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IEPER INSPIREERT EN BRUIST 
ALS NOOIT TEVOREN. 

Ieper is een stad van en voor 
liefhebbers. Van historisch erfgoed 
en een bijzonder rijke geschiedenis, 
maar ook van flaneren door het 
prachtige centrum en genieten van 
culinaire hoogstandjes. 

Hier vind je prachtig groen om door 
te fietsen, te wandelen of te crossen 
met de allerjongsten en na afloop 
kun je altijd wel ergens terecht voor 
een warme chocolademelk of een 
lekker biertje. 

Ieper is bovenal een stad om te 
beleven en telkens weer naar terug 
te keren. Omdat het er goed is en er 
altijd iets te doen is. 

Laat je inspireren door deze gids om 
Ieper van verschillende kanten te 
bekijken. 

Welkom!
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De acht baliemedewerkers hebben 
dezelfde focus: ervoor zorgen dat 
bezoekers en Ieperlingen optimaal 
van de vele mogelijkheden van de 
stad en omgeving kunnen genieten. 
Elke Masschelein, medewerker 
toeristische dienst: “Ieper maakt 
veel los bij mensen, ook bij mij. 

Het is prachtig om zien hoe 
verwonderd mensen vaak zijn 
over de schoonheid van de stad. 
Bezoekers arriveren hier vaak omdat 
ze op zoek zijn naar informatie, over 
geliefden, bijvoorbeeld.
Ze verwachten niet altijd dat 
Ieper een stad is waarin je je kunt 
verliezen in de mooie middeleeuwse 
straatjes.”

  Dienst Toerisme
 Grote Markt 34, 8900 Ieper
 tel. +32 (0)57 239 220
 toerisme@ieper.be

  www.toerisme-ieper.be

Openingsuren:
Elke dag van 9 tot 18 uur. 
Zaterdag, zon- en feestdagen 
vanaf 10 uur.
Tussen 15 november en 31 maart: 
open tot 17 uur.

Ieper, at your service

  Ik kom graag tot rust aan het Lapidarium 
aan de Sint-Maartenskerk. Ook de oostkant van de 
vestingen, waar het oude zwembad van de stad ligt, 
vind ik prachtig.”

Elke Masschelein, medewerker dienst toerisme

GASTVRIJHEID IS HET CODEWOORD BIJ ONZE DIENST 
TOERISME, DIE JE IN DE LAKENHALLEN VINDT. 
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IEPER SNAKTE VAAK 
NAAR ADEM. NIET ALLEEN 
OMWILLE VAN DE EERSTE 
WERELDOORLOG, MAAR 
OOK ALS MIDDELEEUWSE 
GROOTSTAD KENDE IEPER 
ZOWEL GLORIE ALS DRAMA. 

De stad toonde zich immer even 
moedig en getuigde doorheen de 
rijke geschiedenis van flink wat 
veerkracht. 

Ieper is een stad die telkens opnieuw 
herrijst. Nadat paus Johannes 
Paulus II op 17 mei 1985 onder de 
Menenpoort voor vrede in de wereld 
kwam bidden, werd Ieper een echte 
vredesstad. Ook moeder Theresa en 
zanger Bob Geldof zetten Ieper in die 
periode op de kaart als symbool 
voor de vrede en die taak neemt de 
stad al vele jaren ter harte. 

Ieper streeft naar een vredevolle, 
solidaire maatschappij, onder meer 
vanuit de dienst Vrede. Om de 
drie jaar wordt een Internationale 
Vredesprijs uitgereikt aan iemand 
die zich verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de wereldvrede. 

Samen met het Japanse 
Hiroshima oefent de stad ook 
een voortrekkersrol uit binnen de 
wereldbeweging 'Mayors for Peace', 
die sinds 1982 ijvert voor de totale 
afschaffing van kernwapens over de 
hele wereld. 

  Dienst Vrede, Grote Markt 34, 
8900 Ieper 

  www.mayorsforpeace.org

Ieper, vredesstad
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Ieper, kattenstad 
 met negen levens

DE KAT WORDT AANBEDEN IN IEPER. OM DE DRIE JAAR, OP DE 
TWEEDE ZONDAG VAN MEI, NEEMT DEZE ELEGANTE VIERVOETER 
DE STRATEN VAN DE STAD IN TIJDENS DE KATTENSTOET.

 Cieper ooit in brand vloog 
van verliefdheid? Toen hij in 1960 

werd voorgesteld aan Minneke Poes, 
bleef hij ongelukkig haperen aan 

enkele elektriciteitskabels 
en vloog hij in brand. Gevolg: zijn 
oorspronkelijke bruine vacht werd 

vervangen door een knap
 pak in zwart en wit.

Ga zelf op kattenjacht! 
Kijk op pagina 21 
hoe je dat doet!

