hou rekening met de hellingen in de duinen. 
Deze paden werden niet objectief gescreend.

TOEGANKELIJKE WANDELPADEN

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be
mailto:abdijmuseum@koksijde.be
http://www.tenduinen.be
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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 artil-
lerie beschoten. De begraafplaats werd oorspronkelijk door de Fransen aangelegd. 
Nadien werden er ook Britten begraven.  Ze werd opnieuw gebruikt in WOII.

Robert Vandammestraat
8670 Koksijde
Website: http://visitkoksijde.be/nl/
begraafplaatsen-en-gedenktekens

COXYDE MILITARY CEMETERY

De graspaden zijn niet overal even effen aangelegd. De alternatieve route voor rolstoelgebruikers via de 
paviljoenen wordt niet duidelijk aangeduid.

BK

Rolstoelgebruikers kunnen in de aangepaste kleedkamer de transfer maken naar 
de zwembadrolstoel. Zowel het grote als het instructiebad heeft een tillift, het kin-
derbad is bereikbaar via een steile helling. Het wildwaterbad en buitenbad zijn niet 
rolstoeltoegankelijk. In de (gemeenschappelijke) douche is een zitje en een douche-
brancard aanwezig. Zowel bij de balie als bij het zwembad zelf is er een aangepast 
toilet. In beide toiletten is de vrije ruimte naast het toilet beperkt (56 cm en 65 cm) 
maar een voorwaartse transfer is mogelijk.

ZWEMBAD HOGE BLEKKER

Pylyserlaan 32
8670 Koksijde 
Telefoon: +32 58 51 27 08 
Mail: zwembaden@koksijde.be
Website: www.koksijde.be/
dienst/zwem-recreatiebad-ho-
ge-blekker

01

Tussen mens en zee bestaat een unieke band. Het NAVIGO-museum biedt een 
hedendaagse kijk in de nostalgische wereld van de Vlaamse vissersfamilie, de 
heroïsche IJslandvaarders en de Oostduinkerkse garnaalvissers te paard. Neem 
ook de tijd om het kustvissersvaartuig OD.1 Martha en de talrijke scheeps-
modellen te bewonderen. De rijke museumcollectie verenigt erfgoed, kunst, 
ambacht en natuur van de Noordzee. De sfeervolle Noordzeeaquaria en de 
kraamkliniek voor hondshaaien staan garant voor een verrassende ontmoeting 
met onze Noordzeebewoners.

Pastoor Schmitzstraat 5
8670 Oostduinkerke 
Telefoon: + 32 (0)58 51 24 68 
Mail: info@navigomuseum.be   
Website: www.navigomuseum.be

NAVIGO - NATIONAAL VISSERIJMUSEUM 

Het museum heeft een lift, een aangepast toilet en is volledig toegankelijk. Enkel in het oude vissershuis-
je bevinden zich een paar drempels. Het voelaquarium en de kraamafdeling voor kleine hondshaaien zijn 
eveneens toegankelijk. 

Er is een audiogids beschikbaar.

BK

Het PAUL DELVAUX MUSEUM in St. Idesbald toont op meer dan 1 000m2 aan 
vernieuwde ruimte de grootste verzameling ter wereld van deze internationaal 
befaamde kunstenaar. Het museum nodigt je uit om kennis te maken met zijn 
schilderijen, aquarellen, tekeningen, schetsboeken en etsen. Je wordt onder-
gedompeld in een poëtische wereld en treft er de vrouwen en geraamten, de 
neoklassieke architectuur en de treinen die deel uitmaken van de dagdroom van 
deze wereldbekende artiest. Naast de permanente collectie, met een vaak ver-
nieuwde scenografie, organiseert het museum elk jaar tijdelijke tentoonstellingen 
met nieuwe perspectieven op een complex en gevarieerd oeuvre.

Paul Delvauxlaan 42
8670 Koksijde
Telefoon: +32 (0)58 52 12 29
Mail: info@delvauxmuseum.be
Website: www.delvauxmuseum.be

Je hebt wat hulp nodig om de toegangsdeur te openen. Alle werken en info zijn goed zichtbaar vanuit een 
rolstoel. Op de lange steile helling tussen de verdiepingen heb je zeker assistentie nodig. Het aangepaste 
toilet bevindt zich in de herentoiletten. Er zijn geen beugels. Een zijdelingse transfer en een schuine voor-
waartse transfer naar het toilet zijn mogelijk, maar de wastafel is moeilijk bruikbaar. 

PAUL DELVAUXMUSEUM 01

http://visitkoksijde.be/nl/begraafplaatsen-en-gedenktekens
http://visitkoksijde.be/nl/begraafplaatsen-en-gedenktekens
mailto:zwembaden@koksijde.be
http://www.koksijde.be/dienst/zwem-recreatiebad-hoge-blekker
http://www.koksijde.be/dienst/zwem-recreatiebad-hoge-blekker
http://www.koksijde.be/dienst/zwem-recreatiebad-hoge-blekker
mailto:info@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be
mailto:info@delvauxmuseum.be
http://www.delvauxmuseum.be
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4 / ETEN EN DRINKEN

BRUNO'S BISTRO

Zeedijk 365 , 8670 Koksijde (Koksijde -Bad)
0032 58 62 60 87 - www.bistrobruno.be - 
bruno.suttels1@telenet.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .......................................... 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................87 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet .................................................... 77 
Opstelruimte naast het toilet .................................................73 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

CAFETARIA HOGE BLEKKERBAD

Pylyserlaan 30 , 8670 Koksijde (Koksijde Dorp)
0032 58 51 60 03 - www.cafetariahogeblekkerbad.be - 
info@cafetariahogeblekkerbad.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 84 
Toiletdeur ........................................................................................... 88 
Opstelruimte voor het toilet .................................................. 147 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 56 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

03 04

DE NORMANDIE

Koninklijke baan 1 , 8670 Koksijde (Koksijde)
0032 58 51 81 41 - www.denormandie.be - 
info@denormandie.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................150 
Toiletdeur ............................................................................................94 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 50 
Opstelruimte naast het toilet .................................................96 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

LA ROSE DES SABLES

Gaupinlaan 1 , 8670 Koksijde (Oostduinkerke)
0032 58 51 14 21 -www.larosedessables.be - 
receptie@larosedessables.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................5 
Breedte van de smalste inkomdeur ............................ 2 x 72 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ........................................................................................... 88 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 56 
Opstelruimte naast het toilet ................................................80 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

LA TERRASSE

Zeelaan 223 , 8670 Koksijde (Koksijde)
0032 58 51 70 02 - www.laterrassekoksijde.be - 
info@laterrassekoksijde.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................8 
Breedte van de smalste inkomdeur .....................................95 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................87 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 60 
Opstelruimte naast het toilet ...............................................160 
1 steunbeugel (opklapbaar open zijde) ................................... 

