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Beter ontvangen van personen met een handicap
Elke vrouw, man of kind met om het even welke beperking heeft af en toe nood aan een andere omgeving: 
het platteland, de bergen of de zee ontdekken, een museum bezoeken of zich eenvoudigweg ontspannen. 
Veel mensen gaan echter nooit op stap, want toegang hebben tot toerisme en recreatie is niet altijd 
vanzelfsprekend.

Deze brochure, ontwikkeld in het kader van het Interreg IV-programma ‘Van Kust tot Kust, de kuststreek zonder 
grens’ is het resultaat van een samenwerking tussen Westtoer, het autonoom provinciebedrijf voor toerisme en 
recreatie in West-Vlaanderen en Westkans, het West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid.

Deze uitgave wil informatie verstrekken over de toegankelijkheid in alle Vlaamse kustgemeenten van De Panne 
tot Knokke. 

Deze brochure is een aanvulling op de brochure ‘Handi tourisme in Le Nord’ die een overzicht geeft van de 
locaties langs Franse zijde met het Franse label “Tourisme et Handicap” (www.tourisme-handicaps.org).

Dit Franse label wil degelijke, objectieve informatie verstrekken i.v.m. toegankelijkheid rekening 
houdend met de 4 types van beperking.
Dit label garandeert een degelijke ontvangst, veilige locaties en een
zelfstandige toegang.

Comité Départemental de Tourisme du Nord Langs Vlaamse zijde: Westkans
6, rue Gauthier de Châtillon BP 1232 Kerkhofstraat 1
F-59013 Lille Cedex 8200 Brugge
Tel. +33 (0)3 20 57 54 61 Tel. +32 (0)50 40 73 73 - Fax +32 (0)50 71 00 43
v.vitry@cdt-nord.fr info@westkans.be
www.tourisme-nord.fr www.westkans.be
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Vlaams label voor 
toegankelijke verblijfsaccommodaties
Sinds 2008 bestaat er in Vlaanderen een toe-
gankelijkheidslabel voor hotels, vakantiecentra, 
jeugdverblijven, vakantiewoningen, campings 
en gastenkamers. De uitreiking gebeurt door 
Toerisme Vlaanderen na een grondige controle ter 
plaatse en in overleg met een commissie samen-
gesteld uit personen uit de welzijnssector en de 
toeristische sector.

Het label bestaat uit 3 niveaus

De pijl in een onderbroken cirkel geeft enkel 
aan dat een gebouw onderzocht is. De gedetail-
leerde toegankelijkheidsinformatie is beschikbaar 
via de databank van Toegankelijk Vlaanderen, 
www.toevla.be. De gegevens zijn ook gratis op te 
vragen bij het Infopunt Toegankelijk Reizen van 
Toerisme Vlaanderen.

Een A in het label betekent dat het toeristisch 
gebouw objectief onderzocht werd (zie hier-
boven) en bovendien basistoegankelijk is voor 
personen met een beperkte mobiliteit, zoals 
rolstoelgebruikers. 
Concreet betekent dit dat alle belangrijke 
ruimtes (ingang, onthaal, slaapkamer, sanitair, ont-
bijtruimte/eetzaal, tentoonstellingsruimte (indien 
aanwezig), loop- en rolroutes tussen deze onder-
delen) – indien aanwezig – bruikbaar en bereikbaar 
zijn. Enige assistentie kan wel nodig zijn. 

Let wel: over de toegankelijkheid van andere extra 
faciliteiten, zoals bijv. een zwembad dat aan een 
vakantieverblijf verbonden is, biedt het label geen 
informatie. 
Kijk de gedetailleerde gegevens na op www.toevla.be 
of vraag ze gratis op bij het Infopunt Toegankelijk 
Reizen van Toerisme Vlaanderen.

Een gebouw met A+label is comfortabel 
toegankelijk. De hierboven beschreven ken-
merken gelden ook voor dit toeristisch gebouw. 
Bovendien kunnen ook personen met een be-
perkte mobiliteit de belangrijke ruimtes in principe 
zelfstandig gebruiken. 
Let wel: ook hier doen we geen uitspraak over 
de toegankelijkheid van extra faciliteiten in het 
gebouw. 

Kijk de gedetailleerde gegevens na op www.
toevla.be of vraag ze gratis op bij het Infopunt 
Toegankelijk Reizen van Toerisme Vlaanderen.

Contactgegevens label
Toerisme Vlaanderen
Infopunt Toegankelijk Reizen
Grasmarkt 61
1000 Brussel
Tel. +32 (0) 070/23 30 50
Fax +32 (0) 070/23 30 51
info@toegankelijkreizen.be
www.toegankelijkreizen.be
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Legende van de iconen

 
  aantal bedden

  kredietkaart aanvaard

  lift aanwezig

  honden welkom

  privéparking

  restaurant

  bar of cafetaria

  zwembad

  sauna

  � tness

  jacuzzi

  internetverbinding 

Toegankelijkheid
van reca zaken
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwik-
keld voor restaurants en Café’s (ReCa-zaken). Er 
werden 115  ReCa-zaken gescreend aan de kust 
volgens het systeem van toegankelijk Vlaanderen.
De individuele rapporten zijn te vinden op 
www.toevla.be en bieden objectieve meet-
gegevens.
In deze brochure doen we geen uitspraak over de 
graad van toegankelijkheid.
www.toevla.be

Openbaar sanitair
Alle toegankelijkheidsinformatie is terug te vinden 
op www.toevla.be
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De Panne
RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café’s (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge-
gevens vind je op www.toevla.be.
In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.
   
Albert I
Zeedijk 4-6, De Panne
Tel. +32 (0)58 41 37 08

De Broodwinkel
Zeelaan 33, De Panne
Tel. +32 (0)58 24 31 41

De Mirage
Zeedijk 9, De Panne
Tel. +32 (0)58 42 02 88

Porto� no
Zeedijk 1, De Panne
Tel. +32 (0)58 62 47 85

New Bristol Grill
Nieuwpoortlaan 21-23, De Panne
Tel. +32 (0)58 41 22 64

JEUGDVERBLIJVEN
Flipper
Sint-Elisabethlaan 16, 8660 De Panne
Tel. +32 (0)58 41 44 40 - Fax +32 (0)58 41 31 11
info@� ipper.be - www.� ipper.be
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Flipper ligt aan de rand van de Oosthoekduinen 
en het Calmeynbos. Het domein, volledig afgeslo-
ten en ver van de grote wegen, beschikt over een 
speelplein, een multisport-terrein en een groot 
grasplein. Er zijn kamers voor 2, 4, 6 of 14 perso-
nen. Elke eenheid beschikt over eigen sanitaire 
voorzieningen.

J-club
Blauwe Distelweg 2, 8660 De Panne
Tel. +32 (0)58 41 23 41 - Fax +32 (0)58 42 12 68
j-club@telenet.be - www.j-club.be
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J-club ligt vlakbij het strand, de duinen en het 
Calmeynbos. Rond het verblijfscentrum liggen er 
verschillende sportterreinen en een speelterrein. 
Er zijn enkele polyvalente ruimten en vergader- en 
leslokalen. 

OPENBAAR SANITAIR
Zeedijk - Dr. Depagelaan

STRANDMATTEN EN ANDERE VERHARDINGEN
- Ter hoogte van de Schuilhavenlaan worden er 

houten passerellen (planken) geplaatst.
- Aan het strand kunnen rolstoelen via de ver-

harde oprit aan het Bortierplein en via de 
strandmatten bij de hoogwaterlijn (hard zand) 
komen.