 Ieper als kattenstad de hoofdrol 
speelt in een strip van Suske en Wiske? 

In 'de kattige kat' wil de heks 
Tuttebel wraak nemen op de stad 
omdat ze er in de middeleeuwen 

als kat vanaf werd gegooid.

Cieper, een reuzenkat van liefst zes 
meter hoog en 180 kilo zwaar, is 
sinds de eerste stoet van 1955 de 
gastheer van dienst, samen met zijn 
knappe verloofde, Minneke Poes. 
Ondertussen werden zij de trotse 
ouders van enkele kittens, die in 
2018 voor het eerst meestapten in 
de stoet. 

De laatste editie klokte af op zo'n 
50.000 bezoekers van over de hele 
wereld en heel wat Ieperlingen die 
ooit zelf meeliepen in de stoet zien 
hun kinderen nu net hetzelfde doen.
Het absolute hoogtepunt voor klein 
en groot is de kattenworp. 
De stadsnar gooit vanuit de 
halletoren pluchen katjes naar 
beneden. 

Volgende afspraak op zondag 8 mei 
2022, dan trekt de 46ste editie door 
de Ieperse straten, een evenement 
dat bij heel wat inwoners absolute 
voorrang krijgt in de agenda. Omwille 
van de maatregelen rond het 
coronavirus, wordt in het weekend 
van 8 en 9 mei 2021 een alternatief 
programma gebracht.

  www.kattenstoet.be
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We will remember them

DE EERSTE WERELDOORLOG 
TROK EEN SPOOR VAN DOOD 
EN VERNIELING DOOR DE 
WESTHOEK. IEPER KREEG HET 
HARD TE VERDUREN, NET ALS 
DE VAAK NOG ERG JONGE 
SOLDATEN DIE ER KWAMEN 
VECHTEN. 

Als vredesstad bewaart Ieper de 
band met het oorlogsverleden 
bewust, omdat het essentieel is voor 
iedereen die over oorlog en vrede wil 
spreken.

Ieper spant zich in om de vele 
slachtoffers van de oorlog in 
herinnering te brengen en te houden. 

LAST post
Sinds 1928 vindt er elke avond om 20 uur een 
indrukwekkende plechtigheid plaats onder de Menenpoort. 
De Last Post Association stelt zich tot doel deze traditie 
eeuwig in stand te houden. Ondertussen werd de Last Post 
al meer dan 31.000 keer geblazen. 

Op www.lastpost.be vind je een app met alle geplande 
plechtigheden en persoonlijke verhalen. 

 In 1936 schonk de stad Ieper twee 
stenen leeuwen met Iepers wapenschild 

aan Australië. Ze kregen een ereplaats in het 
Australian War Memorial in Canberra. Voor 
de eeuwherdenking van de Derde Slag bij 
Ieper keerden ze eenmalig terug naar hun 

vroegere plek aan de Menenpoort. Australië 
schonk evenwel twee replica’s aan de stad: 

sinds 2018 waken zij opnieuw over de 
Menenpoort. 
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Saint George
,
s Memorial Church

Deze Anglicaanse herinneringskerk in hartje Ieper herbergt tal 
van herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog. 

Het kerkje werd geopend in 1929 om de bijna 200.000 Britse 
soldaten te herdenken die het leven lieten bij de gevechten 
aan de Ieperboog. Alle binnenbekleding van de kerk is 
afkomstig van giften: het altaar, de glasramen, de klokken, 
gedenkplaten en vlaggen. 

Op de stoelen in de kerk vind je geborduurde kussens, die 
verwijzen naar de verschillende regimenten waaronder de 
Britten vochten en het leven lieten. 

 Elverdingestraat 1, 8900 Ieper

Ramparts Cemetery, 
LILLE GATE
Ten westen van de Rijselpoort, op 
de vestingen, ligt een begraafplaats 
die omringd is door struiken en het 
vestingwater. 

In 1986 werd de begraafplaats als 
monument beschermd. Ze wordt beheerd 
door de CWGC (Commonwealth War 
Graves Commission).

Het is een vaak gefotografeerde plek 
binnen de Ieperse stadsmuren en de 
laatste rustplaats van 198 gesneuvelden.   

4 
het aantal jaar dat 

er aan de 
Menenpoort werd 

gebouwd

20.000
totale gewicht van 

de Menenpoort 
in ton.

54.896
het aantal namen 

van vermiste 
soldaten van het 

Gemenebest op de 
Menenpoort

54.000
het aantal LEGO 
blokjes dat werd 
gebruikt door Jan 
Vanden Berghe 

om een replica van 
de Menenpoort 

te maken. Die kan 
je terugvinden 
in het CWGC 

Informatiecentrum 
in de Menenstraat.
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IN FLANDERS FIELDS 
museum
Het In Flanders Fields Museum 
brengt het verhaal van de Eerste 
Wereldoorlog in de West-Vlaamse 
frontstreek. De naam van het 
museum verwijst naar een bekend 
gedicht van de Canadese militaire 
arts John McCrae, dat hij schreef in 
december van 1915. 