     

MOZART

Maurice Blieckstraat 6 , 8670 Koksijde (Koksijde)
0032 58 52 29 50 -www.mozart.be - 
info@mozart.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................120 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................150 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 90 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

BK 02
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http://www.bistrobruno.be
mailto:bruno.suttels1@telenet.be
http://www.cafetariahogeblekkerbad.be
mailto:info@cafetariahogeblekkerbad.be
http://www.denormandie.be
mailto:info@denormandie.be
http://www.larosedessables.be
mailto:receptie@larosedessables.be
http://www.laterrassekoksijde.be
mailto:info@laterrassekoksijde.be
http://www.mozart.be
mailto:info@mozart.be


OPENBAAR TOILET DORPSPLAATS 
WULPEN

Dorpplaats z.n.
Deelgemeente: Wulpen - Koksijde

TOEGANGSPAD ..................................................................  

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 85 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 190 x 198 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................0 

Wastafel ................................................................................ 

BK

OPENBAAR TOILET INFOKANTOOR 
KOKSIJDE

Zeelaan 303
Deelgemeente: Koksijde

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................123 

Breedte van de toiletdeur .................................... 86 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 198 x 168 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ............................... 50 

Opstelruimte naast het toilet ...........................123 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

02

OPENBAAR TOILET INFOKANTOOR 
SINT-IDESBALD

Zeedijk 26
Deelgemeente: Sint-Idesbald

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 83 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 162 x 183 

Draaicirkel in de toiletruimte ........................... 140 

Opstelruimte voor het toilet ...............................112 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 30 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

01
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NORTHSEA RESTO BOWLING

Leopold II-laan 81 A, 8670 Koksijde (Oostduinkerke)
0032 58 52 07 02
www.northsea.bowl.be - info@northsea.bowl.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 84 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ................................................................................ 100 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................95 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 85 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

RESTO REAL

Koninklijke baan 198 , 8670 Koksijde (Koksijde)
0032 50 51 28 02
www.restoreal.be - info@restoreal.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 83 
Toiletdeur ........................................................................................... 83 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 90 
Opstelruimte naast het toilet .................................................75 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

VAKANTIEDOMEIN TER HELME

Kinderlaan 49 , 8670 Koksijde (Oostduinkerke)
0032 58 23 45 02
www.terhelme.be - terhelme@terhelme.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................. 180 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................150 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................150 
Opstelruimte naast het toilet .............................................. 100 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

WIELRIJDERSRUST - HET DORSTIGE HART

Dijk 33 , 8670 Koksijde (Wulpen)
www.wielrijdersrust-hetdorstigehart.be - info@wielrijders-
rust-hetdorstigehart.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .....................................95 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................73 
Toiletdeur ............................................................................................94 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 90 
Opstelruimte naast het toilet ................................................ 86 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

BK BK
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5 / OPENBARE TOILETTEN

http://www.northsea.bowl.be
mailto:info@northsea.bowl.be
http://www.restoreal.be
mailto:info@restoreal.be
http://www.terhelme.be
mailto:terhelme@terhelme.be
http://www.wielrijdersrust-hetdorstigehart.be
mailto:info@wielrijdersrust-hetdorstigehart.be
mailto:info@wielrijdersrust-hetdorstigehart.be


OPENBAAR TOILET KIOSK 
CASINOPLEIN

Zeelaan 303
Deelgemeente: Koksijde

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur........................... 110 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .........................200 x 157 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................130 

Opstelruimte naast het toilet .......................... 100 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

04

132 133

OPENBAAR TOILET ZEEDIJK KOKSIJDE 
- VREDESTRAAT

Vredestraat z.n.
Deelgemeente: Koksijde

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 170 x 190 

Draaicirkel in de toiletruimte ........................... 140 

Opstelruimte voor het toilet ...............................80 

Opstelruimte naast het toilet .......................... 100 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

05²

OPENBAAR TOILET STER DER ZEE 
SINT-IDESBALD

Sloepenlaan z.n.
Deelgemeente: Sint-Idesbald

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................189 x 295 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

03

DE PANNE
toerisme.depanne.be

Op een boogscheut van Noord-Frankrijk ligt 
De Panne, met het breedste strand (zonder 
golfbrekers!) van de kust. Ideaal voor een lange 
wandeling, een sportieve strandzeiltocht of een 
ritje te paard. De Panne is ook de thuisbasis van 
natuurreservaat “De Westhoek”, goed voor zo ’n 
340 ha puur natuur. En ook de Dumontwijk met 
zijn typische cottagestijl is de moeite waard.

http://toerisme.depanne.be
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2 / TOEGANKELIJK STRAND
Van de paasvakantie tot en met de herfstvakantie wordt er evenwijdig aan het strand een plancher geplaatst. Ter hoog-
te van de Schuilhavenlaan liggen er betonplaten om de wandeldijk te bereiken. Dat kan ook via de verharde oprit aan 
het Bortierplein. In het centrum (Zeelaan) liggen er in juli en augustus rubberen matten.

1 / INFOKANTOOR

Het toegangspad en de ingang zijn vlot toegankelijk. De balie heeft een 
verlaagd en beperkt onderrijdbaar deel. De ruimte is hier en daar wat 
nipt. De meeste folders en brochures zijn goed bereikbaar, op de onder-
ste en bovenste rij na. Je bereikt het toilet via een iets te steile helling. 
De deur is wat zwaar. In het toilet heb je voldoende ruimte en 1 opklap-
bare beugel. De wastafel is beperkt onderrijdbaar.

Zeelaan 21 
8660 De Panne
Telefoon: +32 (0)58 42 18 18
Mail: toerisme@depanne.be
Website: www.depanne.be

TOERISME DE PANNE 01

A

3 / BEZOEK EN BELEEF TOEVOEGEN

Deze Belgische militaire begraafplaats in Adinkerke (De Panne) ontstond 
aan het begin van WO I, als uitbreiding van het bestaande kerkhof. In de 
periode 14-18 bevond het militaire hospitaal Cabour zich in Adinkerke. 
Vandaar dat heel wat soldaten die in dit hospitaal overleden, hier begra-
ven werden. Je vindt op deze begraafplaats 1651 Belgische graven terug.
Nadat je aan de toegang de drempel van 7 cm hebt overbrugd, is de site 
verder goed toegankelijk.

HELDENWEG
8660 De Panne
Website: www.100jaargrooteoorlog.be/ont-
dek-de-wo-i-sites/belgische-militaire-begraaf-
plaats-adinkerke

BELGISCHE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS ADINKERKE

4 / ETEN EN DRINKEN
ALBERT I

Zeedijk 4-6 , 8660 De Panne
0032 58 41 37 08
www.restaurant-albert1.be

INKOM
Hoogte van de trede ......................................................................3 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 88 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 85 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ................................................... 50 
Opstelruimte naast het toilet ................................................115 
Geen steunbeugels .............................................................................. 