- Aan de Geitenweg kan je niet tot aan de hoog-
waterlijn, wel in het centrum (Zeelaan) via 
rubberen matten.

- Ook aan het Canadezenplein kan je in de zo-
mermaanden via houten passerellen tot aan de 
hoogwaterlijn komen.

STRANDROLSTOEL
Er zijn 3 types beschikbaar: de Handiquatro (voor 
zwaardere personen), de Hippocampe (die ook 
het water in kan) en de Marina An�  (een trekmo-
del dat ook drijft op het water). Ze kunnen geleend 
worden tegen € 1 per uur of € 5 per dag bij de 
dienst Toerisme.

MUSEA EN ATTRACTIES
Plopsaland
De website van het pretpark vermeldt een aantal 
zaken voor bezoekers met een handicap. Het vol-
ledige park is volgens hen toegankelijk, maar dit 
werd niet objectief onderzocht. 
Plopsaland hanteert speciale tarieven voor per-
sonen met een handicap (op vertoon van een 
o�  ciële gehandicaptenkaart). Begeleiders van rol-
stoelgebruikers, blinden of personen met autisme 
krijgen gratis toegang tot het park. 
Er worden afzonderlijke parkeerplaatsen voorbe-
houden voor automobilisten op voorlegging van 
een ‘gehandicaptenkaart’. Verder zijn alle toilet-
blokken toegankelijk voor rolstoelgebruikers, met 
uitzondering van de toiletten in het Groot Theater.
Rolstoelen worden, mits tijdige reservatie, gratis ter 
beschikking gesteld aan het onthaal.

De Pannelaan 68, Adinkerke-De Panne
Tel. +32 (0)58 42 02 02
info@plopsa.be - www.plopsaland.be

De Nachtegaal – natuurcentrum
De Nachtegaal heeft als doel informatie te verstrek-
ken over de kustmilieus zee, strand en duinen. Op 
deze wijze hoopt het centrum een zo breed moge-
lijk publiek de natuur (opnieuw) te leren ontdekken, 
waarderen en er ook zorg voor te dragen.
Het bezoekersgebouw is vrij toegankelijk. Er is een 
aangepast toilet, de verdieping wordt overbrugd 
door een helling (een beetje hulp met een manue-
le rolstoel is handig) en de informatieborden staan 
op ooghoogte. 
In de natuurtuin van het centrum kunt u langs de 
toegankelijke paden kennismaken met diverse 
duinbiotopen. 

Olmendreef 2, De Panne
Tel. +32 (0)58 42 21 51 - Fax +32 (0)58 42 21 52
nachtegaal.anb@vlaanderen.be
www.vbncdenachtegaal.be
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Koksijde-Oostduinkerke
RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café’s (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge-
gevens vind je op www.toevla.be.
In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Venise
Albert I laan 65, Koksijde
Tel. +32 (0)58 51 46 54 - Fax +32 (0)58 52 35 30
info@venise.be - www.venise.be

Den Bollejan
Zeedijk 365, Koksijde
Tel. +32 (0)477 52 24 39

La Terrasse
Zeelaan 23, Koksijde
Tel. +32 (0)58 51 70 02

North Sea
Leopold II laan 81a, Koksijde
Tel. +32 (0)58 52 07 02 - Fax +32 (0)58 62 08 25
info@northsea.bowl.be
www.northsea.bowl.be

VAKANTIEWONINGEN
Domein Rietvelde
Veurnevaarstraat 5, Oostduinkerke
Tel. +32 (0)58 24 22 08 - +32 (0)472 62 88 28
Fax +32 (0)58 24 22 08
info@domeinrietvelde.be
www.domeinrietvelde.be
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De groepswoning Het Riethuis en de 3 kleine va-
kantiewoningen zijn ruim en eigentijds ingericht. 
Enkel Het Riethuis is toegankelijk en biedt plaats 
aan 12 personen. In de buurt beleef je plezier aan 
de pretparken en de vele � ets- en wandelroutes. 
Voor jong en oud een aanrader voor een groeps-
weekend of voor een midweek er even tussenuit. 

VAKANTIECENTRA
Reigersnest
Prins Boudewijnlaan 39, Koksijde
Tel. +32 (0)58 51 29 25 - Fax +32 (0)58 52 27 31
reigersnest@gezinsbond.be
www.gezinsvakantie.be

  
88

              

Kindvriendelijk logies met kindermenu’s, baby-
keukens en -badkamers, gratis kinderstoelen en 
kinderbedden, speeltuin, indoorspeeltuin met 
ballenbad en springbed, speel-o-theek, … Voor 

de ouders is er een groot zonneterras, rustige 
privétuin, � tnessruimte en een cafetaria. Er is 
animatie voorzien van 29 mei tot 18 september. 
Reigersnest biedt ook speciale groepsvoorwaar-
den voor � ets- en wandelclubs.

Hoge Duin
Kinderlaan 47, Oostduinkerke
Tel. +32 (0)58 23 40 52 - Fax +32 (0)24 24 04 40
hogeduin@lnz.be - www.hogeduin.be
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Kinderen met ouders? Hier kunnen de kinderen 
naar hartenlust tennissen, voetballen of volleybal-
len op het sportveld of… ravotten in de duinen. 
Laat je ouders maar achter in de gezellige cafe-
taria met terras, op de petanquebanen, in de 
binnentuin of het restaurant met heerlijke maal-
tijden en panoramisch zicht. Op amper 500 meter 
van het strand!

Ter Helme
Kinderlaan 49-51, Oostduinkerke
Tel. +32 (0)58 23 45 02 - Fax +32 (0)58 23 26 54
terhelme@terhelme.be - www.terhelme.be
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Ter Helme bruist van activiteiten, zowel voor vol-
wassenen als voor de allerkleinsten. Ver� jnde 
keuken, ideaal voor familiefeestjes. Dit va-
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kantiecentrum ligt midden in een prachtige 
duinenpan, op 500 meter stappen van het ‘zilte 
nat’. Je logeert in één van de vernieuwde studio’s 
en appartementen. 

JEUGDVERBLIJVEN
Bivakhuis Hoge Duin: De Sloep en De Ark
Kinderlaan 45, Oostduinkerke
Tel. +32 (0)58 23 40 52 - Fax +32 (0)58 42 12 68
hogeduin@lnz.be - www.bivak.hogeduin.be
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Bivakhuis Hoge duin is de verzamelnaam voor 
drie gloednieuwe en hippe verblijfcentra op wan-
delafstand van het strand van Oostduinkerke.  In 
de bouw van het verblijf en in de dagelijkse wer-
king werd heel sterk rekening gehouden met het 
milieu. Ook heerlijke handel wordt gestimuleerd. 

OPENBAAR SANITAIR
Zeedijk - Sloepenlaan
Zeedijk - Strandlaan
Fabiolaplein
Zeedijk - Vredestraat

STRANDMATTEN EN
ANDERE VERHARDINGEN
In Koksijde liggen er houten strandmatten ter 
hoogte van het Terlinckplein (na een helling vanaf 
de dijk, misschien moet je nog even over los 
zand), de J.F. Willemstraat (tot strandcabines), de 
Heiststraat (tot strandcabines), de Van Haelenstraat 
(tot strandcabines), het Zouavenplein, de 
Lejeunestraat (tot strandcabines), de Joststraat (tot 
strandcabines) en de Vredestraat (lange matten 
van de redderspost aan de dijk tot het midden van 
het strand).
In Sint-Idesbald liggen er houten strandmatten 
aan het stranddienstcentrum, misschien moet je 
eerst wel even over los zand.
In Oostduinkerke ligt er een rubberen strandmat 
ter hoogte van de G. Scottlaan, je moet wel even 
over los zand. Er liggen ook houten matten aan de 
T. Faberstraat (lange matten tot strandcabines), het 
Astridplein (tot strandcabines), de Sint-Annastraat 
(tot strandcabines) en de Barkenstraat.
In Groenendijk liggen er rubbermatten aan de 
Paardevissersweg.

