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voor heel wat binnen- en buitenlandse 
vakantiegangers is en blijft onze 67 
kilometer lange kuststrook de vakantie-
bestemming bij uitstek. op de zand-
stranden (tot 500 meter breed) is het 
heerlijk vertoeven voor jonge gezinnen. 
tijdens het hoogseizoen zijn overal 
redders aanwezig om over de veilig-
heid van de strandgangers te waken. 
toeristen kunnen er van een gezonde 
vakantie genieten dankzij de grote hoe-
veelheid 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 
bezoek 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.
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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 toe-
ristisch bezoek aan onze vlaamse kustgemeentes werd onderzocht. Het doel 
van dit project was om de regio verder te laten uitgroeien tot een toeganke-
lijke vakantiebestemming voor iedereen. dit gebeurt door middel van sensibi-
lisering, 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 gebundeld 
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?

De Vlaamse kust, toegankelijk Voor 
ieDereen / Inhoudstafel
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Met de accesSeable app voor mobiele dragers 
wordt de zoektocht naar een toegankelijk adres 
in de Westhoek of aan de kust nog gemakkelijker!

de vernieuwde app wordt in de zomer van 2017 gelanceerd.

Meer info: www.westkans.be/app

download de app via google Play of de app Store  
vanaf zomer 2017!

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
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. door het voortdurende komen en gaan van 
horecazaken, is het mogelijk dat sommige informatie 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 via brugge@inter.vlaanderen of +32 (0)50 40 73 73.

restaurants, cafés en openbare toiletten

Voorzieningen/mogelijke 
hindernissen voor bezoekers 
met een mobiele beperking.

Voorzieningen voor 
bezoekers met een 

verstandelijke 
beperking.

Voorzieningen voor 
mensen met een 

visuele beperking.

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.toerismevlaanderen.be > toegankelijkheid

AA+
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Waar vind ik aangepaste vakantieverblijven zonder 
drempels? in welke musea mag ik beelden betasten of  
is er informatie auditief beschikbaar? ik heb een gluten-
allergie, waar vind ik een restaurant waar ik zonder 
zorgen kan eten? Welke reisorganisaties houden 
rekening met al mijn noden? Welke autocarbedrijven 
beschikken over een voertuig met rolstoellift? 

vlaanderen wil iedereen goed ontvangen: jong  
en oud, met of zonder een beperking, zorgvraag, ... 
toerisme vlaanderen helpt je graag op weg als je  
extra noden of wensen hebt op je vakantie of uitstap. 

reisadvies op maat

Contacteer ons voor gratis 
en onafhankelijk reisadvies:

toeriSMeVLAAnDErEn
grasmarkt 61, 1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 504 03 40
mail: toegankelijk@toerismevlaanderen.be 

Website: www.visitflanders.com/toegankelijkheid

iedereen verdient vakantie, ook wie het financieel moeilijker heeft. toerisme vlaanderen maakt 
met heel wat verblijven en toeristische attracties prijsafspraken. Wil je weten of je in aanmerking 
komt voor het sociaal tarief? Wil je weten welke verblijven en attracties een aanbod doen aan 
dat tarief? 

Vlaanderen Vakantieland voor iedereen

neem een kijkje op www.vakantieparticipatie.be of vraag meer info bij: 

toeriSMeVLAAnDErEn grasmarkt 61, 1000 Brussel

Telefoon: 1700 (gratis) - fax: +32 2 504 04 05 - mail: vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be
Website: www.vakantieparticipatie.be

Hotels

- europe
- Zorghotel gezondheidscentrum 

koninklijke villa
- Hotel Bero
- ibis Styles Zeebrugge
- Cosmopolite

Vakantiecentra

- duinse Polders
- Floreal Blankenberge
- liberty
- vayamundo de kinkhoorn  

& ravelingen
- vakantieverblijf Middelpunt
- ter duinen
- reigersnest
- vakantiedomein ter Helme

attracties

- Sea life Centre
- abdijmuseum ten duinen
- navigo-nationaal visserij- 

museum
- Fort napoleon
- raverSYde
- Seafront

Hostels

- lakeside Paradise
- jeugdherberg de Ploate

jeugd- en 
groepsVerblijVen

- jeugdverblijfcentrum duin en 
Zee 

- de repoo 
- vakantieverblijf de Zeekameel 
- de Slikke en de Schorre 
- ’t kraaienest 
- j-Club 
- Bivakhuis Hoge duin 
- vakantiedomein Hoge duin

Voor deze verblijven en attracties uit onze brochure 
zijn er sociale tarieven:

zeker doen
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1 \ zon, zee ... zorgeloos

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

nieuwpoort, Strand Hendrikaplein
Oostende, Strand diksmuidestraat
Vosseslag, Strand vosseslag
De Haan, Strand leopoldplein
Wenduine, Strand demey-helling
zeebrugge, Badengebouw
middelkerke, Casino West
Bredene, Strandpost 2

tijdens juli en augustus kan je van 10u30 tot 18u30 
telkens een beroep doen op de infrastructuur en de as-
sistenten van dit project. de assistenten kunnen helpen 
om de transfer te maken van rolstoel naar strandrolstoel, 
om je te begeleiden van de tramhalte of voorbehouden 
parkeerplaats, voor een strandwandeling,om je te helpen 
bij de persoonlijke verzorging (toiletbezoek, omkleden). 
daarnaast vind je er een toegankelijk toilet, een aan-

gepaste 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 parkeer-
plaatsen 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.

meer info:
Provincie West-vlaanderen 

Telefoon: +32 (0)800 20 021 (gratis)
Website: www.inter.events > Projecten 

> Zon, Zee...Zorgeloos

mailto:info@toegankelijkreizen.be
file:///N:/thuiswerk 22-04-2015/brochure toegankelijk reizen/www.toegankelijkreizen.be
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2 \ De kust, een paradijs voor wandel- en fietsliefhebbers

Wist je dat er vele kilometers fiets- en wandelplezier 
op jou liggen te wachten aan de vlaamse kust? Zo 
maken de knooppuntennetwerken voor fietsers en 
wandelaars het iedereen gemakkelijk een geschikte 
route uit te stippelen. ook voor wie nood heeft aan 
bepaalde aanpassingen of extra voorzieningen. 

op www.iedereenfietst.be vind je kant-en-klare 
fiets lussen met informatie over de toegankelijkheid 
van elke lus: zonder grind of kasseien, met rustban-
ken of toegankelijk toilet, zonder hellingen, enz. en 
dat is niet alleen bijzonder nuttig voor wie zich ver-
plaatst met een handbike, rolstoelfiets, tandem of 
fietskar, maar voor iedereen! Westtoer biedt je dan 
weer 10 goede routes om te skeeleren, en voor de 
handbike natuurlijk. je vindt ze op www.westtoer.be/ 
nl/inspiratie/skeeler-door-west-vlaanderen.

de kustwandelroute laat alle wandelaars genieten van 
duinen en polders, zee en strand. je bepaalt zelf de start-
plaats en het wandeltraject en je volgt de knooppunten-
bewegwijzering. je stopt waar je wil: op het traject liggen 
tientallen tramhaltes. op het kustwandelnetwerk mogen 
zich dan wel onverharde of halfverharde paden bevinden, 
bijvoorbeeld door duinengebied, toch is het perfect 
mogelijk om ook met de rolstoel of de handbike fraaie 
wandelingen te doen. op de gedetailleerde kaarten (ver-
krijgbaar in Frans en nederlands via www.westtoer.be) 
in de brochure van de kustwandelroute zijn naast de 
verharding van de paden ook toegankelijke tramhaltes, 
openbare toiletten en toegankelijke cafés en restaurants 
aangeduid. op www.iedereenfietst.be vind je dan weer 
enkele kant- en klare wandellussen.

EEn AAngEPASTE fiETS Of rOLSTOEL HurEn? 

de provincie West-vlaanderen verhuurt 2 rolstoelfietsen (een met 
motor en een zonder). de huurprijs is 6 euro per week (zonder motor) 
of 10 euro per week (elektrisch). reserveren doe je door te bellen naar 
+32 (0)50 40 76 76. Maar ook in de kustgemeenten zelf kan je tandems, 
strandrolstoelen, rolstoelfietsen of elektrische fietsen huren. We vermel-
den deze per kustgemeente. 

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 gemak-
kelijk voorbereiden met de brochure “100 jaar groote 
oorlog – toegankelijk voor iedereen”.  
je kan de brochure downloaden of bestellen via  
www.visitflanders.com/toegankelijkheid.

4 \ Brugge, 
 unESCO Werelderfgoedstad

op een boogscheut van de vlaamse kust ligt ook Brugge. 
deze vlaamse topper heeft alles in huis voor een onverge-
telijke citytrip: middeleeuwse steegjes en kanaaltjes, 
choco latiers van wereldniveau, vlaamse Primitieven in 
kerken en kastelen, en natuurlijk het betere kantwerk. 

Meer inspiratie voor een toegankelijk bezoek aan Brugge
vind je in onze brochure Brugge, toegankelijk voor ieder-
een. in deze brochure vind je naast een overzicht van de 
toegankelijke toeristische trekpleisters ook een rolstoel-
vriendelijke wandeling doorheen het oude stadscentrum. 
je kan de brochure downloaden of bestellen via  
www.visitflanders.com > toegankelijkheid. 

zEkEr DOEn  \  Toegankelijk voor iedereenzEkEr DOEn  \  Toegankelijk voor iedereen

http://www.visitflanders.com
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Knokke-Heist
WWW.knokke-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.

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
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Zwembad

Helling

toilet 
rolstoelgebruikers
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2 / Bezoek en Beleef

Welkom in het nieuwe Zwin, de internationale luchthaven 
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 werd ingericht op maat van rolstoel-
gebruikers. in de ooievaarstoren is er beneden een scherm 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.

zwin natuurpark

‘groene Halte+’-wandeling  
(natuurgebied zwinduinen en -polders)

3 / Verhuur Van aangepaste 
 fIetsen en rolstoelen

ter hoogte van strandhulppost albertstrand in 
knokke, de albertstraat in Heist (de raan) en 
het sportstrand van Heist.

Telefoon: +32 (0)50 60 46 06 
(gratis, enkel tussen 15 juni en 15 september 
tijdens de openingsuren)
Website: www.myknokke-heist.be/nl/recreatie-0   

strandrolstoel

LinDEnHOVE

Bremlaan 5
8300 knokke-Heist
Telefoon: +32 (0)50 63 36 00 

rolstoelfiets

knOkkE-HEiST  \  Verhuur van aangepaste fietsen en rolstoelenknOkkE-HEiST  \  infokantoor - Bezoek en beleef

01

0102

1 / Infokantoor

je kan 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. de folders en brochu-
res zijn goed bereikbaar en er is een computerscherm op 
aangepaste hoogte. er is een aangepast toilet, maar dat is 
te klein voor gebruik door de meeste rolstoelgebruikers. er 
zijn wel beugels aanwezig.

zeedijk-knokke 660, 8300 knokke-Heist
Telefoon: +32 (0)50 63 03 80
fax: +32 (0)50 63 03 90
mail: toerisme@knokke-heist.be 
Website: www.myknokke-heist.be

toerisme knokke-Heist

A

Bk

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

http://www.myknokke-heist.be/
http://www.groenehalte.be
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4 / eten en drInken

beacH

zeedijk 552, +32 (0)50 60 97 60, info@beach-knokke.be, 
www.beach-knokke.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 2 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................53 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................69 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     |

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................83 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ....................................71 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

 

bon appetit

graaf d’ursellaan 4, +32 (0)50 51 13 73
sonia.vanhove@skynet.be

inkOm
Hoogte van de trede .................................................... 17 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................89 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................65 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................ 73 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................ 74 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................84 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................ 57 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ................................. 123 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

 

Bk 02

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 119 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ..................................167 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

de raan

zeedijk 299A, +32 (0)50 51 51 57
pc.deraan@hotmail.com

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................89 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ..................................... 74 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 50 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................89 cm     | 

toiletdeur  ........................................................................ 85 cm      | 

opstelruimte naast het toilet ................................56 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................130 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

knOkkE-HEiST  \  Eten en drinken

bristol

zeedijk 291, +32 (0)50 51 21 12
info@brasseriebristol.be, www.brasseriebristol.be 

inkOm
Hoogte van de trede ................................................... 10 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ...................110 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ..................................... 73 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 60 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ................................................................72 cm     | 

toiletdeur  ...........................................................................71 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 90 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................102 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

 

cinq annoo

graaf d’ursellaan 45, +32 (0)50 51 03 10
christoph.vandewalle@telenet.be 

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 3 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................94 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................72 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................44 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

03

05

04
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Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ............................................................... 87 cm     | 

toiletdeur  ......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet  .............................  92 cm     | 

opstelruimte voor het toilet  ...............................  68 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

pousse-café

Vlamingstraat 83A, +32 (0)50 51 69 64
pc.deraan@hotmail.com

inkOm
Hoogte van de trede  ................................................... 3 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur  ..............  104 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte  .................................  70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  ................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................ 76 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ....................................................................  nvt     | 

toiletdeur  ........................................................................  89 cm     | 

opstelruimte naast het toilet  ...........................  140 cm     | 

opstelruimte voor het toilet  ...............................  49 cm     | 

aantal steunbeugels  ..........................................................  2      | 

le pain quotidien

Dumortierlaan 75, +32 (0)50 60 15 75
www.lepainquotidien.com

inkOm
Hoogte van de trede  ......................................................  nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur  ................  84 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte  .................................  65 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 67 cm     |  
TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ............................................................  120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ..............................................................  93 cm     | 

toiletdeur  ........................................................................  89 cm     | 

opstelruimte naast het toilet  ..............................  81 cm     | 

opstelruimte voor het toilet  ...............................  52 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................ 0     | 

point de Vue

zeedijk 386, +32 (0)50 60 05 55
info@point-de-vue.be, www.point-de-vue.be

inkOm
Hoogte van de trede  ....................................................  nvt      | 