     

DBAR

Sportlaan 2 , 8660 De Panne
www.dbardepanne.be - 
info@dbardepanne.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ............................................................................................92 
Opstelruimte voor het toilet .................................................. 147 
Opstelruimte naast het toilet ...............................................190 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

01 BK

mailto:toerisme@depanne.be
http://www.depanne.be
http://www.100jaargrooteoorlog.be/ontdek-de-wo-i-sites/belgische-militaire-begraafplaats-adinkerke 
http://www.100jaargrooteoorlog.be/ontdek-de-wo-i-sites/belgische-militaire-begraafplaats-adinkerke 
http://www.100jaargrooteoorlog.be/ontdek-de-wo-i-sites/belgische-militaire-begraafplaats-adinkerke 
http://www.restaurant-albert1.be
http://www.dbardepanne.be
mailto:info@dbardepanne.be


OPENBAAR TOILET BIBLIOTHEEK 
DE PANNE

Lindenlaan 2
Deelgemeente: De Panne

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur.............................111 

Breedte van de toiletdeur .....................................87 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .........................223 x 221 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

04

OPENBAAR TOILET 
CANADEZENPLEIN

Canadezenplein z.n.
Deelgemeente: De Panne

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 191 x 232 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

02

138 139

DE ZESSE TC L'ARMORIAL

Olmendreef 1 , 8660 De Panne (De Panne)
0032 58 59 60 70
www.larmorial.be - tennis@larmorial.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................120 
Toiletdeur ............................................................................................94 
Opstelruimte voor het toilet ................................................. 140 
Opstelruimte naast het toilet .................................................70 -
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

HOEVE PAEPEHOF

Veldstraat 0 , 8660 De Panne (Adinkerke)
www.hoevepaepehof.be - info@hoevepaepehof.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................120 
Toiletdeur ............................................................................................87 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................78 
Opstelruimte naast het toilet ................................................115 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

MIRAGE

Zeedijk 9 , 8660 De Panne (De Panne)
0032 58 42 02 88 - kaol@telenet.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur ............................ 2 x 70 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ................................................ beperkt 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ........................................................................................... 88 
Opstelruimte voor het toilet .................................................207 
Opstelruimte naast het toilet .................................................69 
Steunbeugel(s) niet bruikbaar ...................................................... 

     

MOEDER LAMBIK

De Pannelaan 185 , 8660 De Panne (Adinkerke)
0032 58 41 48 33
www.moederlambik.be - info@moederlambik.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .............................2 x 75 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet
(deur of gang) ...................................................................................72 
Toiletdeur ........................................................................................... 56 
Opstelruimte voor het toilet ....................................................96 
Opstelruimte naast het toilet .................................................97 
2 steunbeugels ...................................................................................... 
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TEAROOM AAN ZEE

Markt 6 , 8660 De Panne (De Panne)
0032 58 41 46 40
www.aanzeehotel.be - info@aanzeehotel.be

INKOM
Hoogte van de trede .............................................................. n.v.t. 
Breedte van de smalste inkomdeur .................................... 90 

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid ..............................................................ja 

TOILET
Breedte van het smalste punt naar het toilet

(deur of gang) .................................................................................. 90 
Toiletdeur ........................................................................................... 90 
Opstelruimte voor het toilet ..................................................150 
Opstelruimte naast het toilet ...............................................120 
2 steunbeugels ...................................................................................... 

     

5 / OPENBARE TOILETTEN

04

http://www.larmorial.be
mailto:tennis@larmorial.be
http://www.hoevepaepehof.be
mailto:info@hoevepaepehof.be
mailto:kaol@telenet.be
http://www.moederlambik.be
mailto:info@moederlambik.be
http://www.aanzeehotel.be
mailto:info@aanzeehotel.be


OPENBAAR TOILET CULTUURHUIS 
DE SCHARBIELLIE

Kasteelstraat 34
Deelgemeente: De Panne

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 88 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 199 x 150 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ...............................80 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

05

OPENBAAR TOILET 
DE BOARE

Koningsplein 1
Deelgemeente: De Panne

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 88 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................... 187 x 187 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet .......................... 100 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

06

OPENBAAR TOILET DOMEIN 
DUINPANNE

Olmendreef 2
Deelgemeente: De Panne

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM .....................................................................................

NAAR HET TOILET ........................................................... n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................128 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte .......................... 160 x 170 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................130 

Opstelruimte voor het toilet ................................55 

Opstelruimte naast het toilet ...........................107 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

03

OPENBAAR TOILET GEMEENTEHUIS - 
TOERISME DE PANNE

Zeelaan 21
Deelgemeente: De Panne

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................148 

Breedte van de toiletdeur .................................... 86 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ........................220 x 220 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

07

OPENBAAR TOILET 
OLV KERK

Zeelaan z.n.
Deelgemeente: De Panne

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur........................... 110 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................245 x 170 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ...............................112 

Opstelruimte naast het toilet .......................... 108 

Aantal steunbeugels .................................................... 1 

Wastafel ................................................................................ 

08

OPENBAAR TOILET SPORTHAL DEN 
OOSTHOEK

Sportlaan 2
Deelgemeente: De Panne

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................143 

Breedte van de toiletdeur .....................................92 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ..........................247 x 216 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet .............................. 147 

Opstelruimte naast het toilet ...........................190 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

BK
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OPENBAAR TOILET SURFCLUB SIDE 
SHORE SURFERS

Zeedijk / Pierre Bortierplein 109
Deelgemeente: De Panne

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... n.v.t.

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ...........................241 x 179 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 62 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

09

OPENBAAR TOILET ZEEDIJK PIERRE 
BORTIERPLEIN

Zeedijk / Pierre Bortierplein z.n.
Deelgemeente: De Panne

TOEGANGSPAD .................................................................. 

INKOM ..................................................................................... 

NAAR HET TOILET ........................................................... 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur...........................150 

Breedte van de toiletdeur .................................... 90 

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte ......................... 183 x 233 

Draaicirkel in de toiletruimte ............................150 

Opstelruimte voor het toilet ..............................120 

Opstelruimte naast het toilet ............................ 90 

Aantal steunbeugels ...................................................2 

Wastafel ................................................................................ 