STRANDROLSTOEL
Jutters zijn te huur aan € 1 per uur voor max. 2 
uur door Fietsverhuur Rodeo (G. Grardplein 25, 
8670 Koksijde – St. Idesbald, tel. +32 (0)58 51 58 69), 
Fietsverhuur Coxy-kart (Zeedijk 367, 8670 Koksijde, 
tel. +32 (0)58 51 47 70) en Fietsverhuur Vanneuville 
(Albert I Laan 107, 8670 Oostduinkerke, tel. +32 
(0)58 51 71 05).

MUSEA EN ATTRACTIES
Nationaal Visserijmuseum
Het museum is volledig toegankelijk en heeft 
twee liften voor rolstoelgebruikers en een aan-
gepast toilet. Herberg de Peerdevisscher, op het 
binnenpleintje, is toegankelijk met hulp (1 kleine 
trede). Het aangepaste toilet achter de herberg 
is bereikbaar via de ingang aan de Vrijheidsstraat. 
Geleidehonden zijn toegelaten en er zijn speci-
ale rondleidingen voor groepen op aanvraag. In 
het museum zijn er audiogidsen beschikbaar voor 
groepen (na afspraak) of individueel.

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke
Tel. +32 (0)58 51 24 68 - Fax +32 (0)58 51 08 17
info@visserijmuseum.be
www.visserijmuseum.be

Paul Delvauxmuseum 
Het museum is toegankelijk en beschikt over een 
aangepast toilet dat toegankelijk is met hulp.

Paul Delvauxlaan 42, Sint-Idesbald
Tel. +32 (0)58 52 12 29
info@delvauxmuseum.com
www.delvauxmuseum.com 

Abdijmuseum Ten Duinen
Koninklijke Prinslaan 8, Koksijde
Tel. +32 (0)58 53 39 50 - Fax +32 (0)58 51 00 61
tenduinen@koksijde.be - www.tenduinen.be 
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Nieuwpoort
RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café’s (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge-
gevens vind je op www.toevla.be.
In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Carrousel
Albert I laan 41, Nieuwpoort
Tel. + 32 (0)58 23 33 66 - Fax + 32 (0)58 23 81 35
info@cosmopolite.be - www.cosmopolite.be

10 Beaufort
Watersportlaan 10, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 52 32 - Fax + 32 (0)58 23 40 58
info@vvwnieuwpoort.be
www.vvwnieuwpoort.be

Comilfo
Albert I laan 141, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 33 66 - Fax +32 (0)58 23 81 35
info@restocomilfo.be - www.restocomilfo.be

Turbotin
Albert I laan 82, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 68 40

Tiramisu
Zeedijk 69, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)474 65 63 24 - Fax +32 (0)58 62 52 88
tiramisu.nieuwpoort@gmail.com

‘t Marmietje
Zeedijk 28, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 72 79
marmietje@pandora.be

‘t Boothuis
Zeedijk 31, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 24 32 56

Seastar Terminal
R. Orientpromenade 2, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 24 00 36

L’Ami
Zeedijk 124, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 24 25 24
info@restaurantlami.be - www.restaurantlami.be

Kaaizicht
Kaai 18A, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 62 33 38 - Fax +32 (0)58 62 33 38
info@kaaizicht.be - www.kaaizicht.be

In ‘t Visserke
IJzer 5, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 32 33 - Fax +32 (0)58 23 21 91
info@visserke.be - www.visserke.be

Duve Torre
Zeedijk 45, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 45 85 - Fax +32 (0)58 24 23 89
www.duvetorre.be

De Markt
Marktplein 10, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)486 26 33 99
demarkt@telenet.be - http://demarkt.webs.com

De Kogge
Sint-Bernardusplein 5, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 31 48 - Fax +32 (0)58 24 18 90
dekogge@skynet.be
www.restaurantdekogge.be

De Lenspolder (kinderboerderij)
Elf-juliwijk 6a, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 69 86 - Fax +32 (0)58 23 12 66
kinderboerderij@nieuwpoort.be
www.nieuwpoort.be

HOTELS
Cosmopolite ***
Albert I laan 141, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 33 66 -  Fax +32 (0)58 23 81 35
info@cosmopolite.be - www.cosmopolite.be
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Dit vernieuwde hotel is gelegen in het centrum 
van Nieuwpoort-Bad en is een goede uitvalsbasis 
voor een afwisselende vakantie. De zeedijk ligt op 
slechts 100 meter, de havengeul op 250 meter. 

Je kan heerlijke wandelingen maken langs de 
volledig nieuw aangelegde promenade naar de 
Vismijn. Kinderkortingen en andere arrangemen-
ten mogelijk. 

VAKANTIECENTRA
Ter Duinen
Louisweg 46, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 22 33 11 - Fax +32 (0)58 22 33 00
ter.duinen@cm.be - www.ter-duinen.be
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Ter Duinen is een oase van rust middenin een 
schilderachtig polderlandschap en ligt op een 
boogscheut van het strand en de zee. Uitstappen 
in de omgeving, onder andere met een toegan-
kelijk toeristisch treintje, kleuren je verblijf met 
charme en afwisseling. In Ter duinen kan je genie-
ten van een verkwikkende vakantie. Verpleging, 
talrijke hulpmiddelen en animatie zijn aanwezig.

JEUGDVERBLIJVEN
‘t Kraaienest
Brugse Vaart 50, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 14 04 - Fax +32 (0)58 24 21 80
info@theoutsidercoast.be - www.theoutsider-
coast.be/nl-BE/nieuwpoort-kraaiennest
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De thuisbasis van de Jeanne Panne (een mid-
deleeuwse heks) is gelegen aan de sluis die het 
kanaal Plassendale-Nieuwpoort verbindt met 
het spaarbekken en de IJzer. Er zijn 18 bedden 
in 3 slaapkajuiten. Daarenboven zijn er een extra 
keuken en een gezellige bar waar met de hele 
groep gegeten kan worden. Een ruim terras, extra 
zalen en recreatieterreintjes rondom het gebouw 
maken het geheel compleet. 
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OPENBAAR SANITAIR
Hendrikaplein

STRANDMATTEN EN ANDERE VERHARDINGEN
Er zijn 2 verharde strandtoegangen, waarvan 1 
links van het Hendrikaplein met een verharde zone 
op het strand waar rolstoelen kunnen staan.

STRANDROLSTOEL
Jutters te huur bij Fietsverhuur ‘Happy’, Zeedijk 10F, 
tel: +32 (0)58 23 89 17. 
Tarief: € 1 per uur (max. 2 uur). Er zijn ook gewone 
rolstoelen te huur voor een wandeling op de dijk, 
en 1 rolstoel� ets aan € 2 voor 2 uur of € 5 voor een 
halve dag.