De permanente tentoonstelling 
belicht de aanloop tot de Eerste 
Wereldoorlog, de inval in België, de 
verwoesting van de oorlogsjaren, de 
naoorlogse periode en de herdenking 
sindsdien. 

Het museum is interactief. Elke 
bezoeker kan zich aan de hand van 
een poppy-armband verdiepen 
in een persoonlijk verhaal van de 
gewone man uit de Grooten Oorlog.

  In Flanders Fields Museum 
(Lakenhallen), Grote Markt 34, 
8900 Ieper, tel. +32 (0)57 239 220 
flandersfields@ieper.be

 www.inflandersfields.be

COMMONWEALTH WAR 
GRAVES COMMISSION 
De Commonwealth War Graves 
Commission eert de 1,7 miljoen 
mannen en vrouwen van het 
Gemenebest die in de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog zijn 
gesneuveld en zorgt ervoor dat ze 
nooit zullen worden vergeten. Hun 
werk wordt gefinancierd door zes 
lidstaten en begon met de bouw van 
begraafplaatsen op 23 000 locaties 
overal ter wereld, die vandaag 
onderhouden worden.

In België herdenkt de CWGC meer 
dan 200 000 strijdkrachten. Bijna de 
helft van hen heeft geen bekend graf, 
en hun namen staan gegraveerd op 
de monumenten van de vermisten, 
zoals de iconische Menenpoort in 
Ieper. Alleen al in West-Vlaanderen, 
zorgen ze voor de oorlogsgraven op 
zo’n 240 locaties, inclusief op Tyne 
Cot Cemetery, de grootste CWGC 
begraafplaats ter wereld. 

Kom langs in hun informatiecentrum 
nabij de Menenpoort en hun 
vriendelijke team zal je helpen meer 
te weten te komen over hun sites, 
onderzoek te doen en al je vragen te 
beantwoorden. 

  tel. +32 (0)57 352 791, 
enquiries@cwgc.org

  www.cwgc.org

In het voorjaar van 2021 krijgt het In Flanders 
Fields Museum een grote opfrissing. 

Er komen nieuwe stukken in het museum en 
vanaf dan kun je het museum ook met een 

audiogids bezoeken.
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het KENNISCENTrum 
In de noordervleugel van de Lakenhallen bevindt 
zich een uitgebreid kenniscentrum. Wie het 
museum uitstapt met een vraag over een 
familielid of bepaalde veldslag, kan doorlopen 
naar dit centrum dat je aan de uitgang vindt. Daar 
proberen vrijwilligers, educatieve medewerkers 
en onderzoekers je zo snel mogelijk antwoord te 
geven.  

  Kenniscentrum, 
 Sint-Maartensplein 3, 8900 Ieper. 
 tel. +32 (0)57 239 450,
 kenniscentrum@ieper.be

  We huisvesten niet alleen onze medewerkers en een ruime 
collectie boeken, foto’s, brieven en kaarten, we hebben ook een 
belangrijke publieksfunctie. Ons archief is beschikbaar 
voor het grote publiek.”

Annick Vandenbilcke, wetenschappelijk medewerker van het kenniscentrum

Volg de Ypres Salient Autoroute 
Wil je de streek graag op vier wielen verkennen? Dat 
kan! Langs de frontlijn Ieperboog volg je een traject van 
70 kilometer dat je langs plekken als Tyne Cot Cemetery, 
de Duitse begraafplaats in Langemark en de site John 
McCrae brengt. Dit is een van zes autoroutes binnen het 
thema van de Eerste Wereldoorlog doorheen de streek. 

Kaarten zijn te koop voor 6 euro bij de dienst 
toerisme.  
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Hooge Crater Museum
Op de plek waar op 19 juli 1915 1700 kilo springstof 
tot ontploffing werd gebracht door het Britse leger, 
bevindt zich een privaat oorlogsmuseum dat zeker 
een bezoek waard is. 

De gerestaureerde kapel waarin het museum 
zich bevindt, dateert uit het begin van de jaren 
twintig. In het museum vind je reconstructies van 
oorlogstaferelen, een indrukwekkende collectie 
wapens, uitrustingen en een reeks unieke foto’s. 

Naast de kapel ligt een voormalig wijkschooltje, 
dat dienstdoet als themacafé. In dit café kun je een 
unieke collectie bewerkte hulzen, zogenaamde 
'trench art', bekijken. 