01

142 143

LOGIES

Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van vakantieverblij-
ven met een toegankelijkheidslabel aan de kust. Voor uitgebreide 
beschrijvingen en foto’s van deze verblijven, maar ook adresjes die 
wat verder van de kust liggen, raadpleeg je best onze brochures 
‘Toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel’. Je kan 
ze downloaden of bestellen via: 
www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/brochures. 

http://www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/brochures
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KNOKKE-HEIST - HUYSHOEVE

Spelemanstraat 154, 

8300 Knokke-Heist (Ramskapelle)

Telefoon: +32 50 51 51 25 

Fax: +32 50 51 51 75 

Mail: info@huyshoeve.com 

Website: www.huyshoeve.com

BLANKENBERGE - ABC HOTEL

Marie-Josélaan 25, 8370 Blankenberge 

Telefoon: +32 50 96 02 50 

Mail: info@abchotel.be

Website: www.abchotel.be

BLANKENBERGE - ALFA-INN

Kerkstraat 92, 8370 Blankenberge 

Telefoon: +32 50 41 81 72 

Fax: +32 50 42 93 24 

Mail: info@alfa-inn.com

Website: www.alf-inn.com

BLANKENBERGE - DU COMMERCE

Weststraat 64 

8370 Blankenberge 

Telefoon: +32 50 42 95 35 

Fax: +32 50 42 94 40 

Mail: info@hotel-du-commerce.be 

Website: www.hotel-du-commerce.be

BLANKENBERGE - JOSÉ

Visserstraat 18 

8370 Blankenberge 

Telefoon: + 32 50 41 14 21 

Mail: info@hotel-jose.be 

Website: www.hotel-jose.be

BLANKENBERGE - HOTEL O'MER

Consciencestraat 45

8370 Blankenberge

Telefoon: +32 50 41 13 49

Mail: o-mer@oranje.be 

Website: www.o-mer.be

ZEEBRUGGE - IBIS STYLES ZEEBRUGGE

Kustlaan 99, 8380 Zeebrugge 

Telefoon: +32 50 20 12 02 

Fax: +32 50 27 07 02 

Mail: H8091@accor.com 

Website: www.ibis.com

OOSTENDE – EUROPE

Kapucijnenstraat 52 

8400 Oostende 

Telefoon: +32 59 70 10 12 

Fax: +32 59 80 99 79 

Mail: info@europehotel.be 

Website: www.europehotel.be

OOSTENDE - HOTEL BERO

Hofstraat 1 A 

8400 Oostende 

Telefoon: +32 59 70 23 35 

Fax: +32 59 70 25 91 

Mail: info@hotelbero.be 

Website: www.hotelbero.com

OOSTENDE - ZORGHOTEL 

GEZONDHEIDSCENTRUM KONINKLIJKE VILLA

Koningsstraat 79 

8400 Oostende 

Telefoon: + 32 59 80 45 19 

Mail: info@koninklijkevilla.be 

Website: http://koninklijkevilla.be

MIDDELKERKE - MIDDELPUNT

Westendelaan 37 

8430 Middelkerke 

Telefoon: + 32 59 30 70 70 

Mail: info@middelpunt.be 

Website: www.middelpunt.be

NIEUWPOORT - COSMOPOLITE

Albert I Laan 141 

8620 Nieuwpoort 

Telefoon: +32 58 23 33 66 
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Fax: +32 58 23 81 35 

Mail: info@cosmopolite.be 

Website: www.cosmopolite.be 

NIEUWPOORT - IBIS STYLES NIEUWPOORT

Brugse Steenweg 41 

8620 Nieuwpoort

Telefoon: +32 58 62 20 00

Mail: H9716@accor.com 

Website: www.accorhotels.com

NIEUWPOORT - SANDESHOVED

Hoek Zeedijk 

Goethalsstraat 1 

8620 Nieuwpoort 

Telefoon: +32 58 22 23 60 

Fax: +32 58 23 95 23 

Mail: info@sandeshoved.be 

Website: www.sandeshoved.be

DE PANNE - HOTEL AAN ZEE

Markt 6 

8660 De Panne 

Telefoon: +32 58 41 46 40 

Mail: info@aanzeehotel.be 

Website: www.aanzeehotel.be

DE PANNE - PARKHOTEL 

Albert Dumontlaan 30 

8660 De Panne 

Telefoon: +32 58 41 41 41  

Mail: info@parkhoteldepanne.be

Website: www.parkhoteldepanne.be

DE PANNE - PLOPSA HOTEL

De Pannelaan 68/1

8660 De Panne 

Telefoon: +32 58 41 00 00 

Mail: info@plopsahotel.be

Website: www.plopsahotel.be

KOKSIJDE - CASINO

Maurice Blieckstraat 6 

8670 Koksijde 

Telefoon: +32 58 51 41 51 

Fax: +32 58 52 29 10 

Mail: info@casinohotel.be 

Website: www.casinohotel.be
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BLANKENBERGE - FLOREAL BLANKENBERGE

Koning Albert I laan 59 

8370 Blankenberge 

Telefoon: +32 50 43 21 11 

Fax: +32 50 43 22 22 

Mail: blankenberge@florealgroup.be

Website: www.florealgroup.be

BLANKENBERGE - VAKANTIECENTRUM 

COSMOPOLITE

Notebaertstraat 2 

8370 Blankenberge 

Telefoon: +32 50 42 99 54 

Fax: +32 50 42 58 62 

Mail: cosmopolite@skynet.be

Website: www.cosmopolite-blankenberge.be

OOSTENDE - VAYAMUNDO

Zeedijk 290-330 

8400 Oostende 

Telefoon: +32 78 15 61 00

Fax: +32 59 80 90 88 

Mail: contactcenter@vayamundo.be

Website: www.vayamundo.be

NIEUWPOORT - ZORGVERBLIJF TER DUINEN

Louisweg 46 

8620 Nieuwpoort  

Telefoon: +32 58 22 33 11 

Fax: +32 58 22 33 00 

Mail: info@terduinen.be 

Website: www.cm-zorgverblijven.be
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GASTENKAMERS

OOSTENDE - ‘T HOF TEN HULLENHOVE

Leemstraat 2 

8400 Oostende 

Telefoon: +32 59 70 11 58 

Fax: +32 59 70 99 92 

Mail: frank.coppin@hotmail.com

Website: www.hoftenhullenhove.be

NIEUWPOORT - B&B 'T HANNONSHOF

Ramskapellestraat 15

8620 Nieuwpoort

Telefoon: +32 498 51 10 96

Mail: info@hannonshof.be

Website: www.hannonshof.be

OOSTDUINKERKE - HOEVEDOMEIN RIETVELDE

Veurnevaartstraat 5 

8670 Oostduinkerke 

Telefoon: +32 58 24 22 08 of +32 472 62 88 28 

Fax: +32 58 24 22 08 

Mail: info@domeinrietvelde.be 

Website: www.domeinrietvelde.be

KOKSIJDE - GASTHOF BETHANIA

Dorpsplaats 9A

8670 Koksijde (Wulpen)

Telefoon: +32 495 28 96 73

Mail: gasthofbethania@gmail.com

Website: www.gasthofbethania.be
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VAKANTIEWONINGEN
DE PANNE - VILLA ROZEROOD