MUSEA EN ATTRACTIES
Stedelijk Zwembad
Het gebouw is volledig drempelvrij, terwijl de 
cafetaria bereikbaar is via een lift. Voor rolstoel-
gebruikers zijn er ruime kleedhokjes, douches en 
toiletten. Rolstoelgebruikers maken een transfer 
van hun eigen rolstoel naar een badrolstoel bij de 
overgang van de droge naar de natte zone van het 
zwembad. 
Aan het zwembassin kunnen rolstoelgebruikers, 
senioren en mensen met bepaalde aandoeningen 
(zoals rugklachten) gebruik maken van een speci-
ale badlift waarmee ze zich probleemloos in het 
water laten zakken. Deze badlift kan ook ingezet 
worden bij het gebruik van de whirlpools. 

Leopold II-park, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 38 88
zwembad@nieuwpoort.be

Centrum Ysara
Dit cultureel centrum heeft een aangepast toilet, 
een toegankelijke bar met terras. 
In de evenementenzaal nemen rolstoelgebruikers 
plaats voor de zittribune. 

Dienstweg havengeul 14, Nieuwpoort
info@ysara.be - www.ysara.be
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Middelkerke
RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café’s (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge-
gevens vind je op www.toevla.be.
In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Villa Nova
Kerkstraat 37, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 30 30 88

Westhinder
Meeuwenlaan 26-28, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 30 85 00

Vigo II
Koning Ridderdijk 29, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 43 01 02

The Pistache
Koning Ridderdijk 12, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 31 36 60

Route 66
Priorijlaan 31- 33, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 30 04 93

Riviera
Zeedijk 84, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 30 08 85

On the Beach
Epernayplein, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 30 87 57

Oase
Zeedijk 82, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 30 00 36

De Smidse
Kerkstraat 4, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 31 00 07

Delissimo
Zeedijk 111, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 31 37 31

JEUGDVERBLIJVEN
De Zeekameel
Lombardsijdelaan 235, Middelkerke (Westende)
Tel. +32 (0)58 24 13 19 - Fax +32 (0)58 24 08 05
info@dezeekameel.be - www.dezeekameel.be
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De Zeekameel is een uitnodigend en eigentijds 
verblijf op de rand van duin en polder en op een 
boogscheut van de zee en de jachthaven. Het 
gebouw is voorzien van comfortabele kamers om 
er een leuke, gezellige, culturele, passieve of actie-
ve vakantie door te brengen, zowel voor groepen 
als gezinnen. 

CAMPINGS
Mercator
Heirweg 7, Middelkerke (Wilskerke)
Tel. +32 (0)59 30 10 65 - Fax +32 (0)59 31 20 51
camping.mercator@skynet.be

  
131 

             

Rustig gelegen kampeerverblijfpark op een zeer 
korte afstand van de zee en het stadscentrum, 
maar toch middenin de polders. Frituur en restau-
rant met een ruime keuze in vis- en vleesgerechten. 

Kompas Westende
Bassevillestraat 141, Westende
Tel. + 32 (0)58 22 30 25 - Fax +32 (0)58 22 30 28
westende@kompascamping.be
www.kompascamping.be
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Kompas Westende is prachtig gelegen tussen duin 
en polder, nabij de zee. Je vindt er natuur en rust, 
gecombineerd met comfort, cultuur, lekker eten 
en gezelligheid. De camping beschikt over vele 
gratis sport- en animatiefaciliteiten. Er zijn ook 43 
vakantiewoningen.

OPENBAAR SANITAIR
Stadspark
H. Jasparlaan
Zeedijk - Hotel Sint-Laurein
Oorlogsinvalidenlaan

STRANDMATTEN EN
ANDERE VERHARDINGEN
Er is een verharde strandtoegang (strandroosters) 
ter hoogte van het casino van Middelkerke. Hier 
kunnen rolstoelgebruikers het strand bereiken.
Er is een verharde strandtoegang (strandrooster) 
waar rolstoelen het strand kunnen bereiken aan de 
hoek van de Strandlaan en de Koning Ridderdijk in 
Westende.

STRANDROLSTOEL
Twee strandjutters en één zeejutter staan ter be-
schikking tijdens de maanden juli en augustus 
per uitvalbasis van de assistentie (Westende en 
Middelkerke). 
Buiten het seizoen zijn deze jutters te verkrijgen bij 
de dienst sociale zaken. 
Meer info: sociale.zaken@middelkerke.be of +32 
(0)474 88 80 90 (Sonja Vanmaele).

VARIA
Het stratenplan is groot en duidelijk leesbaar en 
geeft de locatie van de toegankelijke logies weer. 
Voor de bibliotheek is er een groot infobord met 
duidelijke weergave voor slechtzienden.



Oostende
RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café’s (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge-
gevens vind je op www.toevla.be.
In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

New Nemrod
Vindictivelaan 25c, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 86 91

Old Inn
Louisastraat 12, Oostende
Tel. +32 (0)59 70 50 60

Moby Dick
Visserskaai 6, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 01 37

Venezia
Albert I promenade 67d, Oostende

Brasserie Gloria
Kursaal Westhelling 5, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 66 11 - Fax +32 (0)59 80 66 29
info@restaurantgloria.be

Restaurant Renommee
Kursaal Westhelling 5, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 66 11 - Fax +32 (0)59 80 66 29
info@derenommee.be

Chez nous
Visserskaai 45, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 92 00 - Fax +32 (0)59 32 15 95
info@chez-nous.be - www.chez-nous.be

Café Le� e
Wapenplein 10, Oostende
Tel. +32 (0)59 50 47 82 - Fax +32 (0)59 50 60 72
info@le� eoostende.be - www.le� eoostende.be

Belvedere
Zeedijk 90, Oostende
Tel. +32 (0)59 33 33 51 - Fax +32 (0)59 33 33 56

De Grote Rede
Zeedijk 290, Oostende
Tel. +32 (0)59 55 27 54 - Fax +32 (0)59 55 27 59
info@ravelingen.be - www.ravelingen.be

Den Ensor
Zeedijk 290, Oostende
Tel. +32 (0)59 55 27 54 - Fax +32 (0)59 55 27 59
info@ravelingen.be - www.ravelingen.be

De Boeie
Kerkstraat 35, Oostende
Tel. +32 (0)59 43 50 10 - Fax +32 (0)59 43 50 51

Azo
Achturenplein 1, Oostende
Tel. +32 (0)59 50 30 37
www.bistro-azo.be

De Volksbond
Kan. Dr. Colenstraat 7, Oostende
Tel. +32 (0)59 55 25 86

The Pigeon
Nieuwpoortsesteenweg 114, Oostende
Tel. +32 (0)59 32 64 36
www.thepigeon.be

‘t Boothuis
Visserskaai 45, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 92 00 - Fax +32 (0)59 32 15 95
info@chez-nous.be - www.chez-nous.be

Dolce Mare
Visserskaai 19, Oostende
Tel. +352 (0)59 70 28 38

Entourage
Wapenplein 16, Oostende
Tel. +32 (0)59 43 90 99
entourage-oostende@telenet.be

Rossini
Vindictivelaan 1a, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 80 62
smeetsjos@hotmail.com

Red Pepper
Visserskaai 17-18, Oostende
Tel. +32 (0)493 52 96 51

De Golf
Zeedijk 164, Oostende

De Wandelaar
Zeedijk 290, Oostende
Tel. +32 (0)59 55 27 54 - Fax +32 (0)59 55 27 59
info@ravelingen.be - www.ravelingen.be

HOTELS
Europe ****
Kapucijnenstraat 52, Oostende
Tel. +32 (0)59 70 10 12 - Fax +32 (0)59 80 99 79
info@europehotel.be - www.europehotel.be
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Een wandeling op de promenade en zonnebaden 
op het strand of in het solarium…. Nagenieten 
doe je op een terrasje in het bruisende cen-
trum of in het casino. De toegankelijke kamers 
zijn nieuwe luxueuze kamers, voorzien van alle 
comfort. Alle kamers zijn rookvrij en hebben een 
luchtafzuigsysteem.