Aan de overkant van de kapel vind je ‘Hooge Crater 
Cemetery’ en voor het museum staat het vrij 
toegankelijke instappunt Ieperboog Oost. Je kunt er 
een film bekijken over de historische site van 
’t Hooghe en Bellewaarde Ridge. Het is meteen ook 
het startpunt van een wandelroute richting deze sites. 

  Hooge Crater Museum, Meenseweg 467, 8902 
Ieper tel. +32 (0)57 468 446 

 www.hoogecrater.com

Front Line Hooghe Openluchtmuseum
In de tuin van Hotel Kasteelhof 't Hooghe, dat ooit 
een kasteeldomein was, vind je restanten van de 
vele mijninslagen bij ’t Hooghe. Op het domein 
wordt duidelijk hoe de loopgraven soms maar op 15 
meter van elkaar lagen. In 1995 werd een van deze 
loopgraven gelokaliseerd en drooggebaggerd. Je 
kunt er een authentieke bunker bezoeken en de plek 
herbergt ook heel wat oorlogsherinneringen en foto’s. 

  Front Line Hooghe Openluchtmuseum, naast Hotel 
Kasteelhof ’t Hooghe, Meenseweg 481, 8902 Ieper, 

 tel. +32 (0)57 468 787
  www.hotelkasteelhofthooghe.be 

Hill 62 Sanctuary Wood
Het museum omvat naast uitrustingsstukken en 
wapens, bewaarde loopgraven en ondergrondse 
constructies.
 

  Hill 62 Sanctuary Wood, Canadalaan 26, 
 8902 Zillebeke, tel. +32 (0)57 466 373

  www.hill62trenches.be
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Machtig in de middeleeuwen

IN DE MIDDELEEUWEN HAD IEPER 
VEEL AANZIEN. MET VEERTIGDUIZEND 
INWONERS ANNO 1260 WAS IEPER EEN 
MACHTIGE PLEK VAN WERELDFORMAAT. 

De stad stond in de twaalfde en dertiende 
eeuw aan de top van de Europese lakensteden. 
Dat Ieperse laken was ook nog eens bijzonder 
duur. Ieper was naast Brugge en Gent één 
van de belangrijkste steden van Europa. Dat 
weerspiegelde zich ook in de rijke architectuur: 
imposante gebouwen als het belfort, de hallen 
en verschillende burger- en gildenhuizen 
verwijzen naar het roemrijke verleden van Ieper 
als bisschopsstad.

de vestingen
De Ieperse vestingen zijn de best bewaarde van het land. 
Ze kregen nochtans al een en ander te verduren. Tien eeuwen 
geleden waren ze niet veel meer dan opgehoopte aarde met 
grachten, maar later werden ze uitgebouwd tot een complex 
geheel van stenen muren en torens die de stad beschermden 
tegen invallen. Sinds Ieper in rustiger vaarwater zit, is het 
vooral een publieksfavoriet, omdat het er zalig toeven is. 
De bewegwijzerde Vestingroute van 5,4 kilometer is goed 
voor een heerlijke wandeling. Starten kan op 5 verschillende 
punten, telkens in de buurt van gratis parking.

 je kunt roeien op het 
Vestingwater? Snel naar pagina 22 
om te weten hoe je dat aanpakt!

In het bezoekerscentrum in de Lakenhallen kun je een 
gratis kaart van de Vestingroute ophalen. 

  Na een drukke week zijn de vestingen de ideale plek om tot 
rust te komen. Mijn favoriete traject ligt tussen de Rijselpoort 
en de Esplanade: je hebt er een prachtig zicht over het 
vestingwater”

Diego Desmadryl, schepen van toerisme en economie 
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yPER museum
Ieper, stad van 1.000 jaar verhalen 
is het uitgangspunt van de vaste 
tentoonstelling van het Yper 
Museum, dat broederlijk naast het 
In Flanders Fields Museum in de 
Lakenhallen ligt. 

In dit kleurrijke, interactieve en 
vooral eigenzinnige museum val je 
van de ene verrassing in de andere. 
Je beleeft het roemrijke verleden van 
de veerkrachtige stad Ieper vanuit 
heel wat hoeken en oogpunten en 
altijd met een verfrissende dosis 
humor. 

Gezinnen met kinderen kunnen hun 
hart ophalen aan de vele speelse 
belevingselementen binnen het 
museum. De allerkleinsten kunnen 
ook op kattenjacht. 

  Yper Museum (Lakenhallen), 
 Grote Markt 34, 8900 Ieper
 tel. +32 (0)57 239 220
 ypermuseum@ieper.be 

 www.ypermuseum.be

Bezoek ook het museumcafé 
in de Lakenhallen, je eet er 

lekkere snacks en kunt er iets drinken. 