Fazantenlaan 28 

8660 De Panne 

Telefoon: +32 48 42 20 24 

Mail: info@villarozerood.be 

Website: www.villarozerood.be

KOKSIJDE – EUPHORBIA

Koninklijke Baan 250

8670 Koksijde

Telefoon: +32 16 81 98 31

Fax: +32 16 81 70 71 

Mail: carine.janssens@stichtingdelacroix.be

Website: www.fondsmmdelacroix.org

KOKSIJDE – REIGERSNEST

Prins Boudewijnlaan 39 

8670 Koksijde 

Telefoon: +32 58 51 29 25 

Fax: +32 58 52 27 31 

Mail: reigersnest@gezinsbond.be 

Website: www.gezinsvakantie.be

OOSTDUINKERKE - VAKANTIEDOMEIN TER HELME

Kinderlaan 49-51 

8670 Oostduinkerke 

Telefoon: +32 58 23 45 02 

Fax: +32 58 23 26 54 

Mail: terhelme@terhelme.be 

Website: www.terhelme.be
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BLANKENBERGE - DE WIELEN

Zeebruggelaan 135 

8370 Blankenberge 

Telefoon: +32 50 41 22 67 

Mail: info@dewielen.be 

Website: www.dewielen.be

WESTENDE - KOMPAS CAMPING

Bassevillestraat 141 

8434 Westende 

Telefoon: +32 58 22 30 25 

Fax: +32 58 22 30 28 

Mail: westende@kompascamping.be 

Website: www.kompascamping.be

MIDDELKERKE - PARK MERCATOR

Heirweg 7

8431 Middelkerke

Telefoon: +32 59 30 10 65 of +32 472 03 52 87

Mail: mercator@marvaparken.be 

Website: www.marvaparken.be

BREDENE - PARK COSTA

Koningin Astridlaan 47 

8450 Bredene 

Telefoon: +32 59 32 24 75 

Fax: +32 59 33 11 30 

Mail: info@parkcosta.be 

Website: www.parkcosta.be

BREDENE - ’T MINNEPARK

Zandstraat 105 

8450 Bredene 

Telefoon: +32 59 32 24 58 

Fax: +32 59 33 04 95 

Mail: info@minnepark.be 

Website: www.minnepark.be
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BLANKENBERGE - WANDELAAR

Bevrijdingsplein 23 

8370 Blankenberge 

Telefoon: + 32 485 75 52 79 

Mail: verhuur@9fos-wandelaar.be 

Website: www.9fos-wandelaar.be

OOSTENDE - DE OESTERPUT

Schietbaanstraat 86

8400 Oostende 

Telefoon: +32 59 33 08 73 

Mail: jacky@jvcoesterput.be

Website: www.jvcoesterput.be

OOSTENDE - JEUGDVERBLIJFCENTRUM 

DUIN EN ZEE

Fortstraat 128 

8400 Oostende 

Telefoon: +32 59 26 75 30 

Fax: +32 59 26 75 32 

Mail: vzwgroepsverblijven@me.com 

Website: www.jeugdverblijfcentrum 

Website: duinenzee.be

MIDDELKERKE - VAKANTIEVERBLIJF 

DE ZEEKAMEEL

Lombardsijdelaan 235 

8434 Middelkerke (Westende) 

Telefoon: +32 58 24 13 19 

Fax: +32 58 24 08 05 

Mail: info@dezeekameel.be 

Website: www.dezeekameel.be

BREDENE - HORIZON

Kapellestraat 88 

8450 Bredene 

Telefoon: +32 59 32 36 28 of +32 477 27 57 85 

Fax: +32 59 32 16 62 

Mail: info@zeeklassen.be 

Website: www.zeeklassen.be
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KNOKKE-HEIST - LAKESIDE PARADISE

Duinenwater 41 

8300 Knokke-Heist 

(Knokke) 

Telefoon: +32 50 60 60 35 

Mail: info@lakesideparadise.be 

Website: www.lakesideparadise.be

OOSTENDE - JEUGDHERBERG DE PLOATE

Langestraat 72 

8400 Oostende 

Telefoon: +32 59 80 52 97 

Fax: +32 59 80 92 74 

Mail: oostende@vjh.be 

Website: www.jeugdherbergen.be

BK 04

HOSTELS

NIEUWPOORT - DE BARKENTIJN

Albert I-laan 126 

8620 Nieuwpoort 

Telefoon: +32 58 24 37 60 of +32 493 23 69 15 

Fax: +32 58 23 96 62 

Mail: info@debarkentijn.be 

Website: www.debarkentijn.be

NIEUWPOORT - DE SLIKKE EN DE SCHORRE

Brugsesteenweg 19 

8620 Nieuwpoort 

Telefoon: +32 58 24 12 40 of +32 58 22 23 60 

Fax: +32 58 23 95 23 

Mail: info@sandeshoved.be 

Website: www.sandeshoved.be Slikke_Schorre.html 

NIEUWPOORT -’T KRAAIENEST

Brugse Steenweg 41  

8620 Nieuwpoort 

Telefoon: +32 58 23 14 04 

Mail: info@theoutsidercoast.be 

Website: www.theoutsidercoast.be

NIEUWPOORT -  IBIS STYLES NIEUWPOORT 

Brugsevaart 50 

8620 Nieuwpoort 

Telefoon: +32 58 62 20 00 

Mail: H9716@accor.com

Website: www.accorhotels.com

DE PANNE - JEUGDVERBLIJFCENTRUM FLIPPER

Sint-Elisabethlaan 16 

8660 De Panne 

Telefoon: +32 58 41 44 40 

Fax: +32 58 41 31 11 

Mail: info@flipper.be 

Website: www.flipper.be

DE PANNE - PARKHOTEL 

Albert Dumontlaan 30 

8660 De Panne 

Telefoon: +32 58 41 41 41 

Mail: info@parkhoteldepanne.be 

Website: www.parkhoteldepanne.be 

DE PANNE - J-CLUB

Blauwe Distelweg 2 

8660 De Panne 

Telefoon: +32 58 41 23 41 

Fax: +32 58 42 12 68 

Mail: info.depanne@j-club.be 

Website: www.j-club.be

OOSTDUINKERKE - BIVAKHUIS HOGE DUIN

Kinderlaan 45

8670 Oostduinkerke 

Telefoon: +32 58 23 40 52 

Mail: info@bivakhuishogeduin.be 

Website: bivak.hogeduin.be

OOSTDUINKERKE - VAKANTIEDOMEIN 

HOGE DUIN

Kinderlaan 47 

8670 Oostduinkerke 

Telefoon: +32 58 23 40 52 

Mail: info@hogeduin.be 

Website: www.hogeduin.be

OOSTDUINKERKE - ZANDBOOT 

(VAKANTIEDOMEIN TER HELME)

Kinderlaan 49-51

8670 Oostduinkerke 

Telefoon: +32 58 23 45 02 

Fax: +32 58 23 26 54 

Mail: terhelme@terhelme.be 

Website: www.terhelme.be
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ASSISTENTIE, 
ZORG EN 

HULPMIDDELEN

VAKANTIEVERBLIJVEN MET ZORGOMKADERING

Zes gespecialiseerde vakantieverblijven aan de kust bieden ter plaatse verzorging op maat aan hun gasten. 