Golden Tulip Bero ***
Hofstraat 1a, Oostende
Tel. +32 (0)59 70 23 35 - Fax +32 (0)59 70 25 91
hotel.bero@oostende.net - www.hotelbero.be

  
 73

            

      

Dit kindvriendelijk hotel bevindt zich in het 
centrum van Oostende. De winkelstraten, het 
strand en het casino liggen op wandelafstand. 
Sportievelingen kunnen er squashen of baantjes 
trekken in het zwembad. Ontspannen doe je in 
de sauna of het Turks stoombad terwijl de kinde-
ren zich uitleven in de speelkamer van kapitein 
Haddock. Kinderen krijgen bovendien korting in 
dit hotel. 

11
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Melinda ***
Mercatorlaan 21, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 72 72 - Fax +32 (0)59 80 74 25
info@melinda.be - www.melinda.be

  
45 

            

  

Een dynamisch, fris en modern verblijf vlakbij het 
stadscentrum en op een paar stappen van de 
jachthaven. Je begint de dag met een rijkelijk ont-
bijtbu� et en geniet ‘s middags of ‘s avonds van de 
met zorg bereide streekgerechten en dagsugges-
ties in het restaurant. Kinderen krijgen korting.

VAKANTIEWONINGEN
‘t Hof Ten Hullenhove
Leemstraat 2, Oostende
Tel. +32 (0)59 70 11 58 - +32 (0)499 24 51 28
Fax +32 (0)59 70 11 58
frank.coppin@hotmail.com
www.hoevetoerisme.be

  
 4

       

Actieve boerderij met gastenkamers in de vlakke 
polders op 5 km van de zee en vlakbij het � ets-
knooppuntennetwerk. Kinderen spelen veilig 
op het erf of in de omheinde tuin en terras met 
allerlei speeltuigen. Bij slecht weer kunnen ze zich 
uitleven in de polyvalente zaal met speelhoek, 
pingpongtafel en tafelvoetbal terwijl de ouders 
een boek lezen uit de bib. Ruime keuken ‘s mid-
dags en ‘s avonds ter beschikking. 

VAKANTIECENTRA
De Kinkhoorn
Zeedijk 330, Oostende
Tel. +32 (0)59 70 16 97 - Fax +32 (0)59 80 90 88
receptie@dekinkhoorn.be - www.dekinkhoorn.be
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De Kinkhoorn biedt je naast het comfortabele 
logement op appartement een waaier van ont-
spanningsmogelijkheden. Je kan er terecht in 
het zwembad met sauna, de � tnessruimte, de bi-
bliotheek, de sporthal of de ballenboot voor de 
allerkleinsten. 

JEUGDVERBLIJVEN
Duin en Zee
Fortstraat 128, Oostende
Tel. +32 (0)59 26 75 30 - Fax +32 (0)59 26 75 32
jvduinenzeevzw@scarlet.be
www.jeugdverblijfcentrumduinenzee.be

  
84 

         

Dit mooie jeugdverblijf ligt vlakbij het strand en 
Earth Explorer. Er zijn 18 kamers voor 2 tot 6 per-
sonen met eigen badkamer met douche, wastafel 
en toilet. In 2 ruime polyvalente zalen kan je eten 
en spelen. Je potje kan je zelf koken in een goed 
uitgeruste keuken. Op het toegankelijke speelplein 
kunnen kinderen onbeperkt ravotten.

OPENBAAR SANITAIR
Kapellebrug
IJzerstraat
Parijsstraat

STRANDMATTEN EN
ANDERE VERHARDINGEN
Het strand tussen Casino/Kursaal en Thermae 
Palace hotel is toegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers via een helling die naar het strand loopt. Er 
bevinden zich metalen panelen van de dijk tot 
op het harde zand aan de Parijsstraat (Centrum 
Oostende, vlakbij toegankelijk openbaar toilet) en 
de Diksmuidestraat (Mariakerke, vlakbij Belgisch 
Zee-instituut). 

STRANDROLSTOEL
Strandrolstoelen zijn beschikbaar via “Zon, Zee … 
Zorgeloos”

MUSEA EN ATTRACTIES
Fort Napoleon
Rolstoelgebruikers kunnen hulp nodig hebben 
om de ingang te bereiken. De meeste delen van 
het Fort zijn toegankelijk, behalve het dak van het 
museumgedeelte en het dakterras van de bistro 
en het restaurant. Er is een computer geïnstalleerd 
die rolstoelgebruikers alle informatie verschaft 
over het voor hen niet toegankelijke dak van het 
Fort. Binnenin bevindt zich een ruime lift naar de 
volledig toegankelijke benedenverdieping. In het 
gebouw bevindt zich een aangepast toilet. 

Vuurtorenweg, 8400 Oostende
Tel. +32 (0)59 32 00 48
Fax +32 (0)59 32 00 56
fort.napoleon@erfgoed-vlaanderen.be
www.fortnapoleon.be

Het Noordzeeaquarium
Het Noordzeeaquarium is toegankelijk langs een 
aparte ingang, al zijn de doorgangen niet overal 
even breed.

Visserskaai, Oostende
Tel +32 (0)59 50 08 76
noordzeeaquarium@skynet.be
http://users.skynet.be/noordzee.aquarium

MuZee
Ook het Mu.Zee is toegankelijk en beschikt over 
een toegankelijk toilet en een toegankelijke cafe-
taria (Art Café).

Romestraat 11, Oostende
Tel. +32 (0)59 50 81 18
Fax +32 0)59 50 56 26
info@muzee.be - www.muzee.be 

Provinciedomein Raversijde
Op het domein zijn er drie musea: Walraversijde 
met de archeologische site is vlot toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers, het Memoriaal Prins Karel 
slechts deels en de Atlantikwall niet. In het memo-
riaal kan je wel een � lm zien over de Atlantikwall. 
Het domein zelf is toegankelijk langs verharde 
wegen.
Cafetaria-Restaurant ‘Walrave’ ligt bij de parking 
aan de steenweg en is vlot toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. 
Tel. +32 (0)59 30 62 44 - Fax +32 (0)59 30 62 43
walrave@telenet.be. 
www.walrave.com

Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende 
Tel +32 (0)59 70 22 85 -  Fax +32 (0)59 51 45 03
domein.raversijde@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/raversijde 
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Bredene
RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café’s (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge-
gevens vind je op www.toevla.be.
In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Chez nous
Kapelstraat 243, Bredene
Tel. +32 (0)59 32 04 94 - Fax +32 (0)59 27 35 10
info@cheznousbredene.be
www.cheznousbredene.be

M due
Kapelstraat 125, Bredene
Tel. +32 (0)494 49 39 82

Duinrand
Kapelstraat 83, Bredene
Tel. +32 (0)59 32 32 96

Bistreau
Kapelstraat 76b, Bredene
Tel. +32 (0)478 36 70 02
info@bistreau.be - www.bistreau.be

JEUGDVERBLIJVEN
Horizon: De Strandloper
Kapellestraat 88, Bredene
Tel. + 32 (0)59 32 36 28 - +32 (0)477 27 57 85
Fax +32 (0)59 32 16 62
info@zeeklassen.be - www.zeeklassen.be

  
 102

     

Horizon beschikt over 4 ha speelruimte en ligt op 
150 m van de duinen en op 300 m van het strand. 
Het verblijf is vlot bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Alle jeugdwerk-, sport- en schoolgroepen 
kunnen hier terecht vanaf 20 personen per groep. 
Er is mogelijkheid tot volpension, halfpension en 
kamer met ontbijt. De koks toveren lekkere en 
kindvriendelijke maaltijden op het bord.