Breedte van de smalste inkomdeur  ................  85 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte  .................................. 73 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................. 45 cm      | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ............................................................  120 cm     | 

Bk

07
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knOkkE-HEiST  \  Eten en drinken

cafécultuur

maxime Willemspad 1, +32 (0)50 63 04 40
info@cafecultuur.be, www.cafecultuur.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ..................150 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................86 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................86 cm     | 

opstelruimte naast het toilet .................................81 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................120 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

sel gris

zeedijk 314, +32 (0)50 51 49 37
info@restaurantselgris.be, www.restaurantselgris.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 5 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................88 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 60 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................82 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................82 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ...............................101 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................68 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

Bk06
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5 / openBare toIletten

22 knOkkE-HEiST  \  Openbare toiletten 23

OPEnBAAr TOiLET
SPOrTCEnTrum mOLEnHOEk

gratis

Herenweg 11 A
8300 knokke-Heist Westkapelle

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm ..........................................................................

nAAr HET TOiLET....................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  .................124 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  .......................234 x 179 cm

draaicirkel in de toiletruimte  .........................150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ............................ 113 cm

opstelruimte naast het toilet  .......................... 90 cm

aantal steunbeugels  ........................................................ 2

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

Bk

OPEnBAAr TOiLET 
CC SCHArPOOrD

gratis

maxim Willemspad 1 
8300 knokke-Heist knokke

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  .....................  150 x 190 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ........................ 143 cm 

opstelruimte voor het toilet  .........................  120 cm

opstelruimte naast het toilet  ..........................  81 cm

aantal steunbeugels  ......................................................... 1

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

Bk

OPEnBAAr TOiLET zEEDijk  
THV DE gEmBLinnEnSTrAAT

betalend

De gemblinnenstraat z.n. 
8300 knokke-Heist knokke

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ....................................... n.V.T.

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ........................ 199 x 199 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ........................ 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  .......................... 120 cm

opstelruimte naast het toilet  .........................  90 cm

aantal steunbeugels  ........................................................  2

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

01

OPEnBAAr TOiLET zEEDijk 
THV ViSSErSHuLDEPLEin

betalend

Vissershuldeplein z.n. 
8301 knokke-Heist Heist

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ....................................... n.V.T.

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ......................  199 x 199 cm

draaicirkel in de toiletruimte  .......................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  .........................  120 cm

opstelruimte naast het toilet  ......................... 90 cm

aantal steunbeugels  ........................................................ 2

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

02

OPEnBAAr TOiLET zEEDijk 
THV EVEnEmEnTEnSTrAnD

betalend

Evenementenstrand z.n. 
8301 knokke-Heist Heist

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ....................................... n.V.T.

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ......................  199 x 199 cm

draaicirkel in de toiletruimte  .......................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  .........................  120 cm

opstelruimte naast het toilet  ......................... 90 cm

aantal steunbeugels  ........................................................ 2

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

03
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Zeebrugge
BeZoekerS.BrUgge.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.

OPEnBAAr TOiLET 
STADHuiS

gratis

Alfred Verweeplein 1 
8300 knokke-Heist knokke

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ........................ 162 x 193 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ........................  145 cm 

opstelruimte voor het toilet  ...........................  90 cm

opstelruimte naast het toilet  .......................... 83 cm

aantal steunbeugels  .........................................................  1

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

Bk
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2 / Bezoek en Beleef

de gebouwen van de oude vismijn van Zeebrugge werden omgetoverd tot een 
boeiend themapark. in Seafront ontdek je alle geheimen van de zee en proef je de 
rijke visserijgeschiedenis. 

Vismijnstraat 7
8380 zeebrugge
Telefoon: +32 (0)50 55 14 15
mail: info@seafront.be
Website: www.seafront.be

Slechts bepaalde delen van het belevingspark zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het museum is 
rolstoeltoegankelijk, al kan een begeleider nodig zijn om een helling te nemen of om de deuren te openen. 
de belevingselementen bevinden zich op een goede hoogte, al zijn ze niet onderrijdbaar. let wel, het licht-
schip West-Hinder en de russische duikboot Foxtrot, de twee grootste attracties van Seafront, zijn niet 
rolstoeltoegankelijk. Het aangepaste toilet in het museum is te klein voor rolstoelgebruikers.

seafront

zEEBruggE  \  infokantoor - Bezoek en beleef

01

zEEBruggE  \  Eten en drinken

3 / eten en drInken

bistro wittekerke

rederskaai 38, +32 (0)50 78 89 84 - 0477 24 10 67
tamara.vanderstichele@gmail.com

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................. 100 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ..................................... 73 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................35 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................94 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ..........................................................................88 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................48 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ..................................101 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

tHe blue lobster

Tijdokstraat 9, +32 (0)50 68 45 71
www.thebluelobster.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 2 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................86 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................65 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 60 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ...............................................................110 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................86 cm     | 

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................92 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ....................................81 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

02 07

1 / Infokantoor

de inkomdeur is wat zwaar om te openen. zeedijk z.n., 8380 Brugge zeebrugge
Telefoon: +32 5(0)0 44 46 46
fax: +32 (0)50 44 46 45
mail: toerisme@brugge.be 
Website: www.bezoekers.brugge.be/nl/infokantoor-zeebrugge

zeebrugge badengebouw

A

01

mailto:tamara.vanderstichele@gmail.com
http://www.myknokke-heist.be/
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Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ............................................................... 90 cm     | 

toiletdeur  ......................................................................... 90 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 161 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ................................... 97 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

sea and sand

zeedijk 8, +32 (0)50 54 42 79

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 8 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................89 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................72 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 113 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................150 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ............................................................... 80 cm     | 

toiletdeur  ......................................................................... 80 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................ 87 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................94 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

brasserie nelson

Vismijnstraat 24, +32 (0)50 54 59 54
www.brasserienelson.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 5 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ..................  94 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ......................................71 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 60 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ............................................................... 80 cm     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ............................................................... 90 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................88 cm     | 

opstelruimte naast het toilet .................................91 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ....................................91 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

de kombuis

Tijdokstraat 4, +32 (0)50 67 83 25
info@dekombuis.be, www.dekombuis.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 8 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................93 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ......................................71 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 30 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ............................................................... 90 cm     | 

03

08
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Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................ 87 cm     | 

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................84 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................70 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

tijdok

Tijdokstraat 16, +32 (0)476 59 65 20
info@tijdok.be, www.tijdok.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 6 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................... 90 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................66 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................64 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................130 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................88 cm     | 

toiletdeur  ...........................................................................91 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................92 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................70 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

tHe sailor

Wandelaarstraat 8, +32 (0)50 55 17 15  
shirley.cattoor@telenet.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 4 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................92 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ..................................... 75 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  ......................................51 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................83 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................83 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................84 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................68 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

slabbinck

Tijdokstraat 36, +32 (0)50 54 52 46
www.restaurantslabbinck.be

inkOm
Hoogte van de trede ....................................................13 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................... 80 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................66 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 60 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................108 cm     | 
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OPEnBAAr TOiLET 
BADEngEBOuW

betalend

zeedijk z.n. 
8380 Brugge zeebrugge

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ....................................... n.V.T.

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ..................... 167 x 237 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ......................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ......................... 170 cm

opstelruimte naast het toilet  ........................ 90 cm

aantal steunbeugels  ....................................................... 2

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

01

OPEnBAAr TOiLET BADEngEBOuW 
(zOn, zEE ... zOrgELOOS)

betalend

zeedijk z.n. 
8380 Brugge zeebrugge

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ..................... 315 x 210 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ......................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ........................  120 cm

opstelruimte naast het toilet  ........................ 90 cm

aantal steunbeugels  ....................................................... 2

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

OPEnBAAr TOiLET 
BuurTHuiS D’OuDE STOASiE

gratis

Venetiëstraat 1 
8380 Brugge zeebrugge

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm ..........................................................................

nAAr HET TOiLET....................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ................ 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ......................  170 x 217 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ....................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ......................... 160 cm

opstelruimte naast het toilet  .........................  97 cm

aantal steunbeugels  .......................................................  2

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

02

03

Blankenberge
WWW.BlankenBerg.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…

4 / openBare toIletten
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1 / Bezoek en Beleef

Meer dan 50 aquaria tonen de mysterieuze onderwaterwereld. 
Met meer dan 2500 dieren biedt Sea life een mooi overzicht van 
de 7 wereldzeeën.

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

Met een begeleider in de buurt kan het Sea life center bezocht worden door rolstoelgebruikers. Zowel 
binnen als buiten zijn er immers steile paden en hellende vlakken, waar je als rolstoelgebruiker een hel-
pende hand goed kan gebruiken. alle dieren zijn goed zichtbaar voor iedereen. rolstoelgebruikers hebben 
vanop het zonneterras het beste zicht op de zeehondenshow. je laat je best helpen op het steile pad naar 
het zonneterras. 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).

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 
restaureerde en verbouwde drie belle époquevilla’s, daterend van 
1894, tot een uiterst attractief bezoekerscentrum. je wordt onder-
gedompeld in de zorgeloze en feestelijke sfeer die Blankenberge 
uitstraalde ten tijde van de belle époque. een interactieve ten-
toonstelling met affiches, postkaarten, spelletjes, kledingstukken, 
foto’s en filmmateriaal vertelt een nostalgisch verhaal. Bewonder 
enkele prachtige exemplaren van de wandtegeldecoratie en ont-
dek wat de art nouveau betekende in Blankenberge.

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. 

1 2 3
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2

BLAnkEnBErgE \  Bezoek en beleef

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

02

03

Het 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’.

serpentarium

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

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. 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 verplaats-
bare 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.

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
Telefoon: +32 (0)50 41 18 75
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. 

3

BLAnkEnBErgE \  Bezoek en beleef

koning Boudewijnlaan 15 bis
8370 Blankenberge
Telefoon: +32 (0)50 43 52 60
mail: blankenberge@sport.vlaanderen
Website:  
www.sport.vlaanderen/blankenberge
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38 39BLAnkEnBErgE \  Toegankelijk strand - Verhuur van aangepaste fietsen en rolstoelen

LiEVEnS HEnk:
kerkstraat 124, 8370 Blankenberge
Telefoon: +32 (0)50 41 42 84
fax: +32 (0)50 42 72 06 
mail: info@lievenshenk.be
Website: www.lievenshenk.be

tandem / elektriscHe fiets

3 / Verhuur Van aangepaste 
 fIetsen en rolstoelen

ter hoogte van het EHBO-lokaal van de reddingsdienst (gratis), tijdens de zomer (opgelet, deze 
rolstoel kan niet gereserveerd worden). 

zeedijk 1, 8370 Blankenberge
Telefoon: +32 (0) 50 41 37 17 
Website: www.blankenberge.be/inwoners/nederlands/Toegankelijkheid/ 
Toegankelijk-Blankenberge/Recreatie/Toegankelijk-Strand/page.aspx/2908

strandrolstoel

2 / toegankelIjk 
strand
in Blankenberge kan men met een rolstoel het strand op via de 
verharde doorgang naast de Charlierhelling (naast het Casino). op de 
dijk zijn signalisatieborden aangebracht die rolstoelgebruikers de weg 
wijzen naar de plaats waar ze het strand kunnen betreden.