Op voorhand bespreek je waarvoor je precies een beroep wil doen op het verzorgend personeel en of je graag gebruik 
maakt van de beschikbare hulpmiddelen. Deze gespecialiseerde vakantieverblijven bieden namelijk zelf een tillift of een 
hoog-laagbed aan.

Op zoek naar meer vakantieverblijven met zorgomkadering? Hier vind je steeds het meest actuele overzicht: 
www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/zorg-en-assistentie/vakantieverblijven-met-extra-faciliteiten.jsp

BEROEP DOEN OP EEN THUISZORGDIENST

Uiteraard verruimt het aanbod als je zelf je verzorging regelt. Ook als je op vakantie gaat in Vlaanderen kan je immers 
een beroep doen op een regionale dienst of zelfstandige verpleegkundige in de buurt van je vakantieadres. Neem zo 
snel mogelijk contact op met een verpleegdienst zodat je tijdig de mogelijkheden en voorwaarden kan bespreken. Enke-
le grotere organisaties die je hierbij kunnen helpen:

- Het Wit-Gele Kruis is een organisatie van thuisverpleging met afdelingen in heel Vlaanderen. De contactadressen 
per provincie vind je terug op www.witgelekruis.be. 

- Op de website www.vbzv.be vermeldt de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen 
(VBZV) waar je terechtkan voor thuisverpleging. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de verpleegkundige 
om je concrete zorgvraag te bespreken. 

 Er is ook een telefonisch wachtnummer (24/7 bereikbaar): +32 (0)70 222 678

- Thuiszorg en andere vormen van zorgverlening kun je ook regelen via een plaatselijk of regionaal dienstencen-
trum of samenwerkingsverband. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid maakt je wegwijs in het aanbod via 
deze website: www.zorg-en-gezondheid.be.

Laat je de organisatie van je trip liever aan iemand anders over? Heel wat ziekenfondsen, handicaporganisaties en 
welzijnsdiensten organiseren vakanties met zorgomkadering. Vrijwilligers en medewerkers zorgen voor de persoonlijke 
assistentie, soms reist ook een arts of verpleegkundige mee. Ook commerciële reisorganisatoren ontwikkelden hiervoor 
een aanbod. Een overzicht van deze reisorganisaties vind je in de infobundel ‘Georganiseerde Reizen’. Je kan deze 
bundel downloaden op www.visitflanders.com/toegankelijkheid > Brochures

1 / JE HEBT VERZORGING NODIG 
 OP VAKANTIE? 

A A+ AA A+ A+
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2 / JE HEBT ASSISTENTIE NODIG 
 OP VAKANTIE?
Je kan natuurlijk ook zelf een assistent meebrengen op je vakantie of uitstap. Als je alleen reist, wordt er soms assis-
tentie aangeboden op de vakantiebestemming zelf. Zoals hierboven vermeld zijn er een aantal vakantieverblijven met 
zorgomkadering waar het personeel of de vrijwilligers af en toe assistentie kunnen bieden. In andere gevallen kan je 
hulp van buitenaf inroepen. Neem dan contact op met ons, we zoeken samen met jou naar een oplossing. 

Laat je de organisatie van je trip liever aan iemand anders over? Heel wat ziekenfondsen, handicaporganisaties en 
welzijnsdiensten organiseren vakanties met zorgomkadering. Vrijwilligers en medewerkers zorgen voor de persoonlijke 
assistentie, soms reist ook een arts of verpleegkundige mee. Ook commerciële reisorganisatoren ontwikkelden hiervoor 
een aanbod. Een overzicht van deze reisorganisaties vind je in de infobundel ‘Georganiseerde Reizen’. Je kan deze 
bundel downloaden op www.visitflanders.com/toegankelijkheid > Brochures.

3 / JE HEBT HULPMIDDELEN NODIG OP 
 VAKANTIE? 
Heb je een hoog-laagdbed, tillift, scootmobiel,… nodig op je vakantieadres? Indien je nood hebt aan een volledig aangepaste 
infrastructuur (vaak samen met een zorgvraag), kan je terecht in een van de vakantieverblijven met zorgomkadering (zie 
boven). Deze zorgverblijven hebben alle basishulpmiddelen zoals een hoog-laagbed, rolstoel, tillift,… bij de hand.

Maar je kan ook gewoon een keuze maken uit het uitgebreide aanbod aan hotels, B&B’s, vakantiewoningen,… en je 
hulpmiddelen ontlenen bij een lokale uitleendienst. Vaak is het zo dat je sommige - lichtere - toestellen zelf moet 
afhalen, terwijl andere zaken dan weer op je vakantieadres afgeleverd en/of geïnstalleerd kunnen worden. 
Wie geen beroep kan doen op een uitleendienst van zijn of haar ziekenfonds, kan terecht bij een van de onderstaande 
uitleendiensten. Bijna elke kustgemeente beschikt over minstens 1 uitleendienst. Vakantiegangers die naar Zeebrugge 
afreizen, kunnen een beroep doen op de uitleendiensten in Brugge of in een van de naburige kustgemeenten. Let wel: 
niet alle materialen zijn in alle verdeelpunten beschikbaar. Vooraf contact opnemen is dus aangewezen.

KNOKKE-HEIST

Goed Thuiszorgwinkel CM 
(Niet-leden betalen een meerprijs.)
Natiënlaan 173, 8300 Knokke 
Telefoon: +32 (0)51 23 34 90 
Mail: knokke.wvl@tzw.be
Website: www.thuiszorgwinkel.be

Orthoshop Knokke
Lippenslaan 205, 8300 Knokke
Telefoon: +32 (0)50 60 15 22
Mail: apotheekcosaert@skynet.be 
Website: https://nl.orthoshop.be

Orthoshop Knokke-Heist
Nicolas Mengélaan 9, 8301 Knokke-Heist
Telefoon: +32 (0)50 51 10 00
Mail: info@orthoshopknokkeheist.be
Website: https://nl.orthoshop.be 

ZEEBRUGGE

Goed Thuiszorgwinkel CM 
(Niet-leden betalen een meerprijs.)
Legeweg 154, 8200 Sint-Andries (Brugge)
Telefoon: +32 (0)51 23 34 90
Website: www.thuiszorgwinkel.be

Orthoshop Zeebrugge
Kustlaan 161, 8380 Zeebrugge
Telefoon: +32 (0)50 54 40 30
Mail: orthoshop@portpharma.be
Website: https://nl.orthoshop.be

Medishop (Bond Moyson) 
(Niet-leden betalen een meer-
prijs.)
Torhoutse Steenweg 221, 8200 
Sint-Andries
Mail: Medishop.wvl@bondmoyson.be 
Website: www.bondmoyson.be 