 Vergaap 
je aan de 
unieke 
collectie 
insignes

Vanaf de 
twaalfde eeuw 
waren insignes of 
spelden razend populair. 
Je kunt ze best vergelijken met de pins en 
buttons die wij tegenwoordig kennen. 

In die tijd kocht je ze op spektakels of in 
bedevaartsoorden en dienden ze als middel 
om je identiteit te tonen. 

In het Yper Museum vind je een enorme 
collectie met de meest originele insignes 
terug. Allemaal werden ze gevonden in de 
Verdronken Weide, een stuk grond waar al 
zeshonderd jaar niemand meer woont. 

Tentoonstelling 'POES!'
Hoe de kat de mens vangt.
1 mei 2021 - 16 januari 2022
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De Rijselpoort 
De Rijselpoort is de oudste en enige stadspoort 
uit de veertiende eeuw die bewaard bleef. 
Ze verbindt twee delen van de Ieperse 
vestingmuren met elkaar. 

Aan de oostzijde van de Rijselpoort bevindt 
zich de ingang van het poortwachtershuis. 
Aan de overkant van de straat bevindt zich 
een sluiskamer, waar de Ieperlee de stad 
binnenkomt. 

 er op de binnenmuur van de poort 
nog oude wegwijzers naar Britse 

begraafplaatsen terug te vinden zijn? 
In de oorlog was de poort een van de 
vaakst gebruikte doorgangen om de 

stad binnen te komen. 

De vismarkt 
en de vispoort
Wat tegenwoordig een uitgaansbuurt 
is, was ooit de plaats bij uitstek om vis 
te kopen. Het oude tolhuisje uit 1899 
verwijst naar die lang vervlogen tijd, net 
als de twee overdekte verkoopsstanden 
die bewaard zijn gebleven. 

Wie via de Boterstraat naar de Vismarkt 
komt, stapt onder een poort waarop de 
zeegod Neptunus de hoofdrol speelt. 
De originele poort uit 1714 werd 
vernietigd in de oorlog, maar nadien 
weer heropgebouwd. 

De Sint-Maartenskerk
Stap zeker eens binnen in deze 
imposante kerk vlakbij de Grote 
Markt. Van 1561 tot 1801 fungeerde 
de kerk in gotische stijl als kathedraal 
van het voormalige bisdom Ieper. 
In een zijbeuk van de voormalige 
kathedraal vind je een immens 
schilderij van Joris Liebaert, dat het 
Beleg van Ieper weerspiegelt. 
De Sint-Maartenskerk is dagelijks vrij 
te bezoeken tot 18 uur. Je vindt de 
kerk op het Sint-Maartensplein.
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De Lakenhallen 
en het Belfort
Wie Ieper zegt, zegt de Lakenhallen. 
Het imposante gotische gebouw 
weerspiegelt hoe belangrijk de 
lakenhandel ooit was voor de stad. In 
de middeleeuwen deed het gebouw 
immers dienst als overdekte verkoop- 
en opslagplaats van laken aan de (nu 
overwelfde) Ieperlee. 
Tijdens de oorlog werd het gebouw 
uit 1304 zo goed als volledig vernield, 
op een stuk toren en enkele muren 
na. De reconstructie nam vele jaren in 
beslag en werd pas in 1967 als voltooid 
beschouwd. 

Vanop de belforttoren van zeventig 
meter hoog heb je bij helder weer een 
prachtig uitzicht over de frontstreek. 
Wie het In Flanders Fields Museum 
bezoekt kan dit combineren met de 
beklimming van 231 treden.

De beiaard
Ieper heeft al sinds de 
middeleeuwen een beiaard 
in de toren van het belfort. In 
november van 1914 maakte 
een bombardement van de 
Duitsers een einde aan de 
muziek. Het duurde tot 1934 
voor de stad nieuwe klokken 
kreeg.

 de grootste klok 2.494 kilogram 
weegt die op dit moment in de Ieperse 
beiaard hangt? Alle 49 bronzen klokken 

samen wegen 11.892 kilogram.  

 stadsbeiaardier Ludo Geloen elke 
zaterdag tussen 14 en 15 uur een live 

concert speelt? Wees dus niet verbaasd 
als je plots een vleug filmmuziek of een 
popdeuntje over de Grote Markt hoort 

weerklinken. 
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Onthaalcentrum De Kazematten
Achter de Sint-Jacobskerk vind je een boeiend stuk 
geschiedenis: de Kazematten. Kazematten zijn 
half-ondergrondse kelders die gebruikt werden als 
opslagplaats voor munitie en ander legermaterieel. 
Ze deden ook dienst als slaap- en schuilplaats voor de 
troepen die Ieper hebben verdedigd. 