4 / eten en drInken

au luxembourg

zeedijk 75, +32 (0)50 67 44 38
auluxembourg@hotmail.com

inkOm
Hoogte van de trede ................................................... 10 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................86 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ................................... 70 cm      | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 50 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................86 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................86 cm     | 

opstelruimte naast het toilet .................................91 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................99 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

belgium pier

zeedijk 261, +32 (0)50 43 37 50
info@belgiumpier.be, www.belgiumpier.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur .................... 76 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 30 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ............................................................. 100 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ............................................................... 80 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................99 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 114 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ..................................110 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................0      | 

02 10
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mailto:auluxembourg@hotmail.com
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Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ............................................................. 100 cm     | 

toiletdeur  ...........................................................................91 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................82 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................64 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

bistro de tijd

grote markt 9, +32 (0)473 75 43 56
bistrodetijd@hotmail.com, www.bistro-detijd.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 4 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ..................  92 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................38 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................82 cm     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ................................................................82 cm     | 

toiletdeur  ...........................................................................91 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................83 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................. 113 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

bouleVard 25

De Smet de naeyerlaan 25,  
+32 (0)50 42 52 67 - +32 (0)472 60 87 20 
broosluc@hotmail.com

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................. 100 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................72 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................33 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................150 cm     | 

04

03

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ............................................................. 100 cm     | 

toiletdeur  .......................................................................... 77 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ..............................108 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................105 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

oosterstaketsel

zeedijk 360, +32 (0)476 66 49 98
oosterstaketsel@skynet.be, www.oosterstaketsel.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................93 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 30 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................93 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................ 78 cm     | 

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ..............................120 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................. 114 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

floreal blankenberge

koning Albertlaan 59, +32 (0)50 43 21 11
blankenberge@florealgroup.be, www.florialgroup.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ..................105 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ......................................71 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................85 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................ 97 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................96 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ..............................102 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................160 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

glacier Vincent

zeedijk 158, +32 (0)50 41 26 14
glaciervincent@telenet.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 5 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................92 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ......................................71 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................150 cm     | 

11

09

brasserie marcel

zeedijk 121, +32 (0)50 41 28 46
helena@brasseriemarcel.be, www.brasseriemarcel.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur .................... 87 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ......................................71 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 30 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................86 cm     | 

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet .............................. 1 1 1  cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................93 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

07

01

mailto:blankenberge@florealgroup.be
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Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................ 76 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................88 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................86 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................86 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

Venitien

zeedijk 115, +32 (0)50 41 10 74
info@venitien.be, www.venitien.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 4 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ..................102 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................104 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ..........................................................................86 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................94 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ................................. 123 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

petit rouge

zeedijk 127, +32 (0)50 43 50 43
info@petitrouge.be, www.petitrouge.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 5 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur .....................91 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................72 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................35 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  .............................................................. 1 1 1  cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................85 cm     | 

opstelruimte naast het toilet .............................. 168 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................63 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

plaza

grote markt 26, +32 (0)50 41 99 24
degraeve.chantal@gmail.com

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................. 100 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................72 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 30 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ............................................................... 80 cm     | 

08

06

05

5 / openBare toIletten

BLAnkEnBErgE  \  Openbare toiletten

OPEnBAAr TOiLET 
BiBLiOTHEEk BLAnkEnBErgE

Onderwijsstraat 17 
8370 Blankenberge

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ..................  280 x 200 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ....................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ......................... 120 cm

opstelruimte naast het toilet  ........................  90 cm

aantal steunbeugels  .......................................................  2

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

03

OPEnBAAr TOiLET
STrAnD - VAn PrAETHELLing

betalend

Van Praethelling z.n. 
8370 Blankenberge 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ....................  227 X 232 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ........................ 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  .......................... 120 cm

opstelruimte naast het toilet  .........................  90 cm

aantal steunbeugels  ........................................................  2 

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

01

OPEnBAAr TOiLET  
rOyAL SCArPHOuT yACHTCLuB

gratis

Havenplein 1 
8370 Blankenberge 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ...................... 252 x 217 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ........................ 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  .......................... 120 cm

opstelruimte naast het toilet  .........................  90 cm

aantal steunbeugels  ........................................................  2

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

02
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OPEnBAAr TOiLET zEEDijk  
THV PiEr

betalend

zeedijk 261 
8370 Blankenberge 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  .................. 220 x 220 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ...................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ........................ 120 cm

opstelruimte naast het toilet  .......................  90 cm

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.

OPEnBAAr TOiLET 
TmVW nOOrDzEEBAD

gratis

A. Van Ackersquare 1 
8370 Blankenberge

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ...................  166 x 278 cm

draaicirkel in de toiletruimte  .....................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  .......................  120 cm

opstelruimte naast het toilet  ....................... 90 cm

aantal steunbeugels  ...................................................... 2

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

05

OPEnBAAr TOiLET STEDELijkE  
BEgrAAfPLAATS BLAnkEnBErgE

gratis

Scharebrugstraat z.n. 
8370 Blankenberge

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ..................  200 x 213 cm

draaicirkel in de toiletruimte  .....................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ........................ 173 cm

opstelruimte naast het toilet  ......................  112 cm

aantal steunbeugels  ...................................................... 2

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

06



46 47

Ensorlaa
n

Van Maerlantlaan

Prins Boudewijnlaan

Mi
lto

nl
aa

n

Vondellaan

Bil
de

rd
ijk

laa
n

Monicastraat

Nieu
wstra

at

Albert 
Rodenbach

laa
n Molendreef

Zee
dijk-

De H
aan

Dürerhelling

Dürerlaan

Vondella
an

Murillo
laan

Leopoldlaan

Ernest C
laeslaan

Driftweg

Wenduineste
enweg

Christianalaan

Koninklijk
e Baan

Ze
ed

ijk
-D

e H
aa

n

Leopoldplein

Leopoldplein

Jea
n d’Ardennela

an

Ca
m

ôe
sla

an

Tollen
sla

an

Jordaen
slaa

n

Marie
-Joséla

an

Prins Karellaan

Van Maerlantlaan

Merca
torlaan

Norm
andiëla

an

Popplaan

Schillerlaan

Orteliuslaan

Co
lin

et
la

an

Justus lipsiuslaan

Mem
lin

gla
an

Van Eyckl
aan

Ru
be

ns
la

an

Baron van Caloenlaan

Willem
 Elssc

hotlaan

M
aurits Sabbelaan

Prins U
m

bertolaan

Duinenpad

W
aterkasteellaan

DE HAAN

Ru
be

ns
la

an

Wenduineste
enweg

Rem
bran

dtlaa
n

Duinenw
eg

Herm
an Teirl

inckla
an

Au
gu

st
 V

er
m

ey
le

nl
aa

n

W
illem

 Elsschotlaan

Willem Elsschotlaan

D
uinenw

eg

Koninklijke Baan

Koninklijke Baan

Koninklijke Baan

Koninkli
jke

 Baa
n

Koninklijke Baan

Koninklijke Baan

Ni
eu

w
e 

Ri
jk

sw
eg

Konin
kli

jke
 Ba

an

Ni
eu

w
e 

Ri
jk

sw
eg

Ni
eu

w
e 

Ri
jk

sw
eg

Wenduinesteenweg

Zee
dijk-

De H
aan

Zee
dijk-

De H
aan

Vela
squezla

an

Spreeuw
enlaan

Louisal
aan

Fierens-Gevaertlaan

W
aterkasteellaan

Norm
andiëla

an
Prins Karellaan

Prinses Astridlaan

Goethehelling

< Ooste
nde

Wenduine >

N O O R D Z E E

N34

N34

N34

N34

N34

N317

N317

Vader Catslaan

Cervanteslaan

Quinten Matsijslaan
Quinten Matsijslaan

Celinilaan

Da
nt

el
aa

n

Leopoldlaan

Cle
men

tin
ala

an

Hol
be

inl
aa

n

Le opoldplein

Maria-Hendr ikalaan

Christianaplein

Bretoenselaan

TenierslaanGrac
iala

an

Maria-Hendrikalaan

Albertlaan

Leopoldlaan

Mo
nt

ai
gn

el
aa

n

M
ar

ia
-H

en
dr

ik
al

aa
n

Carlierlaan

Koninklijk Plein

Stationsstraat

Rembrandtlaa
n

Fel
ix T

imermanslaan

Rafaëllaan

Gu
ido

 G
ez

ell

ela
an

Rubenslaan

No
rm

an
diëla

an

Prinses A strid
laa

n

Pr
in

se
s 

Jo
se

ph
in

el
aa

n

Prinses Josephinelaan

Pa
ul van Ostaijenlaan

Karel v
an de W

oestij
nelaan

Ja
n 

Fr
an

s 
W

ille
m

st
ra

at

Hendrik Consciencelaan

>

01

01

i

>

>01

>



48 49

4 / eten en drInken

de coqisserie

koninklijke Baan 29 De Haan, +32 (0)59 43 00 43
info@decoqisserie.be, www.decoqisserie

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

Breedte van de smalste inkomdeur .....................91 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .................................... 71 cm      | 

tafel: onderrijdbare diepte  ......................................31 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................96 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................88 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................83 cm     | 

opstelruimte naast het toilet .............................. 172 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................58 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

rita

kerkstraat 34 Wenduine, +32 (0)50 41 19 90

inkOm
Hoogte van de trede ...................................................23 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................... 90 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................65 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................53 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................ 87 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................89 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 80 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................84 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................1      | 

01 Bk

DE HAAn  \  Eten en drinken

1 / 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

2 / 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  \  Bezoek en beleef - Toegankelijk strand - Verhuur van aangepaste fietsen en rolstoelen

3 / Verhuur Van aangepaste fIetsen 
 en rolstoelen

FietSHUiS CatrYSSe 
leopoldlaan 16, 8420 de Haan 
Telefoon: +32 (0)59/ 23 43 77 of 
+32 (0)486 42 49 51 
fax: +32 (0)59 23 79 59 
Website: www.cattrysse.be

FreddY langaSkenS 
kervijnlaan 10, 
8420 Wenduine (de Haan)
Telefoon: +32 (0)50 41 67 13

FietSverHUring andre 
leopoldlaan 9-11, 8420 de Haan 
Telefoon: +32 (0)59 23 37 89 
fax: +32 (0)59 23 37 89
mail: fietsenandre@hotmail.com
Website: www.fietsenandre.be 

tandem

graaf jansdijk 18
8420 De Haan
Telefoon: +32 (0)50 41 46 43
mail: wielingenbad@dehaan.be
Website:  
www.dehaansport.be > infrastructuur > 
Wielingenbad

FietSverHUring CatrYSSe 
leopoldlaan 16, 8420 de Haan 
Telefoon: +32 (0)59 23 43 77  
of +32 (0)486 42 49 51
fax: +32 (0)59 23 79 59
Website: www.cattrysse.be 

01

bakfiets

http://www.cattrysse.be
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zeerust

zeedijk 34-35 Wenduine, +32 (0)50 42 59 07
info@zeerust-wenduine.be, www.zeerust-wenduine.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 2 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................... 90 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................72 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  ......................................31 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  .................................................................  n.v.t.     | 

toiletdeur  ..........................................................................88 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................89 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ....................................81 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................0      | 

Bk

5 / openBare toIletten

OPEnBAAr TOiLET STrAnD 
VOSSESLAg (zOn, zEE… zOrgELOOS)

gratis

Vosseslag z.n. 
8420 De Haan Vosseslag

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET....................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  .....................  395 x 260 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ........................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ..........................  120 cm

opstelruimte naast het toilet  .......................... 90 cm

aantal steunbeugels  ......................................................... 2

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

Bk

DE HAAn \  Eten en drinken - Openbare toiletten DE HAAn  \  Openbare toiletten

OPEnBAAr TOiLET gEmEEnSCHAPS-
CEnTrum ‘T SCHELPESTik

betalend

Vosseslag 131 
8420 De Haan Vosseslag

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ....................................... n.V.T.

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ..................... 200 X 235 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ......................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ........................... 130 cm

opstelruimte naast het toilet  ........................ 220 cm

aantal steunbeugels  .........................................................  2

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

Bk

OPEnBAAr TOiLET
SPOrTCEnTrum HAnEVELD 

gratis

nieuwe Steenweg 74 
8420 De Haan 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ....................... 170 X 270 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ......................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ........................... 120 cm

opstelruimte naast het toilet  ..........................  90 cm

aantal steunbeugels  .........................................................  2 

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

Bk
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BREDENE
WWW.Bredene.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.

1 / Bezoek en Beleef

Het turkeyenhof is een gerestaureerde hoeve uit 1737 in klassieke polderhoeve-
stijl. 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 33 08 30

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 rolstoelge-
bruikers. enkel het café en de schuur met de uitgebreide collectie noordzeeschelpen en de foto’s en affiches 
met een brede kijk op het verleden van de gemeente en streek zijn toegankelijk. er zijn geen niveauverschil-
len aan de ingang en de route doorheen het museum vertoont ook geen knelpunten.

BrEDEnE  \  Bezoek en beleef

dit zwembad biedt enkele voorzieningen voor rolstoelgebruikers, maar sommige 
delen van het zwembad zijn moeilijk bereikbaar omwille van de smalle gangen. 
in de groepskleedkamer kan je de transfer maken naar een zwembadrolstoel. 
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 mogelijk, 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
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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

BrEDEnE  \  Bezoek en beleef - Verhuur van aangepaste fietsen en rolstoelen

3 / Verhuur Van aangepaste fIetsen 
 en rolstoelen

rijWiELEn HEiDi PinTE
kapelstraat 151, 8450 Bredene - Telefoon: +32 (0)59 44 65 26 - mail: heidipinte@gmail.com

tandem, elektriscHe fiets en rolstoel

2 / toegankelIjk strand
tegen de zomer van 2015 worden de twee strandtunnels heraangelegd onder de koninklijke Baan t.h.v. strandpost 2 
(duinegat) en strandpost 6 (naaktstrand/Hippodroom)

02

BrEDEnE \  Eten en drinken

4 / eten en drInken

bistreau 
(staf Versluys centrum)

kapelstraat 76b Bredene-Bad, +32 (0)474 92 14 78
wen_stef@hotmail.be, 
https://stafversluys-centrum.be/nl/bistreau 

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 2 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................... 80 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ................................... 70 cm      | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................58 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................85 cm     | 

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................95 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................150 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

m due

kapelstraat 125 Bredene-Bad, +32 (0)476 79 01 34
info@mdue.be, www.mdue.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 5 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................88 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ..................................... 74 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................ 77 cm     | 

toiletdeur  .......................................................................... 78 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................85 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................. 115 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................2      | 

02 01

mailto:wen_stef@hotmail.be?subject=Bistreau
mailto:info@mdue.be
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5 / openBare toIletten

OPEnBAAr TOiLET mEETing- En 
EVEnTCEnTrum STAf VErSLuyS

gratis

kapelstraat 76 
8450 Bredene 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ......................  165 x 220 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ......................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ........................... 120 cm

opstelruimte naast het toilet  ..........................  90 cm

aantal steunbeugels  ..........................................................  1

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

02

OPEnBAAr TOiLET 
rECrEATiEDOmEin grASDuinEn 

gratis

koningin Astridlaan / zandstraat z.n. 
8450 Bredene 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ......................  218 x 218 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ........................ 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  .........................  100 cm

opstelruimte naast het toilet  .........................  90 cm

aantal steunbeugels  ........................................................  2

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

01

BrEDEnE  \  Openbare toiletten

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 
fietsroutes vind je in de vvv. ideaal voor een 
vakantie aan zee.
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62 63OOSTEnDE  \  Bezoek en beleef

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. Het is de ideale 
plek om de sfeer van de ‘langste dag’ te beleven. je kan 
er ook het huis van prins karel (1903-1983) bezoeken. 