CAMPINGS
Park Costa ***
Koningin Astridlaan 53B, Bredene
Tel. +32 (0)59 32 24 75 - Fax +32 (0)59 33 11 30
info@parkcosta.be - www.parkcosta.be

  
 508

          

Park Costa is de ideale plaats om een dosis gezon-
de lucht op te snuiven aan de Belgische kust. Je 
kan er genieten en tot rust komen in een groene, 
familiale en kindvriendelijke omgeving. Terwijl 
de kinderen ravotten op het speelplein, kan je 
rustig een petanqueballetje gooien, een partijtje 
biljarten of deelnemen aan een georganiseerde 
activiteit.

‘t Minnewater
Zandstraat 105, Bredene
Tel. +32 (0)59 32 24 58 - Fax +32 (0)59 33 04 95
info@minnepark.be - www.minnepark.be

  
 250

        

De camping ligt op 2 km van zee en strand. Een 
ideale verblijfplaats voor mensen die van ruimte 
en rust houden. Moderne faciliteiten en comfort 
bieden garantie voor een geslaagde vakantie. Er is 
ook een tennisveld aanwezig. 

OPENBAAR SANITAIR
Naaktstrand
Astrid
Duinegat
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De Haan
RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café’s (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge-
gevens vind je op www.toevla.be.
In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Zeerust
Zeedijk 34-35, De Haan 
Tel. +32 (0)50 42 59 07
info@zeerust-wenduine.be
www.zeerust-wenduine.be

Rita
Kerkstraat 34, De Haan
Tel. +32 (0)50 41 19 90

De Coqisserie
Koninklijke baan 29, De Haan
Tel. +32 (0)59 43 00 43 - Fax +32 (0)59 43 50 90
info@decoqisserie.be - www.decoqisserie.be

Lucky garden
Driftweg 144, De Haan
Tel. +32 (0)59 27 80 77

OPENBAAR SANITAIR
Zeedijk - Demeyhelling
Zeedijk - Leopoldlaan
Vosseslag - strand

STRANDMATTEN EN
ANDERE VERHARDINGEN
Er is een verhard pad op het strand aan het 
Leopoldplein en op het strand in Vosseslag.

Blankenberge
RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café’s (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge-
gevens vind je op www.toevla.be.
In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Belgium Pier
Zeedijk 261, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 43 37 50
www.belgiumpier.be

Bistro de Markt
De Smet de Naeyerlaan 10, Blankenberge
Tel. +32 (0)473 28 02 31

Bistro De Tijd
Grote Markt 9, Blankenberge
Tel. +32 (0)473 75 43 56

Bistrorant Boulevard
De Smet de Naeyerlaan 25, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 52 67

Corner house
Casinoplein 12-13, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 93 76

Le� e plaza Blankenberge
Van Maerlantstraat 79, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 96 92 - Fax +32 (0)50 42 98 72

Leopold chalet
Leopoldstraat 1, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 98 16 - Fax +32 (0)50 41 87 38

Oosterstakelsel
Zeedijk 360, Blankenberge
Tel. +32 (0)476 66 49 98
www.oosterstaketsel.be

Meatpoint
Weststraat 8, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 68 65 82
www.meatpoint.be

Negrita
Zeedijk 96, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 51 11

Plaza
Grote Markt 26, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 99 24

Petit Rouge
Zeedijk 127, Blankenberge
+32 (0)50 43 50 43
info@petitrouge.be - www.petitrouge.be

Palazzo
Zeedijk 185, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 83 85

Nominoé
Zeedijk 37, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 27 45

Au Luxembourg
Zeedijk 75, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 67 44 38
www.auluxembourg.net

Seagull
Weststraat 11, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 18 81 - Fax +32 (0)50 41 18 83

Marcel
Zeedijk 121, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 28 46
www.brasseriemarcel.be

‘t Zeil
Havenplein 3, Blankenberge
+32 (0)496 41 40 59
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Venitien
Zeedijk 115, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 10 74 - Fax +32 (0)50 42 98 90
info@venitien.be - www.venitien.be

Vincent (glacier)
Zeedijk 158, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 26 14

Zeepaardje
Zeedijk 49, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 42 05 - Fax +32 (0)50 42 42 05
info@zeepaardje.com - www.zeepaardje.com

HOTELS
Du Commerce ***
Weststraat 64, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 95 35 - +32 (0)479 32 01 25
Fax +32 (0)50 42 94 40
info@hotel-du-commerce.be
www.hotel-du-commerce.be

  
 32

             

Familiehotel in het hartje van de stad, vlakbij de 
markt, de haven, het strand en op 5 minuten van 
het station. Gezinnen kunnen een familiekamer 
met een tussendeur boeken. Je � ets kun je kwijt 
in een gratis berging en je wagen in de privéga-
rage. Fietsverhuur is mogelijk. Ook de langslapers 
kunnen rijkelijk ontbijten tot 11 uur. 

José *
Visserstraat 18, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 14 21 - +32 (0)475 65 69 54 
Fax +32 (0)50 42 87 65
info@hotel-jose.be - www.hotel-jose.be

  
 23

          

Hotel José pal in het centrum, vlakbij de zee, de 
winkelstraat, het treinstation en een halte van de 
Kusttram. Een hartelijke ontvangst en een (h)eer-
lijke keuken garanderen je een zalige vakantie in 
een familiale sfeer. 

Aazaert ****
Hoogstraat 25, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 15 99 - Fax +32 (0)50 42 91 46
info@azaert.be - www.azaert.be

  
 50

            

       

De gastronomische keuken van Hotel Aazaert is 
tot ver buiten de badstad bekend en geliefd. Maar 
niet alleen het restaurant, ook het vernieuwde 
hotel is meer dan de moeite waard: de stijlvolle 
kamers (ook familiekamers), gezellige salons, over-
dekt zwembad, massagemogelijkheiden, � tness, 
relaxruimte met sauna, stoombad en bubbelbad 
en het dakterras garanderen een geslaagd verblijf. 

VAKANTIECENTRA
Duinse Polders
A. Ruzettelaan 195, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 43 24 00 - Fax +32 (0)50 42 96 31
info@duinsepolders.be
www.duinsepolders.be
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Een ruim en rustig gelegen complex dat gastrono-
mie, logies en vergaderinfrastructuur onder één 
dak verenigt. Het strand en de zee zijn vlakbij en 
ook Brugge is zo te bereiken. Er is infrastructuur 
voor minigolf, tennis, volleybal, basketbal en mini-
voetbal. Kinderanimatie tijdens het hoogseizoen. 

Floreal Blankenberge
Koning Albert I laan 59, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 43 21 11 - Fax +32 (0)50 43 22 22
blankenberge@� orealclub.be
www.� orealclub.be

  
 174

              

Floreal Blankenberge is een modern vakan-
tiecentrum met een uitgebreide vergader- en 
sportaccommodatie en ligt op wandelafstand van 
de Blankenbergse dijk en het levendige stadscen-
trum. Er is animatie voorzien in vakantieperiodes.