In de Eerste Wereldoorlog werd de plek schertsend 
'Hotel de Remparts' genoemd door de Britse troepen, 
die er naast hun commandopost ook een veldhospitaal 
en een mess voor de officieren in onderbrachten. Ook 
de Wipers Times, een oorlogskrant, werd er gedrukt. 

  Bollingstraat 1, 8900 Ieper. 

 je de brouwerij Kazematten 
elke zaterdag kunt bezoeken? 
Dit kan tussen 15 en 17 uur. 
Voor 10 euro bezoek je de 

brouwerij en degusteer je drie 
bieren. Reserveren kan via 

visit@kazematten.be.
Zie pagina 35.

Het Kruitmagazijn
Aan het Esplanadeplein bevindt zich het laatste 
overblijvende Kruitmagazijn van de stad. 
Het werd gebouwd door de Nederlanders 
in 1817, op de fundamenten van een Frans 
poedermagazijn. In 1998 werd het gebouw 
gerestaureerd en nu doet het regelmatig dienst 
als tentoonstellingsruimte.  

 er 4 kruitmagazijnen geïnstalleerd 
werden op de uithoeken van de 

vestingen  door ontwerper Vauban?
Daar schiet er nog één van over. 
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merghelynck museum
Dit museum is misschien het minst 
bekende van de stad, maar wel 
het meest bijzondere. Al was het 
maar omdat het gevestigd is in een 
hotel dat dateert uit 1774. Arthur 
Merghelynck, een Belgisch edelman 
en voormalig stadsarchivaris van 
Ieper, opende er in 1892 een 
museum gewijd aan de verfijnde 
levensstijl van de adel. Hij richtte het 
in als het perfecte, maar imaginaire 
achttiende-eeuwse herenhuis. Het 
is een van de enige gebouwen in de 
stad waarvan de inboedel de Eerste 
Wereldoorlog overleefde. 

De afgelopen jaren werd het 
museum volledig gerestaureerd. 
Verwacht je aan prachtig aangeklede 
salons en boudoirs en een unieke 
collectie Chinees en Japans 
porselein. Je vindt er ook piekfijn 
nagemaakte replica’s van wat 
mijnheer en mevrouw Merghelynck 
in hun kleerkast hadden hangen. 

 Merghelynckstraat 2, 8900 Ieper
 www.merghelynckmuseum.be

 Word dienstmeid of lakei!
In het Merghelynck museum is er 
een openstaande vacature voor een 
dienstmeid of lakei. 
Je wordt opgewacht door iemand 
van het ervaren personeel om door 
middel van enkele opdrachtjes te 
bewijzen dat jij uit het juiste hout 
gesneden bent. Een fijn avontuur 
dat je samen met het volledige gezin 
kunt beleven.

Wanneer? 
Elke zondag tijdens een 
schoolvakantie om 15 uur. 

 Bezoek het Merghelynck Museum
Elke eerste en elke derde zondag van 
de maand om 15 uur (van 1 april tot 15 
november, met gids).

Online inschrijven via www.toerisme-ieper.be 
of op de dienst toerisme, 

Grote Markt 34, 8900 Ieper
tel. +32(0)57 239 220
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Ieper, paradijs voor fietsers

FIETSNETWERK 
VAN DE WESTHOEK
Met behulp van de fietsnetwerkkaart 
van de Westhoek stel je zelf je route 
samen. Op elk knooppunt vind je een 
bord met een knooppuntnummer, 
zodat je perfect weet welke weg je 
moet volgen. 

Deze kaart is te koop in de 
dienst toerisme voor 9 euro.

FIETSroute ieperboog - 
ypres salient
Je start en eindigt op de Grote 
Markt en fietst 35 kilometer langs de 
frontlijn van de Ieperboog. Onderweg 
stop je bij drie instappunten en 
opmerkelijke begraafplaatsen, sites 
en monumenten. 

Deze kaart is te koop in de 
dienst toerisme en het 
Hooge Crater Museum.

HET AANBOD AAN FIETS-
MOGELIJKHEDEN IS ENORM 
EN HEEL GEVARIEERD: 
TEVEEL OM IN ÉÉN DAG TE 
ONTDEKKEN.

Daarom kom je als fietsliefhebber 
beter voor meerdere dagen 
naar deze mooie groene regio. 
Ieper is de ideale uitvalsbasis 
om de vele recreatieve en 
sportieve routes die de streek te 
bieden heeft af te fietsen. We 
beschikken over een ruim aanbod 
aan fietsvriendelijk logies dat 
voldoet aan de verwachtingen 
van veeleisende sportieve en 
recreatieve fietsers. 