BLANKENBERGE

Rode Kruis Vlaanderen
Vredelaan 27, 8370 Blankenberge
Telefoon: +32 (0)50 41 12 35

DE HAAN

Rode Kruis Vlaanderen
Stationsstraat 27, 8420 De Haan.
Telefoon: +32 (0)59 23 36 78 

BREDENE

Rode Kruis Vlaanderen
Telefoon: +32 (0)470 65 20 49

NIEUWPOORT

Thuiszorgshop Albrecht
Veurnestraat 7, 8620 Nieuwpoort 
Telefoon: +32 (0)58 24 03 20 
Mail: info@thuiszorgshop.be
Website: www.thuiszorgshop.be

Goed Thuiszorgwinkel CM 
winkelpunt Ter Duinen
Louisweg 46, 8620 Nieuwpoort
Telefoon: +32 (0)51 23 34 90 
Mail: info@thuiszorgwinkel.be 
Website: www.thuiszorgwinkel.be

MIDDELKERKE

Orthoshop Middelkerke
Leopoldlaan 56, 8430 Middelkerke
Telefoon: +32 (0)59 30 04 48
Mail: apotheek.m.orbie@telenet.be
Website: https://nl.orthoshop.be

Thuiszorgshop Albrecht
Jules Van Den Heuvelstraat 13, 8430 
Middelkerke
Telefoon: +32 (0)59 300 998 
Mail:info@thuiszorgshop.be 
Website: www.thuiszorgshop.be

OOSTENDE

Goed Thuiszorgwinkel CM 
(Niet-leden betalen een meer-
prijs.)
Rosmolenstraat 5, 8400 Oostende 
Telefoon: +32 (0)51 23 34 90
Mail: oostende.wvl@tzw.be
Website: www.thuiszorgwinkel.be

Medishop (Bond Moyson) 
(Niet-leden betalen een meer-
prijs.)
Peter Benoitstraat 7-9, 8400 Oos-
tende
Telefoon: +32 (0)56 23 02 30
Fax: +32 (0)56 23 03 30
Mail: medishop.wvl@bondmoyson.be
Website: www.bondmoyson.be

Rode Kruis Vlaanderen
Torhoutsesteenweg 56 
8400 Oostende
Telefoon: +32 (0)59 508 508
Mail: info@oostende.rodekruis.be

Orthoshop
Steensedijk 719 - 8400 Oostende 
Telefoon: +32 (0)59 70 16 00
Mail: orthoshopdevelter@gmail.com 

KOKSIJDE

Medishop (Bond Moyson) 
(Niet-leden betalen een meer-
prijs.)
Koninklijke Baan 173, 8670 Koksijde
Telefoon: +32 (0)56 23 02 30
Fax: +32 (0)56 23 03 30
Mail: medishop.wvl@bondmoyson.be
Website: www.bondmoyson.be

Rode Kruis Vlaanderen
Helvetiastraat 47, 8670 Koksijde
Telefoon: +32 (0)58 51 91 91

OOSTDUINKERKE (KOKSIJDE)

Spar-a-Drap
Leopold II laan 246, 8670 Oostduin-
kerke 
Telefoon: +32 (0)477 42 64 05
Fax: +32 (0)58 62 01 25
Mail: info@spar-a-drap.be
Website: www.spar-a-drap.be

DE PANNE

Rode Kruis Vlaanderen
Koninklijke Baan 7 8660 De Panne
Telefoon: +32 (0)58 41 22 22
Mail: info@depanne-adinkerke.
rodekruis.be

http://www.visitflanders.com/toegankelijkheid
mailto:knokke.wvl%40tzw.be?subject=
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mailto:info@orthoshopknokkeheist.be
https://nl.orthoshop.be
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mailto:orthoshop@portpharma.be
https://nl.orthoshop.be
mailto:Medishop.wvl@bondmoyson.be
http://www.bondmoyson.be
mailto:info%40thuiszorgshop.be?subject=
http://www.thuiszorgshop.be
mailto:info@thuiszorgwinkel.be
http://www.thuiszorgwinkel.be
mailto:apotheek.m.orbie%40telenet.be?subject=
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mailto:info%40thuiszorgshop.be?subject=
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VERVOER
EN PARKEREN

1 / VERVOER: NAAR DE KUST 

In 132 stations zorgt de Belgische spoorwegmaatschappij voor assistentie bij het in- en uitstappen. Om zeker te zijn 
van deze dienstverlening, dien je op voorhand je rit te reserveren. Dat kan via het nummer + 32 2 528 28 28 of via het 
online reserveringsformulier.

Alle info, ook over allerlei voordeeltarieven, staat op www.belgiantrain.be bij Reisinfo > Reizigers met beperkte mobi-
liteit, of in de brochure ‘Gids voor personen met beperkte mobiliteit’. Die brochure kan je verkrijgen in de stations of 
downloaden op de website. Om ze in brailleschrift te ontvangen mail je naar assistance@b-rail.be.

NMBS

http://www.belgiantrain.be
mailto:assistance@b-rail.be
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BUS 
De nieuwe bussen van de Lijn zijn uitgerust met een lage vloer, oprijdplaat en knielsysteem. 
Enkel bij een toegankelijke (verhoogde) halte kan de oprijdplaat veilig gebruikt worden. Wil je 
een gewone bus nemen, dan moet je een dag (24 uur) op voorhand reserveren bij de belbus-
centrale van de provincie in kwestie. Zo ben je er zeker van dat je rit toegankelijk is.

Reserveer een toegankelijke rit:  
www.delijn.be > Contact > Toegankelijke rit reserveren

In de bus zijn er ook voorbehouden plaatsen voor wie minder goed te been is. Deze plaat-
sen bevinden zich vooraan bij de chauffeur en aan de rolstoeltoegankelijke deur en worden 
aangeduid met pictogrammen.

BELBUS 
De belbus rijdt op weekdagen van 6 tot 21 u, tijdens het weekend en op feestdagen van 8 
tot 23 u. 

In elke belbus is één plaats voorzien voor een rolstoelgebruiker. Wie een rit met de belbus 
wil reserveren in Vlaanderen, moet de belbuscentrale vooraf contacteren. Afhankelijk van de 
provincie kan je dit tot een of twee uur op voorhand aanvragen. 

Reserveer een toegankelijke rit.:  
www.delijn.be > Contact > Toegankelijke rit reserveren

Via een proefproject is reserveren op 5 ‘meer mobiele lijnen’ niet verplicht.

DE LIJN

Meer-Mobiel is de wegwijzer naar alle vervoersmiddelen voor wie minder mobiel is. Inter verza-
melde 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.