OPENBAAR SANITAIR
Pier
Leopoldpark

STRANDMATTEN EN
ANDERE VERHARDINGEN
Ter hoogte van de Charlierhelling kan je onder de 
dijk door rijden met de rolstoel. Daar is een houten 
constructie (soort mat) op het strand gelegd, zodat 
rolstoelgebruikers het strand perfect kunnen 
betreden. Op de dijk zijn signalisatieborden aan-
gebracht die je de weg wijzen naar de plaats waar 
je het strand kan betreden.

STRANDROLSTOEL
Er wordt vanaf 15 mei een strandrolstoel gratis ter 
beschikking gesteld in het EHBO-lokaal van de 
reddingsdienst tussen 11 en 18 u. Je moet enkel 
je identiteitskaart afgeven in ruil voor de rolstoel. 
Deze rolstoel kan niet gereserveerd worden. 
Tel. +32 (0)50 41 37 17 of +32 (0)50 41 25 55.

REDDINGSDIENST
De strand- en reddingsdienst met daarbij horende 
EHBO-post is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
Reddingsdienst voorzien van 19 mei tot het derde 
weekend van september.

MUSEA EN BEZIENSWAARDIGHEDEN
Sea Life
Het Sea Life Center is toegankelijk en beschikt 
over een toegankelijk toilet en een toegankelijke 
cafetaria.

Koning Albert I-laan 116, Blankenberge
Tel +32 (0)50 42 42 00
slcblank@merlinentertainments.biz 
www.sealife.be 

Het Serpentarium
Het Serpenterium is toegankelijk, al is het pad 
doorheen de tentoonstellingsruimte niet erg 
breed.

Zeedijk 146, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 31 62
serpentarium@pandora.be
www.serpentarium.be 

Bloso-omnisportcentrum
In het Bloso omnisportcentrum zijn volgens 
de dienst voor toerisme en de strand- en red-
dingsdienst de voorzieningen toegankelijk voor 
mensen met een motorische handicap of visuele 
beperking.

Koning Boudewijnlaan 15 b, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 43 52 60 (sauna/zwembad)
Tel. +32 (0)50 42 64 42 (algemeen)
Fax +32 (0)50 41 71 39
blankenberge@bloso.be - www.blososauna.be 

Zuivelmuseum
Ook het Zuivelmuseum is toegankelijk.

Brugsesteenweg 68, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 18 75
info@zuivelmuseum.be 
www.zuivelmuseum.be
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Zeebrugge
RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café’s (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge-
gevens vind je op www.toevla.be.
In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

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

The Sailor
Wandelaarstraat 8, Zeebrugge

Slabbinck
Tijdokstraat 36, Zeebrugge
Tel. + 32 (0)50 54 52 46

‘t Lisputje
Zeebruggelaan 90, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 55 16 51
www.lisputje.be

Mon manège à toi
Vismijnstraat 44, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 55 05 60

Sea and Sand
Zeedijk 8, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 54 42 79

De 4 torre
Vismijnstraat 14, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 36 09 39

De Kombuis
Tijdokstraat 4, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 67 83 25
info@dekombuis.be - www.dekombuis.be

Huyze Saeftinghe
Onder de toren 5, Zeebrugge (Lissewege)
Tel. +32 (0)50 82 04 50

Bistro Anker
Rederskaai 38, Zeebrugge

Brasserie Nelson
Vismijnstraat 24, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 54 59 54

Blue Lobster
Tijdokstraat 9, Zeebrugge
+32 (0)50 68 45 71

STRANDMATTEN EN
ANDERE VERHARDINGEN
Er ligt een nieuw verhard pad ter hoogte van het 
Badengebouw dat toegang geeft van het hellend 
vlak tot aan het verharde zand. Het pad is onge-
veer 1,80 meter breed en bestaat uit platen. De 
platen worden met een spanbout volledig tegen 
elkaar vastgemaakt zodat er geen niveauverschil is. 
Het verharde pad wordt in het zand geplaatst en 
hierbij zorgen de ribben (geplaatst aan de onder-
kant van het pad, bestaande uit aluminium) voor 
een stabiele verankering waardoor het pad niet 
kan verschuiven. De bovenkant van het verharde 
pad is voorzien van een antisliplaag.

MUSEA EN BEZIENSWAARDIGHEDEN
Sea Front
Seafront is gedeeltelijk toegankelijk met hulp. Het 
grootste deel van het museum is toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers (een begeleider kan nodig zijn 
om een helling te nemen en deuren te openen), 
de boten buiten aan de kade niet. 
Er is een aangepast, doch krap toilet aan de ingang 
van hal 2.

Vismijnstraat 7, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 55 14 15
info@seafront.be - www.seafront.be 
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Knokke-Heist
RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café’s (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge-
gevens vind je op www.toevla.be.
In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Kinders Siska
Oosthoekplein 1, Knokke-Heist
Tel. + 32 (0)50 60 20 08 - Fax + 32 (0)50 60 20 28

Park-Inn
Parkstraat 25, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 63 74
www.park-inn.be

Le Pain Quotidien
Dumortierlaan 75, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 60 15 75
www.lapainquotidien.com

Point de vue
Zeedijk 386, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 60 05 55
www.point-de-vue.be

Pousse-café
Vlamingstraat 83A, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 69 64 - Fax +32 (0)50 51 94 10

‘t Fonduehuisje
De Bolle 1, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)473 93 20 38

Grand café au lilac blanc
Vlamingstraat 30, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 67 63 37

Cinq Annoo
Graaf d’ursellaan 45, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 03 10 - Fax +32 (0)50 51 03 10

Beach
Zeedijk 552, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 60 97 60 - Fax +32 (0)50 62 20 09
info@beach-knokke.be 
 www.beach-knokke.be

Bon appetit
Graaf d’Ursellaan 4, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 13 73

Sel Gris
Zeedijk 314, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 49 37 - Fax +32 (0)50 51 49 97
info@restaurantselgris.be
www.restaurantselgris.be

Bristol
Zeedijk 291, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 21 12 - Fax +32 (0)50 51 81 12
info@brasseriebristol.be
www.brasseriebristol.be

Café Le� e
Zeedijk 564, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 61 18 17 - Fax +32 (0)50 62 90 38

Caroline
Kardinaal Mercierstraat 10, Knokke-Heist

De Raan
Zeedijk 299A, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 51 57 -  Fax +32 (0)50 51 43 86

De Bolle
Vlamingstraat 34, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)473 87 06 05

De Vuurtoren
Zeedijk 172, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 59 48 - Fax +32 (0)50 51 59 48

HOTELS
Huyshoeve ***
Spelemanstraat 154, Knokke-Heist (Ramskapelle)
Tel. +32 (0)50 51 51 25 - Fax +32 (0)50 51 51 75
info@huyshoeve.com - www.huyshoeve.com
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Dit gloednieuwe charmehotel ligt net aan de rand 
van het pittoreske dorpje Ramskapelle, op drie kilo-
meter van het centrum van Knokke-Heist en in de 
directe omgeving van Brugge, Damme, Cadzand 
en Sluis. De Huyshoeve is een thuis zowel voor 
toeristen die de badplaats Knokke-Heist en haar 
omgeving willen verkennen als voor de zakenrei-
ziger die op zoek is naar rust. ‘s Avonds verwennen 
de uitbaters je graag met een heerlijk diner en kan 
je rustig nagenieten bij de open haard. 