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. 

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 raversyde 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

de atlantikwall is helaas niet rolstoeltoegankelijk, maar in het gebouw aan het begin van de wandeling is er 
wel een toegankelijke expositie waar je ook een film over deze historische verdedigingsmuur kan bekijken. 

Het museum en de filmzaal bij anno 1465 zijn vlot toegankelijk. je vindt er ook een aangepast toilet met 
beugels. 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 huis van prins karel is toegankelijk, maar de smalle gangen kunnen hinderlijk zijn. 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

01

Bezoekers krijgen een audiogids mee tijdens hun bezoek aan de atlantikwall en anno 1465.

2 / Bezoek en Beleef

een bezoek aan Mu.Zee is een boeiende ontdekkingstocht door de geschie-
denis van de moderne en hedendaagse Belgische kunst. Het museum biedt 
een mooi en ruim overzicht van 1850 tot nu: van werk van james ensor en 
léon Spilliaert tot werk van roger raveel, luc tuymans en valérie Mannaerts. 
Mu.Zee organiseert jaarlijks enkele grote en kleine tijdelijke tentoonstellingen, 
waarbij de link naar de permanente collectie nooit ver weg is. 

romestraat 11
8400 Oostende
Telefoon: +32 (0)59 50 81 18
mail: info@muzee.be 
Website: www.muzee.be

Het museum is goed toegankelijk voor bezoekers met een mobiele beperking. Hier en daar kan je wat hulp 
gebruiken bij het openen van de deuren en in de tentoonstellingsruimte 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 mentale en/of fysieke beperking mee op een crea-
tieve 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 mentale beperking kan er een rondleiding op maat voorzien worden waarbij ge-
werkt wordt rond een specifiek thema. kijken en beleven staan hierbij centraal. reserveren is noodzakelijk.

mu.zee

OOSTEnDE  \  infokantoor - Bezoek en beleef

02

1 / Infokantoor

Misschien heb je een duwtje nodig aan de afgeschuinde 
drempel van de inkomdeur. Het kantoor is vlot toegankelijk. 
er is een verlaagde en onderrijdbare balie, al is de diepte 
beperkt. de 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
fax: +32 (0)59 70 34 77
mail: info@visitoostende.be
Website: www.visitoostende.be

toerisme oostende

A
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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.

Vuurtorenweg, 8400 Oostende 
Telefoon: +32 (0)59 32 00 48 mail: info-fort@fort-napoleon.be Website: www.fortnapoleon.be

04

Bezoekers krijgen een audiogids mee.

OOSTEnDE  \  Bezoek en beleef

de  noordzee een saaie zee? Zeker niet! in vergelijking met veel van de tot 
de verbeelding sprekende tropische wateren zijn de noordzee en het ka-
naal erg gezonde zeeën, welke huisvesting bieden aan een verrassend geva-
rieerde groep van planten en dieren. de collectie van het museum wordt 
levend gehouden door vissers die zelf levend aquariummateriaal mee 
brengen uit de noordzee en het kanaal. in het noordzeeaquarium leven ze 
beschermd in 13 afzonderlijke aquariums. en in de meeste gevallen letterlijk 
op een steenworp van hun natuurlijke habitat. Het museum herbergt ook 
een collectie fossielen, schelpen en gedroogde en opgezette zeedieren.

je bereikt het noordzeeaquarium via het drempelloze pad aan de dokzijde van de visserskaai. Het museum 
is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, de aquariums zijn ook zittend goed zichtbaar. er zijn geen toiletten 
in het museum. Het openbaar sanitair dat zich net naast het museum bevindt heeft geen aangepast toilet.

stedelijk noordzee aquarium

Historische erfgoedwandeling doorheen oostende. Uitstekende wandelfi-
che te downloaden met alle toegankelijkheidsinfo over de wandeling. 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: www.westkans.be/nl/projecten/
versterkte-steden

erfgoedwandeling Voor iedereen

3 / toegankelIjk strand
om de toegankelijkheid van het strand tijdens de zomermaanden te optimaliseren 
voor minder mobiele personen voorziet de stad oostende metalen platen op diverse 
plaatsen tot aan de vloedlijn.

je vindt deze metalen constructie ter hoogte van de Parijsstraat (venetiaanse 
gaanderijen) en de diksmuidestraat (ravelingen, Belgisch Zeeinstituut).

Visserskaai
8400 Oostende
mail: noordzeeaquarium@oostende.be
Website: www.visitoostende.be 
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4 / Verhuur Van aangepaste 
 fIetsen en rolstoelen

de stad oostende beschikt over een aantal 
strandbuggy’s. de flexibele buggy trotseert 
moeiteloos het mulle zand en blijft ook drijven 
op het water. voor meer informatie kan je 
terecht bij de dienst Samenleven  
(+32 (0) 59 80 55 00). de buggy’s worden 
verhuurd bij kurioosa op de Zeedijk en ook 
het Belgisch Zee-instituut voor orthopedie 
oostende (Zeedijk, 286) stelt strandrolstoelen 
ter beschikking.

zeedijk 286-288, 8400 Oostende
Telefoon: +32 (0)59 70 51 81

strandrolstoel

niCO - fun On WHEELS 
Albert i-Promenade 44A 8400 Oostende 
Telefoon: +32 (0)59/23.34.81 of 
+32 (0)477/ 30 05 51 
mail: info@nicokarts.be 
Website: www.nicokarts.be

zeedijk 286-288, 8400 Oostende
Telefoon: +32 (0)59 70 51 81

kriSCrOSS
zeedijk 92A 8400 Oostende
Telefoon: +32 (0)59/ 80 78 00

bakfiets

Dirk
zeedijk 153A 8400 Oostende
Telefoon: +32(0)59/ 80 63 48 of +32(0)59/806348 
(ook met stuur achteraan)

ginO VErHuur
kemmelbergstraat 40 8400 Oostende
Telefoon: +32 (0)59/ 50 06 23 of 
+32 (0)486/ 36 14 94, 
fax: +32 (0)59/ 50 06 23, 
mail: info@ginocarts.be 
Website: www.ginocarts.be 
(ook met stuur achteraan)

SAnDrA STrAnDfiETSEn
Albert i Promenade 16, 8400 Oostende
Telefoon: +32 (0)478 40 79 21 
mail: info@sandra-strandfietsen.be 
(ook voor volwassene + kind)

VErHuringEn LinDA (enkel tandem)
Albert 1 Promenade 28 8400 Oostende 
Telefoon: +32 (0)59/ 51 70 39 of 
+32 (0)498/ 50 82 91
fax: +32 (0)59/ 51 70 39
E-mail: verhuringenlinda@skynet.be 
Website: www.lindacarts.be 

niCO - fun On WHEELS 
Albert i-Promenade 44A 8400 Oostende 
Telefoon: +32 (0)59/23.34.81 of 
+32 (0)477/ 30 05 51 
mail: info@nicokarts.be 
Website: www.nicokarts.be
(ook tandems voor een volwassene  
+ 1 of 2 kindjes)

kriSCrOSS
zeedijk 92A 8400 Oostende
Telefoon: +32 (0)59/ 80 78 00 
(ook tandems voor een volwassene  
+ kind)

tandem + elektriscHe fiets

fiETSPunT OOSTEnDE (station)
Telefoon: +32 (0)475 69 61 48

gewone en elektriscHe rolstoelfiets, tandem 
en Hypocampus (strand- en zeerolstoel)

OOSTEnDE  \  Eten en drinken

5 / eten en drInken

belVedere

zeedijk 90 / koningin Astridlaan 11
immo_building@yahoo.com
www.visitoostende.be/nl/belvedere

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

Breedte van de smalste inkomdeur .................... 87 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................65 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 60 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ............................................................... 80 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ...........................................................................81 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................96 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................72 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

bistro cHopin

Visserskaai 13, +32 (0) 59 42 54 42
bistrochopin@hotmail.com
www.visitoostende.be/nl/bistro-chopin

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 2 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur .................. 164 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................52 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  .............................................................. 164 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................85 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................96 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................84 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................0      | 

01 05

mailto:immo_building@yahoo.com
mailto:bistrochopin@hotmail.com
http://www.visitoostende.be/nl/bistro-chopin
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Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................89 cm     | 

toiletdeur  ...........................................................................91 cm     | 

opstelruimte naast het toilet .............................. 107 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ................................... 76 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

brasserie alfons

Vindictivelaan 1A, +32 (0)59 41 24 80
tom.labens@hotmail.com

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................92 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  .............................................................. 128 cm     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ................................................................99 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................98 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 90 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................120 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

brasserie leffe

Wapenplein 10, +32 (0)59 50 47 82
info@leffeoostende.be, www.leffeoostende.be

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

Breedte van de smalste inkomdeur ....................85 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ..................................... 74 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................32 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................84 cm     | 

03
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de boeie

kerkstraat 35, +32 (0)59 43 50 10
nathalie.vanhulle@sho.be, www.sho.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................117 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ..................................... 67 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................70 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................94 cm     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  .......................................................................... 97 cm     | 

opstelruimte naast het toilet .............................. 164 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................94 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

10

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ..........................................................................86 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ..............................105 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................. 116 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

groeneVeld

Torhoutsesteenweg 655, +32 (0)59 80 86 51
info@hotelgroeneveld.be, www.hotelgroeneveld.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 8 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................96 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 60 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ......................................................................... 90 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................98 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................150 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

OOSTEnDE  \  Eten en drinken

de Volksbond

kan. Dr. Colenstraat 7, +32 (0)59 56 04 36
saartje_rouzee@hotmail.com

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................93 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................52 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................ 87 cm     | 

toiletdeur  ...........................................................................91 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ..............................102 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................52 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

dolce mare

Visserskaai 19, +32 (0)59 70 28 38
dolce.mare@hotmail.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 8 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................... 80 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ..................................... 73 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................. 100 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................ 76 cm     | 

02
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la moulinière

Visserskaai 17-18, +32 (0)59 50 87 00 
www.visitoostende.be/nl/la-mouliniere

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 6 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................86 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ..................................... 76 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................35 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................ 87 cm     | 

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................95 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ................................205 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

melinda

mercatorlaan 21, +32 (0)59 80 72 72
info@melinda.be, www.melinda.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ..................140 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 
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Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ..........................................................................88 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ..............................103 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................108 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

moby dick

Visserskaai 6, +32 (0)59 80 01 37 

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................. 100 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................72 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 30 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ............................................................... 90 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  .................................................................91 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................82 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................ 97 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ................................. 170 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 
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Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ..........................................................................92 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................. 100 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ................................ 100 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

Vayamundo - den ensor

zeedijk 290
www.vayamundo.be/nl/kust/culinair/brasserie-den-ensor

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................... 151 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................72 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ............................................................. 100 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ...............................................................178 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................92 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................. 100 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ................................ 100 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

old inn

Louisastraat 12, +32 (0)59 70 50 60
verbeeck.rene@telenet.be 

inkOm
Hoogte van de trede ....................................................18 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur .................... 78 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ....................................00 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  ....................................00 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................ 79 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................83 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ..............................105 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ....................................61 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

Vayamundo – plad’o

zeedijk 290
www.vayamundo.be/nl/kust/culinair/de-grote-rede

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur .................. 148 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................35 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ............................................................. 100 cm     | 
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Vayamundo - de kokpit

zeedijk 290
www.vayamundo.be/nl/kust/culinair/de-kokpit

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................95 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................69 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................35 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ............................................................... 151 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................. 100 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ..................................110 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

Bk

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 80 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................150 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

‘t botteltje

Louisalaan 19, +32 (0)59 70 09 28
info@cafebotteltje.be, www.cafebotteltje.be

inkOm
Hoogte van de trede .................................................23 cm      | 

Breedte van de smalste inkomdeur ............2 x 65 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................65 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 80 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................92 cm     | 

toiletdeur  ......................................................................... 90 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................95 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ..................................110 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

07

 ‘t bootHuis

Visserskaai 45, +32 (0)59 80 92 00
info@chez-nous.be, www.chez-nous.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................85 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................64 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  ..................................... 57 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................ 87 cm     | 
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OPEnBAAr TOiLET
BiBLiOTHEEk kriS LAmBErT 

gratis

Wellingtonstraat 7 
8400 Oostende 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ..................... 170 x 200 cm

draaicirkel in de toiletruimte  .......................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  .........................  103 cm

opstelruimte naast het toilet  ......................... 90 cm

aantal steunbeugels  ........................................................ 2

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

01

OPEnBAAr TOiLET 
Az SinT-jAn CAmPuS HEnri SErruyS 

gratis

kaïrostraat 84 
8400 Oostende 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ......................  206 x 210 cm

draaicirkel in de toiletruimte  .........................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ...........................  130 cm

opstelruimte naast het toilet  ........................... 80 cm

aantal steunbeugels  .......................................................... 2

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

OPEnBAAr TOiLET 
CuLTuurCAfé DE grOTE POST 

gratis

Hendrik Serruyslaan 18 A 
8400 Oostende 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

Breedte van de toiletdeur ............................ 81 cm 

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ......................  305 x 180 cm

draaicirkel in de toiletruimte  .........................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ...........................  140 cm

opstelruimte naast het toilet  ...........................  117 cm

aantal steunbeugels  .......................................................... 2

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

02

03

6 / openBare toIletten

http://www.vayamundo.be/nl/kust/culinair/de-kokpit


74 75OOSTEnDE \  Openbare toiletten

OPEnBAAr TOiLET
OC DE SCHAPEryE

gratis

Steenovenstraat 86 
8400 Oostende 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ...............  122 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ......................  163 x 228 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ........................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ............................  92 cm

opstelruimte naast het toilet  .......................... 90 cm

aantal steunbeugels  ......................................................... 2

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

Bk

OPEnBAAr TOiLET 
STATiOn OOSTEnDE 

betalend

natiënkaai 5 
8400 Oostende 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ....................... 173 x 222 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ......................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ........................... 120 cm

opstelruimte naast het toilet  ..........................  90 cm

aantal steunbeugels  .........................................................  2

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

04

OPEnBAAr TOiLET STrAnD DikSmui-
DESTrAAT (zOn, zEE... zOrgELOOS)

gratis

Diksmuidestraat z.n. 
8400 Oostende 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ....................................... n.V.T.