Korte ontspannende ritjes met 
leuke stops onderweg voor de 
recreatieve fietser. Uitdagingen 
als de Gent-Wevelgem In 
Flanders Fields route voor de 
getrainde wielertoerist. Vlakke 
routes richting kust, klimmen in 
de heuvelzone rond Kemmel, 
de Franse grens over naar de 
Catsberg en de Casselberg: dit 
en zoveel meer staat op het 
menu van een meerdaagse 
fietstrip vanuit Ieper. 

 www.fietsenvanuitieper.be
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De vredesroute
Deze uitgestippelde route van 
45 kilometer start en eindigt in 
Ieper. Ze volgt de Ieperboog via 
het provinciedomein Palingbeek 
naar Hill 60 en Hill 62, langs Tyne 
Cot Cemetery en het Duitse 
Studentenfriedhof in Langemark. 

Deze kaart is te koop in de 
winkel van de dienst 
toerisme.

Stefaan Verfaillie van de Zombie Cats 
Bicycle Club, een Ieperse vereniging van 

liefhebbers van speciale fietsen. 

"Van zodra je de grote assen achter je laat, vind je in Ieper en 
omstreken fantastische weggetjes om te fietsen. Wij rijden 
met de club met fietsen met maximum drie versnellingen, 
het mag dus niet constant op en neer gaan, maar de streek 
is eigenlijk perfect voor onze ritten. De stopplaatsen - lees 
café’s met lekkere bieren uit de streek - zijn voor ons net zo 
belangrijk als het cruisen zelf."

Mijn vier favoriete fietstochten
1. Vanuit de binnenstad langs het kanaal richting 

Steenstraete. Ik fiets graag langs het water, en van 
daaruit kun je alle kanten uit om terug te keren.

2. Ook vanuit de binnenstad langs het kanaal richting de 
Palingbeek waarbij je langs het golfterrein rijdt

3. Via Zillebeke naar Hill 62, daarna via ’t Hooghe en dan 
naar het kasteelpark van Zonnebeke. Een tocht met een 
paar interessante plekken voor mensen die interesse 
hebben voor de Eerste Wereldoorlog.

4. Van aan de achterkant van de Ieperse industriezone kun 
je naar Langemark rijden en kom je langs een viertal 
Britse begraafplaatsen. Terugkeren doe je langs de oude 
spoorweg en vaart. Een kalme tocht waar je maar weinig 
fietsers tegenkomt, maar wel de moeite waard. 

 Zombie Cats Bicycle Club

TIP
LOkAAL



IEPER 2021 | 19

Op 28 maart 2021 
weerklinkt het 
startschot van een 
van de belangrijkste 
voorjaarsklassiekers op de 
Grote Markt. De renners 
zullen de stad via de 
Menenpoort verlaten. 

Dit prachtige 
sportevenement zet Ieper 
internationaal op de kaart 
en het DNA van de koers 
hangt nauw samen met 
het verleden. Zo flirt de 
route continu met de 
frontlijn van honderd jaar 
geleden en draagt ze de 
ondertitel 'In Flanders 
Fields'.  

Ieper, startplaats van Gent-Wevelgem

IEPER HOUDT VAN DE FIETS EN 
DIE LIEFDE KOMT DE KOMENDE 
JAREN OP EEN PRACHTIGE 
MANIER TERUG: IN DIE PERIODE 
IS IEPER IMMERS STARTPLAATS 
VAN DE WIELERWEDSTRIJD 
GENT-WEVELGEM. 
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Ieper, stad van (Olympische) kampioenen
Ieper heeft een roemrijk wielerverleden, met als absolute 
hoogtepunt de Olympische titel van André Noyelle in 1952. 
Deze Ieperling won goud op de weg in Helsinki en baatte jarenlang 
een succesvolle wielerzaak uit in de stad. Die wielerzaak wordt nog 
steeds verdergezet in de Goesdamstraat.

 er ooit een velodroom was in 
Ieper? De houten piste van 333 meter 

lang was voorzien van tribunes en bevond 
zich waar nu de Velodroomstraat ligt. 

De piste was evenwel geen lang leven 
beschoren. Amper een maand na de 
opening in 1909 brak er brand uit en 

twee jaar later werd de wielerbaan finaal 
gesloten. 

  Als wielertoerist fiets ik het liefst richting Heuvelland en de grens 
met Noord-Frankrijk. Op een uurtje recreatief fietsen sta je in kleine 
Franse dorpjes met een heel speciale sfeer. Voor fietsers is Ieper 
de perfecte uitvalsbasis om een boeiende omgeving te gaan 
verkennen. Ook de kust is dichtbij, voor wie het niet zo heeft voor 

kuitenbijters”.
Peter Slosse, hoofd dienst toerisme
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OOK VOOR DE ALLERKLEINSTEN IS IEPER EEN IDEALE 
UITVALSBASIS. OM TE SPELEN, TE RAVOTTEN, DE ENE TOFFE 
ACTIVITEIT AAN DE ANDERE TE RIJGEN. LAAT JE INSPIREREN!