Meer info: info@meermobiel.be, www.meermobiel.be 

Mensen die het moeilijk hebben om te communiceren of om vragen te stellen, kunnen een 
beroep doen op BlueAssist. Dankzij BlueAssist kunnen zij via kaartjes of een smartphone 
gemakkelijk iets vragen aan een medereiziger of aan de buschauffeur, bijvoorbeeld om te 
verwittigen als de bus de halte nadert waar ze willen afstappen.

Meer info: www.blueassist.eu 

BLUEASSIST

MEER-MOBIEL

2 / VERVOER: AAN DE KUST 

De 67 kilometer lange tramlijn die onze Vlaamse kustge-
meenten verbindt, is meteen ook de langste tramlijn ter 
wereld. Een goedkope, gemakkelijke en aangename ma-
nier om de Vlaamse kust te verkennen. Van hieruit kan je 
Brugge ontdekken, een bezoekje aan deze historische stad 
is de moeite waard. Tijdens de zomermaanden rijdt er elke 
10 minuten een tram, tijdens de wintermaanden elke 20 
minuten. Je kan een ticket kopen op de tram zelf, maar wie 
ze op voorhand koopt in een supermarkt, treinstation of 
Lijnwinkel betaalt minder.

Steeds meer haltes van de kusttram worden bovendien 
toegankelijk gemaakt voor iedereen. Deze haltes staan op 
dekusttram.be aangeduid op een plan bij ‘Over de Kusttram’. 
De trams zelf hebben een verlaagd middengedeelte, zodat je 
als rolstoelgebruiker gemakkelijker op en af kan stappen. Elke 
halte wordt ook visueel en auditief aangekondigd en enkele 
haltes werden al voorzien van geleidetegels en -lijnen en 
braillepalen. Vooraf reserveren is niet nodig. 

TICKET NAAR ZEE

Met ‘Ticket naar de zee’ brengt Inter voor elke kustgemeente 
de meest toegankelijke route in kaart van de tramhalte naar 
het strand of een Zon, Zee… Zorgeloos-locatie (ZZZ). 

Meer info en de routekaarten vind je op 
www.inter.vlaanderen/beleid/projecten/ticket-naar-de-zee. 

MEER INFO OVER ZON, ZEE…ZORGELOOS VIND JE OP 

PAGINA 9 VAN DEZE PUBLICATIE.

Een overzicht van de toegankelijke tramhaltes en routes:

• Van De Panne Esplanade via de Leopold I-Esplanade naar 
het Pierre Bortierplein en het strand

• Van Koksijde Sint-Idesbald via het Georges Grardplein naar 
het strand

• Van Nieuwpoort Zonnebloem via het Sint-Bernardus- en 
Leopoldplein naar ZZZ

• Van Middelkerke De Greefplein naar het strand en ZZZ

• Van Mariakerke Bad via de Troonstraat of van Oostende 
Ravelingen via de Zeedijk naar ZZZ

• Van Blankenberge Station via de Kerkstraat en het Casin-
oplein naar het strand

Op deze haltes en/of routes zijn nog werken aan de gang of 
gepland in 2021:

• Van Oostduinkerke Bad1 via het Astridplein naar ZZZ2

• Van Oostende Station langs de Visserskaai naar het strand

• Van Bredene Aan Zee via de voetgangerstunnel naar ZZZ

• Van treinstation Zeebrugge-Strand3 via de Zeedijk naar ZZZ

• Van Heist Heldenplein via het Heldenplein naar het strand

1  Deze halte wordt tegen de zomer van 2021 toegankelijk 
gemaakt.

2  Nieuwe ZZZ-locatie in 2021.
3  De tramhalte Zeebrugge Strandwijk is niet toegankelijk.

KUSTTRAM 

3 / PARKEREN

Kijk je ook uit naar een zonnig dagje kust? Maar misschien net iets minder naar de files en het bemachtigen van een par-
keerplekje? De files kunnen we helaas nog niet oplossen, maar een parkeerplek vinden zou alvast een pak vlotter moeten 
gaan 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 inzoomen tot vlak boven de parkeerplek. Je kunt zelfs de 
afmetingen en een foto bekijken van elk plekje, zo weet je dat 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.

EEN VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATS ZOEKEN

http://www.delijn.be/nl/contact/toegankelijke-rit-reserveren/index.html 
http://www.delijn.be/nl/contact/toegankelijke-rit-reserveren/index.html 
mailto:info@meermobiel.be
http://www.meermobiel.be
http://www.blueassist.eu
http://dekusttram.be
http://www.inter.vlaanderen/beleid/projecten/ticket-naar-de-zee
http://www.navigeerenparkeer.be
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Wie een Europese parkeerkaart voor personen met een handicap in zijn bezit heeft, kan ook in Vlaanderen parkeren op een 
voorbehouden parkeerplaats voor mensen met een handicap. 

Of men in zones betaald parkeren gratis en/of onbeperkt mag parkeren met deze parkeerplaats, verschilt van gemeente tot 
gemeente:

GRATIS OF NIET?

1 Behalve voor kort parkeren aan het station: maximaal 15 minuten, te betalen. 
Parkeerwijzer Brugge voor personen met een beperking:  
www.brugge.be/welzijn_a5_parkeerwijzer_brochure-2020_def.pdf  

2 Oranje zone: op niet-voorbehouden plaatsen moet je een parkeerschijf 
gebruiken, naast je blauwe kaart (max. 2u gratis parkeren)

3 1u betalen = 4u parkeren. 
4 Rode zone: max. 2u gratis (met parkeerschijf naast je blauwe kaart). 
 Deze regels gelden enkel voor parkeerplaatsen langs de straat, niet voor 

publieke parkings in uitbating. Op een parkeerplaats waarbij een nummerplaat 
vermeld staat, mag enkel het voertuig met die nummerplaat parkeren. 

GEMEENTE 
BETALEN OP 

VOORBEHOUDEN 
PLAATSEN?

BETALEN OP NIET- 
VOORBEHOUDEN 

PLAATSEN?

BLANKENBERGE NEE NEE

BREDENE NEE NEE

BRUGGE (ZEEBRUGGE) NEE NEE 1

DE HAAN NEE NEE 

DE PANNE NEE NEE2

KNOKKE-HEIST JA JA 3 

KOKSIJDE NEE NEE 4

MIDDELKERKE JA JA 

NIEUWPOORT NEE JA

OOSTENDE NEE NEE 

(geactualiseerd in 
november 2020)

Verantwoordelijk uitgever 
Toerisme Vlaanderen - Peter De Wilde
Grasmarkt 61, 1000 Brussel 

Contact
Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61 - 1000 Brussel

Telefoon: +32 (0) 2 504 03 40
Mail: toegankelijk@toerismevlaanderen.be

Web: www.visitflanders.com/toegankelijkheid

Facebook: www.facebook.com/toegankelijkreizen
Twitter: https://twitter.com/toerisme_vla

Wettelijk depot
D/2020/5635/20/1

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze 
ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.
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