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ............ 280 x 200 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ................ 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  .................. 120 cm

opstelruimte naast het toilet  .................  90 cm

aantal steunbeugels  ................................................  2

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

Bk

OOSTEnDE  \  Openbare toiletten

OPEnBAAr TOiLET 
OC ‘T ViOOLTjE

gratis

Violierenlaan 3B 3 B
8400 Oostende 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  .............. 160 x 257 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ................ 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  .................  100 cm

opstelruimte naast het toilet  .................  90 cm

aantal steunbeugels  ................................................  2

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

Bk

OPEnBAAr TOiLET 
Az DAmiAAn - HEiLig HArT

gratis

gouwelozestraat 100 
8400 Oostende 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  .......................  192 x 218 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ........................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ..........................  120 cm

opstelruimte naast het toilet  .......................... 90 cm

aantal steunbeugels  ......................................................... 2

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

Bk
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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 
de vvv. ook voor kunst en cultuur ben je er 
aan het juiste adres!

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
fax: +32 (0)59 31 11 95
mail: toerisme@middelkerke.be
Website: www.toerismemiddelkerke.be

toerisme middelkerke

A

miDDELkErkE \  infokantoor

01



78 79

Heirweg

Heirweg

Heirweg

West
en

dela
an

Ooste
ndelaan

Ooste
ndelaan

Epern
ayp

lein

Zee
dijk

Zee
dijk

Zee
dijk

Ze
ed

ijk

Zee
dijk

Zee
dijk

Ze
ed

ijk

Antoine van Cailliestraat

Zee
dijk

Populierenlaan

Populierenlaan

Kerkstraat

Sperm
aliestraat

Sperm
aliestraat

Sperm
aliestraat

Sperm
aliestraat

Zee
dijk

Zee
dijk

Zee
dijk

Zee
dijk

Zee
dijk

Leopoldlaan

Leo
poldlaan

Leopoldlaan

Leo
poldlaa

n

Leo
poldlaa

n

Leo
poldlaa

n

Leo
poldlaa

n

Josep
h Ca

sse
laa

n

Hector Verhaeghelaan

Koninginnelaan

Koninginnelaan

Koninginnelaan

Cyrie
l de Grootelaan

Cy
rie

l d
e 

Gr
oo

te
la

an
Kwintestr.

Duin
en

weg

Duinenweg

Duinenweg

Duinenweg

Duinenweg

Duin
en

weg

Duinenweg

ge
wneniu

D

Bremweg

Westendelaan

West
en

dela
an

West
en

dela
an

Warande

W
ar

an
de War

an
de

Ijzerlaan

Ijzerlaan

Albertstr.

Albertstraat

P. Poulletstr.

Alexandre Ponchonstraat

Bergenstraat

Kem
m

elbergstraat

Parijsstraat

Gentstraat
Paul de Sm

et de Nayerstraat

René Mouchottstraat

Rozenlaan

Petunialaan

Lisbloemlaan

Lis
bloem

laa
n

Ten
 Po

ele

Ten Poele

Ab
di

sw
eg

Karel Jonckheerestr.

Ste
enoven

stra
at

Tijl uilenspiegellaan

Watervlietstraat

Gasstra
at

Molenstraat

Akk
ers

tra
at

Loskaaistraat

Slachthuisstr.

Kapellestraat

Veldstraat

Dennenlaan

Hendrik Prootstraat

Veldstr.

W
ilgenlaan

Onderw
ijss

traa
t

Smidsest
raat

N34

N34

N34

Duin
en

we
g

Westende la an

Lisdoddestraat

Lisdoddestra

at
St.-T

h eresiastr.

Prosper Poullet straat

Tamarisk
enlaan

Jules van Den Heuvelstraat

Parijsstraat

Eg
lan

tie
rla

an

Ten
 Poe le

Warande

Warande

Ka
rel 

Jonckheerestraat

Karel Jo
nckhe erestraat

Roger Pieterstraat

Paul Snoekstraat

A. Ver
meylenstr.

Karel
 van de Woestijnestr.

St
ijn

 S
tr

eu
ve

l s
st

ra
at

Guido Gezellestraat

Wes
te

nd

ela
an

Kleine Kerkweg

N
orm

a ndlaan

Kleine Kerkw
eg

Kle
ine Kerkw

eg

Jean van Hinsberghstraat

Duinenweg

Ooste
ndelaan

Loskaaistraat

Lo
sk

aa
istr

aat

F. Diere
ndoncks

traa
t

O
udst rijders p le

in

Klein Kasteelstraat

Rog er 
de G

rim
berg

hest
raa

t

< W
este

nde

Raversij
de >

N O O R D Z E E

P A R K  V A N
M I D D E L K E R K E

MIDDELKERKE

01

02

03

01
02

03 04

05

06

01

04

05

01



8180 miDDELkErkE  \  Eten en drinken

3 / eten en drInken

de smidse

kerkstraat 4, +32 (0)59 31 00 07 
grepodesmisdse@gmail.com, 
www.eetpraatcafedesmidse.com 

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................92 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ................................... 72 cm      | 

tafel: onderrijdbare diepte  ......................................41 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 80 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ................................... 97 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

oase

zeedijk 82, +32 (0)59 30 00 36

inkOm
Hoogte van de trede .................................................... 17 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................85 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................45 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ............................................................... 90 cm     | 

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................ 57 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ..................................147 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................1      | 

05 03

miDDELkErkE  \  Verhuur van aangepaste fietsen en rolstoelen

Zeedijk, 8430 Middelkerke
Telefoon: +32 (0)59 31 50 14
mail: sociale.zaken@middelkerke.be
twee strandjutters en een zeejutter worden 
uitgeleend tijdens de maanden juli en augustus 
bij de uitvalsbasis van de assistentie. Buiten 
het seizoen zijn ze ter beschikking via de dienst 
sociale zaken.

CASinO/DE jOngHE-rOmmEL
zeedijk 102 - Leopoldlaan 60 
8430 middelkerke
Telefoon: +32 (0)59/ 30 07 68 
fax: +32 (0)59/ 31 09 12
mail: info@fietsenhuis-dejonghe-rommel.be of 
info@verhuring-dejonghe-rommel.be
Website: www.dejonghe-rommel.be of 
www.verhuring-dejonghe-rommel.be

strand- en zeejutter mobility scooter

2 / Verhuur Van aangepaste 
 fIetsen en rolstoelen

CASinO/DE jOngHE-rOmmEL
zeedijk 102 - Leopoldlaan 60 
8430 middelkerke 
Telefoon: +32 (0)59/ 30 07 68 
of +32 (0)495/ 57 94 44
fax: +32 (0)59/ 31 09 12
mail: info@fietsenhuis-dejonghe-rommel.be of 
info@verhuring-dejonghe-rommel.be
Website: www.dejonghe-rommel.be of 
www.verhuring-dejonghe-rommel.be 
(tandems voor volwassenen  
of voor volwassene en kind)

COASTBikES/QuiSS-TAX
zeedijk 77-78, 8430 middelkerke
Telefoon: +32 (0)477 33 42 39 
mail: info@coastbikes.be
Website: www.coastbikes.be

jOLi SPOrT
Essex Scottishlaan 26, 8434 Westende
Telefoon: +32 (0)58/ 23 52 82
fax: +32 (0)58 23 52 82
(tandems voor volwassenen  
of voor volwassene en kind)

tandem

jACOBS
Westendelaan 317, 8434 Westende
Telefoon: +32 (0)58/ 23 78 65
fax: +32 (0)58 24 38 93

CASinO/DE jOngHE-rOmmEL
zeedijk 102 - Leopoldlaan 60 
8430 middelkerke
Telefoon: +32 (0)59/ 30 07 68 
fax: +32 (0)59/ 31 09 12
mail: info@fietsenhuis-dejonghe-rommel.be of 
info@verhuring-dejonghe-rommel.be
Website: www.dejonghe-rommel.be of 
www.verhuring-dejonghe-rommel.be

COASTBikES/QuiSS-TAX
zeedijk 77-78, 8430 middelkerke
Telefoon: +32 (0)477 33 42 39 
mail: info@coastbikes.be
Website: www.coastbikes.be

jOLi SPOrT
Essex Scottishlaan 26, 8434 Westende
Telefoon: +32 (0)58/ 23 52 82
fax: +32 (0)58 23 52 82

elektriscHe fiets



82 83miDDELkErkE  \  Eten en drinken - Openbare toiletten

Bkproject k

meeuwenlaan 26-28, +32 (0)59 30 85 00
www.restoprojectk.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................94 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................72 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................46 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................ 77 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................82 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................88 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................98 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................82 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

OPEnBAAr TOiLET 
STrAnD CASinO WEST 

betalend

Antoine van Cailliestraat z.n. 
8430 middelkerke 

TOEgAngSPAD  ................................................................

inkOm  .................................................................................

nAAr HET TOiLET  ..........................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  .......................  150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ......................  220 x 167 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ........................  130 cm 

opstelruimte voor het toilet  ..........................  130 cm

opstelruimte naast het toilet  ........................  105 cm

aantal steunbeugels  ......................................................... 2

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

01

OPEnBAAr TOiLET 
CC DE BrAnDing 

gratis

Populierenlaan 35 
8430 middelkerke 

TOEgAngSPAD  .............................................................

inkOm  ..............................................................................

nAAr HET TOiLET  .......................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  .....................  136 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ...................  180 x 270 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ...................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ........................ 120 cm

opstelruimte naast het toilet  .......................  90 cm

aantal steunbeugels  ......................................................  2

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

02

4 / openBare toIletten

miDDELkErkE  \  Eten en drinken

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................82 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................93 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................84 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................. 112 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

on tHe beacH

Epernayplein z.n. (gebouw Casino), +32 (0)59 30 87 57 
www.casinomiddelkerke.be/nL/welkom/taverne

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur .................. 145 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................72 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................45 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ..........................................................................96 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 115 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................122 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

riViera

zeedijk 84, +32 (0)59 30 08 85
info@tearoomriviera.be, www.tearoomriviera.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................92 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................72 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 60 cm     | 

01

02

Villa noVa

kerkstraat 37, +32 (0)59 30 30 88
bistrantvillanova@gmail.com, www.bistrantvillanova.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur .................... 97 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ......................................71 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................38 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................ 77 cm     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ................................................................ 87 cm     | 

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................ 87 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................68 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

04

mailto:info@tearoomriviera.be
http://www.tearoomriviera.be


84 85miDDELkErkE \  Openbare toiletten

OPEnBAAr TOiLET ADminiSTrATiEf 
CEnTrum (gEmEEnTEHuiS)

gratis

Spermaliestraat 1 
8430 middelkerke 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm ..........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ...............  145 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  .................... 180 x 240 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ....................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  .........................  170 cm

opstelruimte naast het toilet  ........................  112 cm

aantal steunbeugels  .......................................................  2

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

06

OPEnBAAr TOiLET
kErk SCHOrE 

betalend

Schorestraat z.n. 
8430 middelkerke Schore

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..........................................nVT

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 120 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ..................... 240 x 176 cm

draaicirkel in de toiletruimte  .......................  170 cm 

opstelruimte voor het toilet  ......................... 120 cm

opstelruimte naast het toilet  ........................  90 cm

aantal steunbeugels  .......................................................  2

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

Bk

OPEnBAAr TOiLET 
WESTEnLAAn WESTEnDE 

betalend

Westenlaan z.n., 8430 middelkerke Westende
enkel toegankelijk van 1 april tot 30 september

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..........................................nVT

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ....................  226 x 278 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ....................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ......................... 120 cm

opstelruimte naast het toilet  ........................  90 cm

aantal steunbeugels  .......................................................  2

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

Bk

84

OPEnBAAr TOiLET 
mArkTPLEin miDDELkErkE 

betalend

marktplein z.n. 
8430 middelkerke 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ........................................  nVT