OPENBAAR SANITAIR
Zeedijk - Albertplein
Appelzakstraat
Zeedijk - Zwaluwenlaan
Zeedijk - Lentelaan
Evenementenstrand
Vissershuldeplein

MUSEA EN ATTRACTIES
Het Zwin
Delen van het Zwin zijn toegankelijk, waarvan 
sommige met hulp. Er zijn voorbehouden par-
keerplaatsen en toegankelijke toiletten bij het 
toegangsgebouw. Er is wel een kleine trede en de 
toegangsdeur is wat smal. Het park, de volière en 
de dijk langs het reservaat zijn toegankelijk, de slik-
ken en schorren van het eigenlijke reservaat niet. 
Ook de cafetaria is toegankelijk.

Graaf Leon Lippensdreef 8, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 60 70 86
info@hetzwin.be - www.zwin.be
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Zon Zee Zorgeloos
Het project Zon, zee... zorgeloos ijvert voor een 
toegankelijk strand voor iedereen door de unieke 
combinatie van infrastructuuraanpassingen en 
het inzetten van opgeleide assistenten.

Waar? Nieuwpoort, Westende, Middelkerke, 
Oostende, De Haan, Vosseslag, Wenduine en 
Zeebrugge. Van 1 juli tot 31 augustus, elke dag van 
10.30 tot 18.30 uur

De volledige brochure kun je downloaden via: 
www.west-vlaanderen.be/gelijkekansen

Met de steun van de Vlaamse regering in kader van het kustactieplan 2005-2009.

Nieuwpoort Westende Middelkerke Oostende De Haan Vosseslag Wenduine Zeebrugge

Locatie Hendrikaplein Hoek Strandlaan en 
Koning Ridderdijk Casino Diksmuidsestraat Strand 

Leopoldplein Strand vosseslag Demeyhelling Badengebouw

Assistentie +32 (0)498 92 92 79 +32 (0)498 90 58 71 +32 (0)498 90 58 70 +32 (0)491 50 54 33 +32 (0)59 23 39 00 +32 (0)59 23 67 30 +32 (0)50 41 23 96 +32 (0)472 90 08 46

Voorbehouden 
parkeerplaats Zie website: www.navigeerenparkeer.be

Toegankelijke 
tramhalte Nieuwpoort bad Sint-Laureins De Greefplein Ravelingen De Haan aan zee — — —
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Mobiliteit
Voorbehouden parkeerplaatsen
Op de website www.navigeerenparkeer.be zijn al 
meer dan 1300 voorbehouden parkeerplaatsen te 
vinden verspreid over de hele kust. Je kan er de lo-
catie, de afmetingen, de ondergrond en een foto 
terugvinden. 
Sinds kort kunnen deze voorbehouden par-
keerplaatsen ook gedownload worden op uw 
gps-toestel (Tom Tom, Garmin en Mio)
Meer informatie: www.navigeerenparkeer.be

Openbaar vervoer
De brochure “Dienstverlening aan personen met 
beperkte mobiliteit” informeert je over de dienst-
verlening aan personen met beperkte mobiliteit.
De brochure is beschikbaar in het Nederlands, 
Frans, Duits en Engels.
Verdere info & reservatie om assistentie aan te 
vragen: tel. +32 (0)2 528 28 28
www.nmbs.be

De Lijn
Personen met een beperking, moeten hun bus- of 
tramrit (en terugrit) vooraf reserveren bij de bel-
buscentrale van hun provincie. 
Informatie over het toegankelijkheidsbeleid van 
De Lijn en hoe je een rit moet reserveren, is te 
vinden op
www.delijn.be/over/aanbod/toegankelijkheid/
index.htm en in de brochure.

Op de website www.delijn.be/dekusttram/
Reisinformatie/index.htm vind je welke tramhaltes 
er toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Dit is 
nuttige informatie voor personen die zonder be-
geleiding reizen. 
Dankzij verhoogde perrons kunnen reizigers 
zonder hoogteverschil op- en afstappen aan het 
verlaagde middengedeelte van de tram. Een hel-
ling naar het verhoogde perron en een groot 
platform maken het opstappen voor rolstoelge-
bruikers gemakkelijker.

Toegankelijke tramhaltes aan de kust:
• De Panne Station
• Nieuwpoort Bad
• Nieuwpoort Ysermonde
• Nieuwpoort Cardijnlaan
• Nieuwpoort Stad
• Lombardsijde-Westende Sint-Laureins
• Lombardsijde-Westende Bad
• Lombardsijde-Westende Belle Vue
• Middelkerke Krokodiel
• Middelkerke Verhaeghelaan
• Middelkerke De Greefplein
• Oostende Ravelingen
• Oostende Renbaan
• Oostende Station
• Oostende Weg naar Vismijn
• Oostende Duin en Zee
• Bredene Campings
• De Haan Zeepreventorium
• De Haan Aan Zee
• De Haan Waterkasteellaan
• Blankenberge Station
• Heist Dijk
• Heist Heldenplein
• Heist Duinbergen

Colofon
Redactie en samenstelling Niki Vervaeke (Westkans), Petra Aernoudt (Westtoer), Johan Martin (Westtoer) 
Lay-out Aynsley Bral (Provincie West-Vlaanderen)
Fotogra� e Westtoer, Westkans, Toerisme Vlaanderen, D. De Kievith
Cartogra� e Westtoer
Druk Gra� sche Dienst Provincie West-Vlaanderen
Verantwoordelijke uitgever Westtoer apb, Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels (Brugge)

Wettelijk depot WD/3029/2011/11

Deze brochure werd ontwikkeld binnen het kader van het Interreg IV-programma ‘Toeristische Valorisatie 
Westkust - Flandre Côte d’Opale’, met de � nanciële ondersteuning van de Europese Unie.

Het is verboden om de weergegeven informatie te kopiëren of te publiceren zonder schriftelijke
toestemming van de uitgevers.
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Diensten voor toerisme
De Panne
Zeelaan 21, De Panne
Tel. +32 (0)58 42 18 18
toerisme@depanne.be
www.depanne.be

Koksijde - Oostduinkerke
Zeelaan 303, Koksijde
Tel. +32 (0)58 51 29 10
toerisme@koksijde.be
www.koksijde.be

Nieuwpoort
Marktplein 7, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 22 44 44
info@nieuwpoort.be 
www.nieuwpoort.be

Middelkerke - Westende
Joseph Casselaan 1, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 30 03 68
toerisme@middelkerke.be 
www.middelkerke.be

Oostende
Monacoplein 2, Oostende
Tel. +32 (0)59 70 11 99
info@visitoostende.be
www.visitoostende.be

Bredene
Kapelstraat 76, Bredene
Tel. +32 (0)59 56 19 70
toerisme@bredene.be 
www.uitinbredene.be

De Haan - Wenduine
Tramstation, De Haan
Tel. +32 (0)59 24 21 34
toerisme@dehaan.be 
www.dehaan.be

Blankenberge
Leopold III plein, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 22 27
toerisme@blankenberge.be
www.blankenberge.be

Zeebrugge
Zeedijk, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 54 50 42
toerisme@brugge.be
www.brugge.be/zeebrugge

Buiten het hoogseizoen:
Infokantoor Brugge
(Concertgebouw), ’t Zand
Station, Stationsplein
Tel. +32 (0)50/ 44 46 46

Knokke - Heist
Zeedijk-Knokke 660, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 63 03 80
toerisme@knokke-heist.be
www.knokke-heist.be

Contact
Westkans
Kerkhofstraat 1, Brugge
Tel. +32 (0)50 40 73 73 - Fax: +32 (0)50 71 00 43
info@westkans.be - www.westkans.be

Westtoer
Koning Albert I-laan 120, Brugge 2
Tel. +32 (0)50 30 55 00 - Fax +32 (0)50 30 55 90
info@westtoer.be - www.westtoer.be
www.kusttotkust.be


