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Akkoord Meer informatie

CWGC Tyne Cot Cemetery
CWGC Tyne Cot Cemetery is een indrukwekkend én ingetogen baken van rust dat zich
uitstrekt in het voormalige oorlogslandschap. Met zijn 11.956 graven is dit de grootste
Commonwealth-begraafplaats ter wereld, de stille getuige van de bloedige Slag bij
Passendale uit WOI. Tijdens dit Britse offensief van 1917 vielen hier in 100 dagen tijd
bijna 600.000 slachtoffers. En dat voor een terreinverschuiving van amper acht
kilometer. Na de oorlog – tussen 1919 en 1921 – verzamelden de Britse ‘Exhumation
Companies’ 12.000 doden in de omliggende (slag)velden, waarvan er slechts 3.800
geïdentificeerd konden worden. Een plek die onder je vel kruipt.

Tijdsinformatie
van 01-02-2020 tot 30-11-2020
maandag 10:00 - 18:00 u
dinsdag 10:00 - 18:00 u
woensdag 10:00 - 18:00 u
donderdag 10:00 - 18:00 u
vrijdag 10:00 - 18:00 u
zaterdag 10:00 - 18:00 u
zondag 10:00 - 18:00 u
sluitingsperiode(s)
01/12/2020 - 31/12/2020
Het bezoekerscentrum is dagelijks geopend van 1 februari tot 30 november, 10u0018u00. De begraafplaats zelf is dagelijks open van zonsopgang tot zonsondergang.
Tijdens de sluitingsperiode van het bezoekerscentrum blijft de begraafplaats gewoon
open.

Locatie
Tynecotstraat - , Zonnebeke
routebeschrijving 
Toegankelijkheid
Uitbating gedeeltelijk toegankelijk
De begraafplaats is toegankelijk met hulp via een alternatieve toegang. De hellingen op
de paden zijn soms wat steil. Ook op de helling naar het bezoekerscentrum en bij het
openen van de deur kan je wat hulp nodig hebben. Er is een aangepast toilet, maar dat

is moeilijk bereikbaar door het pad in kiezels. De ruimte in het toilet is beperkt maar
bruikbaar.
Toiletten toegankelijk

Toon route

Contact & Informatie
telefoon +32 51 77 04 41
e-mail info@passchendaele.be
website http://www.cwgc.org
 http://www.facebook.com/commonwealthwargravescommission/
 http://www.twitter.com/CWGC

Visit Bruges
Postbus 744
B-8000 Brugge
Tel. +32 50 44 46 46
visitbruges@brugge.be
Contact websitebeheerder

Toeristische informatie
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges
Word ambassadeur bij Visit Bruges

Infokantoren
Infokantoor Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 17:00
Infokantoor 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 17:00
Infokantoor Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 17:00
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