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ......................  156 x 270 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ........................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ..........................  120 cm

opstelruimte naast het toilet  .......................... 90 cm

aantal steunbeugels  .......................................................... 1

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

05

miDDELkErkE \  Openbare toiletten

OPEnBAAr TOiLET 
DuinEnBAD 

gratis

Populierenlaan 20 
8430 middelkerke 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ......................  270 x 220 cm

draaicirkel in de toiletruimte  .......................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ............................ 109 cm

opstelruimte naast het toilet  ..........................  145 cm

aantal steunbeugels  ...........................................................  1

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

03

OPEnBAAr TOiLET 
BiBLiOTHEEk miDDELkErkE 

gratis

Populierenlaan 16 
8430 middelkerke 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ................ 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ........................ 176 x 195 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ........................ 1 50 cm 

opstelruimte voor het toilet  ..........................  120 cm

opstelruimte naast het toilet  .........................  110 cm

aantal steunbeugels  ......................................................... 2

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

04
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kustweg 2
8620 nieuwpoort
Telefoon: +32 (0)58 23 39 26
mail: info@nieuwpoort.be

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 de vvv aan zee!

sluizencomplex de ganzepoot/westfront nieuwpoort

niEuWPOOrT \  Bezoek en beleef

1 / Bezoek en Beleef

al 14 jaar geeft de Stedelijke adviesraad voor Personen met een Handicap een jaarlijkse brochure uit genaamd “toegan-
kelijk nieuwpoort”. daarin staan alle openbare diensten, parkeerplaatsen, verblijfplaatsen, adressen voor toegankelijke 
gezondheidszorg, horecazaken (met aangepast toilet), enz. die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. 

naast de info over het assistentieproject ‘Zon, Zee…Zorgeloos’ komen ook de vier strandrolstoelen, de tiralo-zeerolstoel 
en de rolstoelfiets en het toegankelijk stedelijk zwembad met badrolstoel en zwembadlift in de brochure aan bod. 

nieuw is een reliëfbord voor blinden en slechtzienden op de wandelpromenade bij het loodswezenplein. Het bord stelt 
de monding van de ijzer, het aanpalende natuurreservaat, de staketsels, de strandhoofden, vuurtoren, strand en zee 
voor in diverse tactiele elementen.

deze brochure is gratis beschikbaar bij de toeristische diensten van de stad nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 nieuw-
poort. telefoon: 058 22 44 44, Fax: 058 22 44 28, Mail: info@nieuwpoort.be. je kunt ze ook volledig raadplegen op www.
nieuwpoort.be. klik op de openingspagina rechts op ‘toegankelijk nieuwpoort’.

toegankelijk nieuwpoort

Het bezoekerscentrum is volledig rolstoeltoegankelijk. Het panoramisch uitzicht vanop het monument zelf 
wordt voor rolstoelgebruikers momenteel nog gehinderd omwille van de te hoge borstwering.

Het sluizencomplex van nieuwpoort is beter gekend als ‘de ganzepoot’. de naam 
verwijst naar de vorm van het gehele complex. deze plek speelde een cruciale rol 
tijdens de eerste Wereldoorlog. in oktober 1914 zorgde het openen van de sluizen 
voor de onderwaterzetting van de ijzervlakte. daarmee kwam een einde aan de 
oprukking van de duitse troepen. Met behulp van de sluizen bleef de ijzervlakte de 
hele oorlog onder water staan. in het aansluitende bezoekerscentrum Westfront 
nieuwpoort kom je meer te weten over de rol van het sluizencomplex en de onder-
waterzetting tijdens Wo i. 
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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.

er zijn toegankelijke strandmatten voorzien ter hoogte van de Zon, Zee … Zorge-
loos-post en ter hoogte van het leopoldplein van 1 juni tot en met 30 septem-
ber. ter hoogte van het loodswezenplein naast het staketsel is er een betonnen 
pad tot op het strand.

niEuWPOOrT \  Bezoek en beleef

stedelijk zwembad

2 / toegankelIjk strand
er zijn toegankelijke strandmatten voorzien ter hoogte van de Zon, Zee … Zorgeloos-post en ter hoogte van het leopold-
plein van 1 juni tot en met 30 september. ter hoogte van het loodswezenplein naast het staketsel is er een betonnen 
pad tot op het strand.

Stationslaan (Leopold ii park)
8620 nieuwpoort
Telefoon: +32 (0)58 23 38 88 
Email: zwembad@nieuwpoort.be    
Website: www.nieuwpoort.be

01

niEuWPOOrT  \  Verhuur van aangepaste fietsen en rolstoelen

3 / Verhuur Van aangepaste 
 fIetsen en rolstoelen

Hendrikaplein, 8620 nieuwpoort
Telefoon: + 32 (0) 498 92 92 79
Website: www.intro-events.be/projecten/zon-
zee-zorgeloos.html 

van 1 juli tot 31 augustus kan je aan het strand 
bij het Hendrikaplein via “Zon, Zee… Zorgeloos” 
van 10u30 tot 18u30 een tiralo huren. dit is een 
rolstoel waarmee je in het water kan drijven.

tiralo

elektriscHe fiets

E-BikE CEnTEr
marktstraat 7, 8620 nieuwpoort
Telefoon: +32 (0)58 62 61 38
mail: e-bikecenter@telenet.be

rijOrEnT - rijOBikE
zeedijk 118, 8620 nieuwpoort
Telefoon: +32 (0)58 24 18 98 of 
+32 (0)485 52 24 85, mail: info@rijobike.be 
Website: www.rijobike.be

BAmBinO
zeedijk 76, 8620 nieuwpoort
Telefoon: +32 (0)58 23 64 34 of 
+32 (0)475 43 22 26

HAPPy
zeedijk 10f, 8620 nieuwpoort 
Telefoon: +32 (0)58 23 89 17
mail: go-cartshappy@hotmail.com  
(vanaf de krokusvakantie tot en met  
de herfstvakantie)

strandjutter

HAPPy 
zeedijk 10f 8620 nieuwpoort 
Telefoon: +32 (0)58 23 89 17
mail: go-cartshappy@hotmail.com (vanaf de 
krokusvakantie tot en met de herfstvakantie)

rolstoelfiets

tandem

BAmBinO
zeedijk 76, 8620 nieuwpoort
Telefoon: +32 (0)58 23 64 34 of 
+32 (0)475 43 22 26
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4 / eten en drInken

clubHouse

Watersportlaan 11, +32 (0)475 36 27 30
 

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................82 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .................................... 71 cm      | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................44 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................86 cm     | 

toiletdeur  ......................................................................... 90 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................. 100 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................55 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

carrousel

Albert i-Laan 141, 058 23 33 66
info@cosmopolite.be, www.cosmopolite.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................99 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 60 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ............................................................ 100 cm     | 

toiletdeur  ......................................................................... 90 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ...............................110 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................. 90 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................2      | 

12 05

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................72 cm     | 

toiletdeur  .......................................................................... 78 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 90 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................69 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

de lenspolder 
(kinderboerderij)

Elf juliwijk 6a, 058 23 69 86
kinderboerderij@nieuwpoort.be, www.nieuwpoort.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 3 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ...................176 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ......................................71 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................85 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................88 cm     | 

opstelruimte naast het toilet .................................91 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................120 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

niEuWPOOrT  \  Eten en drinken

comilfo

Albert i-Laan 141, 058 23 33 66
info@restocomilfo.be, www.restocomilfo.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ..................102 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................65 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ............................................................. 100 cm     | 

toiletdeur  ......................................................................... 90 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ...............................110 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................. 90 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

de kotter

Albert i-laan 74, 058 22 46 20
nieuwpoort@florealgroup.be, www.dekotter.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................84 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................85 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

06

08

13
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toiletdeur  ..........................................................................89 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 90 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ....................................41 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

d’oude jacHtHaVen

kromme Hoek 1, 0498 52 46 71
info@doudejachthaven.be, www.doudejachthaven.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................... 90 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ................................................................ 77 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................88 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 90 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ..................................110 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

de Vloote

zeedijk / goethalsstraat 25/1, 058 22 23 60
www.sandeshoved.be/restaurants-nieuwpoort.php

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................... 90 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ...............................................................110 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ......................................................................... 90 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ..............................120 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................. 90 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

dijk 69

zeedijk 69

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................... 80 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ............................................................... 118 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

04

02

09
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toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ...............................110 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ................................. 133 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

kaaizicHt

kaai 18A, 058 62 33 38
kaaizicht@gmail.com, www.kaaizicht.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 5 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................83 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ..................................... 78 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................36 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................150 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  .................................................................91 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................85 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 119 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................150 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

feu d’or

Albert i-laan 92, 058 62 32 32
info@feudor.be, www.feudor.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................... 90 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  .......................................................................... 77 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 90 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................86 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

in ‘t Visserke

ijzer 5, 058 23 32 33

inkOm
Hoogte van de trede ....................................................13 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................86 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ..................................... 73 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 60 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ................................................................ 87 cm     | 

07

17

15

mailto:kaaizicht@gmail.com
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Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ......................................................................... 90 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 80 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................. 90 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

seastar terminal

r. Orientpromenade 2, +32 (0)58 23 24 25 
www.seastar.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 2 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur .................. 159 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ..................................... 74 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  ......................................61 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ................................................................96 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................98 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................83 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................82 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

l’ami

zeedijk 124, 058 24 25 24
reservatie@restaurantlami.be, www.restaurantlami.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur .................... 75 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................45 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ..........................................................................92 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................26 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ..................................110 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

restaurant de HaVen

Havenstraat 3, 0486 26 33 99
eten@restaurantdehaven.be, www.restaurantdehaven.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................... 90 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................ 77 cm     | 

01

14

11
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Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ..........................................................................96 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 80 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................130 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

sono io

robert Orlentpromenade 13, 058 62 66 55
resto-sono-io@hotmail.be, www.sono-io.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................... 90 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .................................beperkt     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................beperkt     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ................................................................ 87 cm     | 

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 90 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................120 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

‘t bootHuis

zeedijk 31, 0487 33 33 69
melindademan@hotmail.com, www.boothuisnieuwpoort.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................95 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................44 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................84 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................96 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 90 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ................................... 74 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

le couVer

kaai 13, 058 62 54 82
lecouver@telenet.be, www.lecouver.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 2 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ................... 90 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .................................beperkt     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................beperkt     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................94 cm     | 

03

16

10

http://www.seastar.be/
mailto:reservatie@restaurantlami.be
mailto:eten@restaurantdehaven.be
http://www.restaurantdehaven.be/
mailto:melindademan@hotmail.com
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OPEnBAAr TOiLET 
CEnTrum ySArA 

gratis

Dienstweg Havengeul 14 
8620 nieuwpoort Bad

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ....................  245 x 220 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ........................ 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  .......................... 120 cm

opstelruimte naast het toilet  .........................  90 cm

aantal steunbeugels  ........................................................  2

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

niEuWPOOrT  \  Eten en drinken - Openbare toiletten

5 / openBare toIletten

OPEnBAAr TOiLET 
THEATErzAAL CiTy 

gratis

Valkestraat 18 
8620 nieuwpoort Stad

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ....................... 170 x 200 cm

draaicirkel in de toiletruimte  .........................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ...........................  120 cm

opstelruimte naast het toilet  ...........................  83 cm

Steunbeugels  ..........................................................................  2

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

OPEnBAAr TOiLET 
BEzOEkErSCEnTrum WESTfrOnT 

gratis

kustweg 2 
8620 nieuwpoort Stad

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ..................... 230 x 220 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ......................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ...........................  155 cm

opstelruimte naast het toilet  ........................... 92 cm

Steunbeugels  .........................................................................  2

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

02

03

KOKSIJDE
BeZoeker.kokSijde.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 natuurgebie-
den. Hier vind je ook het gerenommeerde Paul delvaux-
museum, met een unieke collectie schilderijen van de 
surrealist. deelgemeente oostduinkerke is dan weer de 
enige kustgemeente ter wereld waar je garnaalvissers 
te paard aan het werk kan zien. een prachtig schouw-
spel! elke eerste week van de grote vakantie zijn er dan 
ook de garnaalfeesten. andere troeven zijn de grote 
natuurgebieden, een charmant dorp dat de folklore in 
ere houdt en het nationaal visserijmuseum.
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kOkSijDE  \  Bezoek en beleef

Het navigo-museum nodigt u uit op een historische wandeling door de vlaamse 
zee- en kustvisserij. Maak kennis met de vlaamse vissersfamilie, de heroïsche 
ijslandvaarders en de garnaalvissers te paard, een unieke levende traditie in 
oostduinkerke. de rijke museumcollectie verenigt erfgoed, kunst, ambacht en 
natuur van de noordzee.

Het navigo - nationaal visserijmuseum schept een dynamisch klimaat voor 
maritiem erfgoed in vlaanderen. Met een rijke museumverzameling voorgesteld 
in levensechte decors, een vissershuisje, een visserscafé en een erepark staat 
u aan het roer van dit museum. door een interactieve opstelling, gevarieerde 
tentoonstellingen en aandacht voor geschiedenis, heden en toekomst van de 
visserij in de noordzee, toont en verdiept het museum de unieke banden die 
bestaan tussen mens en zee. 

diverse doe-elementen dragen in belangrijke mate bij tot een grote belevings-
waarde van het museum. Het kustvissersvaartuig od.1 “Martha” met daaronder 
de onderwaterwereld met de noordzeeaquariums vervolledigen het geheel. Het 
museum beheert een bijzondere collectie van een internationaal niveau en is 
tegelijkertijd een gastvrije ontmoetingsruimte voor jong en oud.

Pastoor Schmitzstraat 5
8670 Oostduinkerke 
Telefoon: + 32 (0)58 51 24 68 
fax: + 32 (0)58 51 08 17 
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 vissershuisje 
bevinden zich een paar drempels. de volledige aquariumverdieping is eveneens toegankelijk.

2

er is een audiogids beschikbaar.

2

1 / Bezoek en Beleef

Beleef het dagelijkse leven in een middeleeuwse cisterciënzerabdij. Wonen, werken, 
bidden, eten, spelen, liefhebben,… het zal je verbazen hoe verschillend en gelijkaar-
dig de middeleeuwer en de moderne mens wel zijn. Maquettes, levensechte decors 
en een spannende film van Stijn Coninx bespelen de zintuigen en laten het verle-
den herleven. Soms prangend, soms grappig, altijd fascinerend. 

koninklijke Prinslaan 6-8 
8670 koksijde 
Telefoon: +32 58 53 39 50 
fax: +32 58 51 00 61 
mail: info@tenduinen.be 
Website: www.tenduinen.be

abdijmuseum 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. de meeste zalen zijn goed 
bereikbaar. Bij de belevingselementen kan je wel hulp nodig hebben. er zijn 2 aangepaste toiletten, maar de 
draai- en opstelruimte is beperkt. Het ruïneveld is voor rolstoelgebruikers niet toegankelijk omwille van de 
steile hellende vlakken.

in het museum zijn er in elke zaal infobordjes in brailleopschrift. 

02

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

01

Bk
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3

een bezoek aan het museum Paul delvaux is een unieke ervaring op zich: ze 
dompelt de bezoeker onder in de eigen leefwereld van deze boeiende kunstenaar. 
nergens ter wereld bracht men immers zoveel werken van ‘s werelds bekendste 
twintigste-eeuwse, surrealistische schilder samen. aan de hand van een unieke 
verzameling schilderijen, objecten, e.a. worden het leven en de evolutie van het 
werk van Paul delvaux in een intiem kader geïllustreerd. Persoonlijke bezittingen 
en dierbare souvenirs wisselen hier af met de grootste meesterwerken.

Paul Delvauxlaan 42
8670 koksijde
Telefoon: +32 (0)58 52 12 29
mail: info@delvauxmuseum.com
Website: www.delvauxmuseum.com 

 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. Het hellend vlak voor 
de deur van de cafetaria kan voor wat hinder zorgen. de tafels zijn ook niet helemaal onderrijdbaar.

paul delVauxmuseum
3

01

kOkSijDE  \  Verhuur van aangepaste fietsen en rolstoelen

2 / Verhuur Van aangepaste 
 fIetsen en rolstoelen

fiETSEnVErHuur VAnnEuViLLE
Albert i Laan 107, 8670 Oostduinkerke
Telefoon: +32 (0)58 51 71 05
mail: vanneuville@telenet.be 

rODEO
g.grardplein 19, 8670 koksijde
Telefoon: +32 (0)58/516353
mail: info@rodeo.be
Website: www.zeetochten.be 

CALimErO
zeedijk 224, 8670 koksijde
Telefoon: +32 (0)496 40 09 40
Website: www.verhuringcalimero.be

COXy-kArTS
zeedijk 367, 8670 koksijde 
Telefoon: +32 (0)58 51 47 70 of 
+32 (0)476 40 13 78 
mail: coxy-kart@telenet.be 
Website: www.coxy-kart.com 

fiETSEnVErHuur VAnnEuViLLE
Albert i Laan 107, 8670 Oostduinkerke
Telefoon: +32 (0)58 51 71 05
mail: vanneuville@telenet.be 
(elektrische bakfiets)

CALimErO
zeedijk 224, 8670 koksijde
Telefoon: +32 (0)496 40 09 40
Website: www.verhuringcalimero.be

STOrmE-BikES
zeedijk 430, 8670 Oostduinkerke 
Telefoon: +32 (0)58 51 61 02 
fax: +32 (0)58 51 61 02 
mail: stormebikes@scarlet.be 
Website: www.stormebikes.be 

strandjutter 

bakfiets 

fiETSEnVErHuur VAnnEuViLLE
Albert i Laan 107, 8670 Oostduinkerke
Telefoon: +32 (0)58 51 71 05
mail: vanneuville@telenet.be  
(ook tandems voor een volwassene + kind) 

Au VéLO
leopold ii-laan 28, 8670 oostduinkerke
Telefoon: +32 (0)58 51 13 82
(enkel elektrische fietsen) 

STOrmE-BikES
zeedijk 430, 8670 Oostduinkerke 
Telefoon: +32 (0)58 51 61 02 
fax: +32 (0)58 51 61 02 
mail: stormebikes@scarlet.be 
Website: www.stormebikes.be 
(ook tandems voor een volwassene + kind) 

rODEO
g.grardplein 19, 8670 koksijde
Telefoon: +32 (0)58/516353
mail: info@rodeo.be
Website: www.rodeo.be 

COXy-kArT
zeedijk 367, 8670 koksijde 
Telefoon: +32 (0)58 51 47 70 of 
+32 (0)476 40 13 78 
mail: coxy-kart@telenet.be 
Website: www.coxy-kart.com 
(ook tandems voor een volwassene + kind) 

CALimErO
zeedijk 224, 8670 koksijde
Telefoon: +32 (0)496 40 09 40
Website: www.verhuringcalimero.be

tandem + elektriscHe fiets
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3 / eten en drInken

la terrasse

zeelaan 223, 058 51 70 02
info@laterrassekoksijde.be, www.laterrassekoksijde.be 

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur .................... 97 cm     | 

   

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ....................................73 cm      | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................86 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................88 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ..............................160 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................. 60 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

mozart

maurice Blieckstraat 6, 058 51 41 51
info@casinohotel.be,  www.casinohotel.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ..................104 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 60 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ............................................................ 200 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................95 cm     | 

toiletdeur  ..........................................................................96 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 90 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................150 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................2      | 

02 01

kOkSijDE  \  Eten en drinken kOkSijDE  \  Eten en drinken - Openbare toiletten

ter Helme

kinderlaan 49, 058 23 45 02
terhelme@terhelme.be, www.terhelme.be 

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ..................180 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 30 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................130 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ..........................................................................88 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ..............................140 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................105 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

nortHsea resto bowl

Leopold ii laan 81a, 058 52 07 02
info@northsea.bowl.be, www.northsea.bowl.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur .................. 169 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................48 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................95 cm     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ................................................................95 cm     | 

toiletdeur  ......................................................................... 90 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................85 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................102 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

Bk Bk

4 / openBare toIletten

OPEnBAAr TOiLET 
STEr DEr zEE SinT-iDESBALD 

gratis

Sloepenlaan z.n. 
8670 koksijde Sint-idesbald

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..........................................nVT

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ....................... 189 x 295 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ......................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ........................... 120 cm

opstelruimte naast het toilet  ..........................  90 cm

aantal steunbeugels  ..........................................................  1

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

01
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1 / toegankelIjk strand
ter hoogte van de Schuilhavenlaan worden er houten passerellen (planken) geplaatst.

aan het strand kunnen rolstoelen via de verharde oprit aan het Bortierplein en via de strandmatten bij de 
hoogwaterlijn (hard zand) komen.

aan de geitenweg kan je niet tot aan de hoogwaterlijn, wel in het centrum (Zeelaan) via rubberen matten.

ook aan het Canadezenplein kan je in de zomermaanden via houten passerellen tot aan de hoogwaterlijn komen.

DE PAnnE  \  Toegankelijk strand

DE PANNE
toeriSMe.dePanne.Be

op een boogscheut van noord-Frankrijk ligt de 
Panne, met het breedste strand (zonder golfbre-
kers!) van de kust. ideaal voor een lange wande-
ling, 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.
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112 113DE PAnnE  \  Verhuur van aangepaste fietsen en rolstoelen

2 / Verhuur Van aangepaste 
 fIetsen en rolstoelen

TOEriSmE DE PAnnE
zeelaan 21 - 8660 De Panne
Telefoon: +32 (0)58 42 18 18 - mail: toerisme@depanne.be
Website: http://toerisme.depanne.be/product/846/strandrolstoelen (3 types) 

strandrolstoel

fiETSEnVErHuur ArizOnA
Hoek zeedijk-Visserslaan 45, 8660 De Panne
Telefoon: +32 (0)58 41 16 92 of +32 (0)478 22 28 10 - fax: +32 (0)58 42 27 02
mail: info@arizona-depanne.be - Website: www.arizona-depanne.be  

elektriscHe fiets, rolstoelgo-cart, strand-
rolstoel, tandems (Voor Volwassenen en 
kinderen) en rolstoelen

DE PAnnE \  Eten en drinken

3 / eten en drInken

restaurant albert i

zeedijk 4-6, 058 41 37 08
www.restaurant-albert1.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 3 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................88 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ................................... 72 cm      | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................63 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ................................................................85 cm     | 

toiletdeur  ......................................................................... 90 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 118 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................52 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

cajou

nieuwpoortlaan 42, 058 41 13 03
info@cajou.be, www.cajou.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 3 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................85 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................70 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 30 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ................................................................93 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ..........................................................................89 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ..............................140 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................72 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................2      | 

01 03
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Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  ..........................................................................88 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ................................69 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ................................ 207 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................. 1     | 

tearoom aan zee

markt 6, 058 41 46 40
info@aanzeehotel.be, www.aanzeehotel.be

inkOm
Hoogte van de trede .........................................................nvt     | 

Breedte van de smalste inkomdeur ....................93 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte ......................................71 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................70 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur 

naar het toilet  ......................................................................nvt     | 

toiletdeur  .......................................................................... 87 cm     | 

opstelruimte naast het toilet .............................. 123 cm     | 

opstelruimte voor het toilet .................................150 cm     | 

aantal steunbeugels  ............................................................. 2     | 

DE PAnnE  \  Eten en drinken

de broodwinkel

zeelaan 33, 0479 08 53 80
info@debroodwinkel.be, www.debroodwinkel.be

inkOm
Hoogte van de trede ................................................... 10 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur .................. 135 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .................................... 60 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .....................................63 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

Breedte van de smalste deur  

naar het toilet  ................................................................72 cm     | 

toiletdeur  .......................................................................... 77 cm     | 

opstelruimte naast het toilet ............................... 40 cm     | 

opstelruimte voor het toilet ...................................94 cm     | 

aantal steunbeugels  .............................................................0     | 

de mirage

zeedijk 9, 058 42 02 88
kaol@telenet.be

inkOm
Hoogte van de trede ..................................................... 2 cm     | 

Breedte van de smalste inkomdeur .................. 138 cm     | 

zAAL
tafel: onderrijdbare hoogte .....................................72 cm     | 

tafel: onderrijdbare diepte  .................................... 40 cm     | 

TOiLET
Breedte van de smalste gang 

naar het toilet  ..............................................................120 cm     | 

05

02

04

4 / openBare toIletten

OPEnBAAr TOiLET
SPOrTHAL DEn OOSTHOEk

gratis

Sportlaan 2 
8660 De Panne 

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ...............  143 cm

Breedte van de toiletdeur ........................... 92 cm 

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  .......................  247 x 216 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ......................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ............................ 147 cm

opstelruimte naast het toilet  ......................... 190 cm

aantal steunbeugels  .........................................................  2

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

Bk

OPEnBAAr TOiLET 
zEEDijk PiErrE BOrTiErPLEin 

gratis

zeedijk / Pierre Bortierplein z.n. 
8660 De Panne

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ....................... 183 x 233 cm

draaicirkel in de toiletruimte  ......................... 150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ........................... 120 cm

opstelruimte naast het toilet  ..........................  90 cm

aantal steunbeugels  .........................................................  2

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

01

OPEnBAAr TOiLET 
CAnADEzEnPLEin

gratis

Canadezenplein z.n. 
8660 De Panne

TOEgAngSPAD  ........................................................

inkOm  .........................................................................

nAAr HET TOiLET  ..................................................

TOiLETDEur

draaicirkel voor de toiletdeur  ............... 150 cm

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

in HET TOiLET

afmetingen toiletruimte  ........................  191 x 232 cm

draaicirkel in de toiletruimte  .........................  150 cm 

opstelruimte voor het toilet  ...........................  120 cm

opstelruimte naast het toilet  ...........................  90 cm

aantal steunbeugels  .......................................................... 2

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

02

DE PAnnE  \  Openbare toiletten
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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 

fax: + 32 50 42 87 65 

mail: info@hotel-jose.be 

Website: www.hotel-jose.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 – mELinDA

Mercatorlaan 21 

8400 oostende 

Telefoon: +32 59 80 72 72 

fax: +32 59 80 74 25 

mail: info@melinda.be 

Website: www.melinda.be

oostende - zOrgHOTEL 

gEzOnDHEiDSCEnTrum kOninkLijkE ViLLA

koningsstraat 79 

8400 oostende 

Telefoon: + 32 59 80 45 19 

mail: info@koninklijkevilla.be 

Website: http://koninklijkevilla.be

01

Hotels

LOgiES \  Hotels
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02

LOgiES  \  Hotels - Gastenkamers - Vakantiewoningen

oostende - rOyAL ASTriD 

Wellingtonstraat 15 

8400 oostende 

Telefoon: + 32 59 33 96 96

fax: +32 59 51 51 56

Website: www.royalastrid.com

nieuwpoort - COSmOPOLiTE

albert i laan 141 

8620 nieuwpoort 

Telefoon: +32 58 23 33 66 

fax: +32 58 23 81 35 

mail: info@cosmopolite.be 

Website: www.cosmopolite.be 

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

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

01

03

02

04

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 – LiBErTy

langestraat 55 

8370 Blankenberge 

Telefoon: +32 50 41 42 24 

fax: +32 50 43 29 99 

mail: vakcentliberty@scarlet.be

Website: www.liberty-blankenberge.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 59 70 16 97 

fax: +32 59 80 90 88 

mail: dekinkhoorn.ravelingen@vayamundo.be

Website: www.vayamundoclubs.be

middelkerke - VAkAnTiEVErBLijf miDDELPunT

Westendelaan 37 

8430 Middelkerke 

Telefoon: + 32 59 30 70 70 

fax: + 32 59 30 70 79 

mail: info@middelpunt.com 

Website: www.middelpunt.com

nieuwpoort - zOrgVErBLijf TEr DuinEn

louisweg 46 

8620 nieuwpoort  

Telefoon: +32 58 22 33 11 

fax: +32 58 22 33 00 

mail: ter.duinen@cm.be 

Website: www.cm-zorgverblijven.be

Vakantiecentra

LOgiES \  Vakantiecentra

07

05

04

Bk

01

04

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.hoevetoerisme.com

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

Bk Bk

Vakantiewoningen
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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 58 52 08 35 of +32 16 81 98 31

fax: +32 16 81 70 71 

mail: Brigitte.casterman@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

02

03
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LOgiES  \  Kampeerverblijven - Hostels
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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

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

08

kampeerVerblijVen
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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

de Haan - DE rEPOO

grotestraat 144 

8420 de Haan 

Telefoon: + 32 59 25 53 00 

mail: info@derepoo.be 

Website: www.derepoo.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

01

jeugd- en groepsVerblijVen
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LOgiES \  Jeugd- en groepsverblijven
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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

Hostels

Bk 05

mailto:Brigitte.casterman@stichtingdelacroix.be
mailto:jacky@jvcoesterput.be
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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 vaart 50 

8620 nieuwpoort 

Telefoon: +32 58 23 14 04 

fax: +32 58 24 21 80 

mail: info@theoutsidercoast.be 

Website: www.theoutsidercoast.be/nl-Be/logement-

outsider-coast/nieuwpoort-kraaiennest 

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 - 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

koksijde - HuizE EmmAüS

Bertrandlaan 23 

8670 koksijde (Sint-idesbald) 

Telefoon: +32 58 51 16 63 

fax: +32 476 99 69 09 

mail: manu.ro13@hotmail.com 

Website: www.aep-group.be

oostduinkerke - BiVAkHuiS HOgE Duin

kinderlaan 45

8670 oostduinkerke 

Telefoon: +32 58 23 40 52 

fax: +32 50 23 04 40 

mail: info@bivakhuishogeduin.be 

Website: bivak.hogeduin.be

oostduinkerke - VAkAnTiEDOmEin 

HOgE Duin

kinderlaan 47 

8670 oostduinkerke 

Telefoon: +32 58 23 40 52 

fax: +32 50 23 04 40 

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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VAkAnTiEVErBLijVEn mET zOrgOmkADEring

vier 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.

Maar ook de volgende vakantieverblijven bieden zorg aan voor hun gasten die dit nodig hebben:

BErOEP DOEn OP EEn THuiSzOrgDiEnST

Uiteraard verruimt het aanbod als je zelf je verzorging regelt. als (buitenlandse) vakantieganger in vlaanderen kan je 
immers ook 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 bespre-
ken. enkele 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.wgk.be. 

- op de website www.verplegingthuis.be vermeldt de Vlaamse Beroepsvereniging voor zelfstandige Verpleeg-
kundigen (VBzV) waar je terechtkan voor thuisverpleging. je kunt rechtstreeks contact opnemen met de ver-
pleegkundige 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.

1 / je heBt VerzorgIng nodIg 
 op VakantIe? 

ASSiSTEnTiE, zOrg En HuLPmiDDELEn

A A+ AA+

A A

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 of bestellen via  
www.visitflanders.com/toegankelijkheid.

ASSiSTEnTiE, zOrg En HuLPmiDDELEn

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 aange-
paste infrastructuur (vaak samen met een zorgvraag), kan je terecht in een van de vakantieverblijven met zorgomka-
dering (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

ComfoPlus (Vlaams & neutraal ziekenfonds) 
(niet-leden betalen een meerprijs.)
knokkestraat 292, 8300 knokke-Heist

Thuiszorgwinkel Cm 
(niet-leden betalen een meerprijs.)
natiënlaan 173, 8300 knokke 
Telefoon: +32 (0)50 45 50 30 

Orthoshop
gemeenteplein 20 bus 02, 8300 knokke
Telefoon: +32 (0)50 61 45 55
fax: +32 (0)50 61 45 55 
mail: oshpknokke@scarlet.be 

mediotheek Heist
nicolas Mengélaan 9W, 8301 knokke-Heist
Telefoon: 050 51 10 00
fax: 050 51 10 04
mail: info@mediotheekheist.be
Website: www.mediotheekheist.be 

zeebrugge

Thuiszorgwinkel Cm 
(niet-leden betalen een meerprijs.)
legeweg 154, 8200 Sint-andries (Brugge)
Telefoon: +32 (0)50 32 80 20

http://www.visitflanders.com/toegankelijkheid
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medishop (Bond moyson) 
(niet-leden betalen een meerprijs.)
Medishop.wvl@bondmoyson.be 

blankenberge

rode kruis Vlaanderen
Telefoon: +32 (0)50 41 12 35

de Haan

rode kruis Vlaanderen
Telefoon: +32 (0)475 56 53 28 

bredene

rode kruis Vlaanderen
Telefoon: +32 (0)470 65 20 49

nieuwpoort

Thuiszorgshop nieuwpoort/middelkerke
veurnestraat 7, 8620 nieuwpoort 
Telefoon: +32 (0)58 23 87 20 
mail: christophe.albrecht@telenet.be 

middelkerke

rode kruis Vlaanderen
Telefoon: +32 (0)59 30 30 82

Thuiszorgshop nieuwpoort/middelkerke
jules van den Heuvelstraat 13, 8430 Middelkerke
Telefoon: +32 (0)59 300 998 
mail: christophe.albrecht@telenet.be 

oostende

Thuiszorgwinkel Cm 
(niet-leden betalen een meerprijs.)
rosmolenstraat 5, 8400 oostende 
Telefoon: +32 (0)59 25 54 30

ComfoPlus - Vlaams & neutraal ziekenfonds 
(niet-leden betalen een meerprijs.)
torhoutsesteenweg 516, 8400 oostende

medishop (Bond moyson) 
(niet-leden betalen een meerprijs.)
Telefoon: +32 (0)56 23 02 30
fax: +32 (0)56 23 03 30
mail: medishop.wvl@bondmoyson.be

rode kruis Vlaanderen
Telefoon: +32 (0)59 50 85 08

Orthoshop
Steensedijk 719 - 8400 oostende 
Telefoon: +32 (0)59 70 16 00
fax: +32 (0)59 80 19 06 
mail: orthoshopdevelter@gmail.com 

koksijde

Thuiszorgwinkel Cm 
(niet-leden betalen een meerprijs.)
Zeelaan 89, 8670 koksijde 
Telefoon: +32 (0)58 53 41 40

oostduinkerke (koksijde)

ComfoPlus - Vlaams & neutraal ziekenfonds 
(niet-leden betalen een meerprijs.)
dorpstraat 29, 8670 oostduinkerke
dijk 33, 8670 Wulpen

Spar-a-Drap
leopold ii laan 246, 8670 oostduinkerke 
Telefoon: +32 (0)477 42 64 05
fax: +32 (0)58 62 01 25
mail: info@spar-a-drap.be

de panne

ComfoPlus - Vlaams & neutraal ziekenfonds 
(niet-leden betalen een meerprijs.)
Prins albertlaan 13, 8660 de Panne

ASSiSTEnTiE, zOrg En HuLPmiDDELEn VErVOEr

VerVoer
en parkeren
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1 / VerVoer: naar de kust 

in 131 stations zorgt de nMBS voor assistentie bij het in- en uitstappen. 
ga na in welke stations assistentie kan geboden worden: 
www.nmbs.be > klantendienst > reizigers met een beperkte mobiliteit > 131 stations

voor 18 stations is het mogelijk om tot drie uur op voorhand je assistentie te reserveren. voor de overige stations 
reserveer je dit min. 24u op voorhand. vraag hier je assistentie aan of ga na hoe lang op voorhand je moet reserveren: 
www.nmbs.be > klantendienst > reizigers met een beperkte mobiliteit > reserveer je assistentie 
of bel naar +32 2 528 28 28.

kortingen bij nmbs

Wil je weten welke kortingen er bestaan bij nMBS voor reizigers met een beperking? 
ga na op de website van de nMBS of je recht hebt op korting: 
www.nmbs.be > vervoersbewijzen > gratis of met korting op de trein

algemeen

lees meer over het toegankelijkheidsbeleid van de nMBS: 
www.nmbs.be > klantendienst > reizigers met beperkte mobiliteit

nmbs

VErVOEr

bus 
de nieuwe bussen van de lijn zijn uitgerust met een lage vloer, op-
rijdplaat 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 belbuscentrale 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 plaatsen bevinden zich vooraan bij de chauf-
feur 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

de lijn

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, bijvoor-
beeld om te verwittigen als de bus de halte nadert waar ze willen 
afstappen.

Meer info: www.blueassist.eu 

Meer-Mobiel is de wegwijzer naar alle vervoersmiddelen voor wie min-
der mobiel is. inter verzamelde op één centrale plaats de hele waaier 
van openbaar vervoer tot alle vormen van deur-tot-deur vervoer in 
vlaanderen. op basis van een postcode en jouw persoonlijke situatie 
vind je op de website bij wie je terecht kan voor jouw bepaalde ver-
voersvraag. 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 

blueassist

meer-mobiel

http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/~/link.aspx?_id=40FE7859D6274295969D713B1E530394&_z=z
http://pmr.b-rail.be/pbm_prd/ReservationPage.aspx?lang=nl
http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting
http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/reizigers-met-beperkte-mobiliteit.aspx
http://www.delijn.be/nl/contact/toegankelijke-rit-reserveren/index.html 
http://www.delijn.be/nl/contact/toegankelijke-rit-reserveren/index.html 
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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 toe-
gankelijk gemaakt voor iedereen. deze haltes staan op www.
dekusttram.be aangeduid met een ‘t’. 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 Zee’ bracht Westkans bovendien voor 6 kust-
gemeenten de meest toegankelijke route van de tramhalte 
naar het strand in kaart (in oostende zijn er twee routes). 
de kaartbrochures zijn beschikbaar in de lijnwinkels waar 
de routes starten en bij de toeristische infokantoren aan de 
kust. je kunt de kaarten ook downloaden en afdrukken op 
de website www.westkans.be/ticketnaarzee 

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 parkeer-
plekje? 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 of luchtfoto 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

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?

VErVOEr

1   kortparkeren aan het station: maximaal 15 minuten, betalend.
 Publieke parkings in uitbating zijn betalend. 
 Parkeerwijzer Brugge voor personen met een beperking: 
 www.brugge.be/files/uploads/document/brochure-websiteversie.pdf

2 1u betalen = 5u parkeren. Publieke parkings in uitbating zijn betalend. 

3 rode zone: max. 2u gratis. Publieke parkings in uitbating zijn betalend.

4 Publieke parkings in uitbating zijn betalend.

5 Publieke parkings in uitbating zijn betalend.

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 jA

knOkkE-HEiST jA jA 2 

kOkSijDE nEE nEE 3

miDDELkErkE jA jA 4

niEuWPOOrT nEE jA

OOSTEnDE nEE nEE 5

(geactualiseerd  
in maart 2017)
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www.Visitflanders.com onder de rubriek toegankelijkheid vind je er 
informatie op maat over:

DAguiTSTAPPEn - rEiSOrgAniSATiES - VErVOEr - LOgiES
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Verantwoordelijk uitgever 
toerisme vlaanderen - Peter de Wilde
grasmarkt 61, 1000 Brussel 

Contact
toerisme vlaanderen
grasmarkt 61 - 1000 Brussel

Telefoon: 02 504 03 40
fax: 02 504 04 05
mail: toegankelijk@toerismevlaanderen.be

Web: www.visitflanders.com

facebook: www.facebook.com/toegankelijkreizen
Twitter: www.twitter.com/valiesje

Wettelijk depot
d/2017/5635/20/1

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.

Copyright beeldmateriaal
toerisme vlaanderen, kris jacobs, Westtoer, istockphoto.com/toerismevlaanderenCommunicatie,
toerisme Blankenberge, Michael dehaspe, toerisme koksijde, toerisme nieuwpoort, oostende, rkv / Frank toussalnt
toerisme de Haan/Wenduine, Sel gris, the Flemish Primitives, toerisme knokke-Heist, Milo-profi Photography

mailto:info@toegankelijkreizen.be
http://www.visitflanders.com


136