Ieper, waar kinderen baas zijn

Ga op Kattenjacht
Met deze zoektocht ga je op stap door 
het stadscentrum. Je leert heel wat bij 
over de geschiedenis van de stad. Na het 
spelen mag je een geschenkje ophalen 
in de dienst voor toerisme. Je kunt de 
Kattenjacht ook omvormen naar een 
gezelschapsspel om thuis nog eens te 
spelen. Kostprijs: 2,50 euro

 www.toerisme-ieper.be/kattenjacht
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Bootje varen
Ay ay kapitein! Bij restaurant Pacific Eiland (Eiland 2, 
www.pacificeiland.be) kun je van april tot oktober een 
roeiboot huren om het Vestingwater te trotseren.

 Ieper een kleine plezierjachthaven heeft? 
Je vindt er 30 aanlegsteigers en pontons.

 www.jachthaven-ieper.be

speuren met Siper
Kleine speurneuzen halen hun hart op aan 
deze speurtocht op de Vestingen. Handig: 
het parcours volgt de Vestingroute.

 Koop je deelnameformulier voor 1 euro 
bij de dienst toerisme!

het droommuseum van dre
Voor grote kleine kinderen tussen tien en twaalf 
ontwikkelde het In Flanders Fieldsmuseum 
een speciale gids op kindermaat. Via Dre, een 
Ieperse jongen wiens papa in het museum werkt, 
ontdekken zij het museum op een unieke manier. 

Het boek vind je voor 12,50 euro in de 
museumshop van de Lakenhallen. 
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STAD MET VLEUGELS
In april wordt Ieper elk jaar een magische stad met vleugels. 
Dan strijken tientallen straattheateracts neer in de historische 
binnenstad voor een internationaal promotiefestival voor 
straattheater. Achter elke hoek word je verrast door kleurrijke 
wezens, gekke taferelen en magische opstellingen. Een absolute 
aanrader voor jong en minder jong! 
Tweede weekend van april in de binnenstad. 

 www.gevleugeldestad.com

word een westhoek KD
Hou je van fietsen of wandelen, of wil je eens op stap gaan met 
een huifkar of een ezeltje? Wie in de Westhoek komt logeren kan 
een echte Westhoek KD worden.
Op zoek naar een kindvriendelijke fietsroute? Deze rit: 'Crossen 
door de bossen met Jaek en Nink' van 26,5 kilometer verbindt 
Ieper met Zonnebeke langs het ravotdomein van de Palingbeek. 
De route maakt deel uit van 8 kindvriendelijke ritten doorheen de 
Westhoek. 

 Gratis downloaden via www.westhoekkd.be 

 kadee een West-Vlaams woord is dat 
deugniet betekent? In het Iepers gebruiken 

we ook het woord 'sporrewoan'. 
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Familieplezier in Bellewaerde 
Wil je plezier voor het hele gezin? Dan is het 
pretpark Bellewaerde de place to be! Gil van 
plezier op de leukste attracties, bewonder de 
exotische dieren en kom tot rust in de natuur. 
In 2020 opende het park een gloednieuwe 
familie coaster: Wakanda.

Zin in waterpret? 
In Bellewaerde Aquapark glijd je van de 
ene te gekke waterattractie naar de andere. 
Er zijn speelzones voor groot en klein en 
avonturiers leven zich uit in een van de coole 
waterglijbanen of op de klimmuur. 

Ook niet te missen: 
Paaseierenzoektocht - Summer nocturnes - 
Halloween

 www.bellewaerde.be
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Ieper, plek om je uit te leven

RAVOTTEN KAN IN IEPER ALS GEEN ANDER. ER ZIJN MAAR LIEFST 44 SPEELPLEKKEN, WAARVAN ER 
25 TE VINDEN ZIJN IN HET CENTRUM. HIERONDER VIND JE EEN KLEINE SELECTIE.

het jeugdstadion
Een van de leukste en grootste speelzones van de stad is 
ongetwijfeld die op het Jeugdstadion. Je vindt er een grote 
zandbak, heel wat leuke toestellen, zones met gras en 
speelheuvels en een speelbos. Er zijn ook meer dan voldoende 
schaduwplekjes voor warme zomerdagen. 

 Speelplein Het Jeugdstadion, Leopold III-laan 16, 
 8900 Ieper

het speelplein langs de kanonweg
Zijn je kinderen nog niet moe na een wandeling op 
de vestingen? Laat ze dan zeker eens ravotten op 
het speelpleintje aan de Kanonweg, dat je bereikt 
door de Rijselpoort af te dalen. 

domein de palingbeek
Op 5 kilometer van Ieper, in Zillebeke, vind je een speel- 
en wandelparadijs. Op dit domein van 245 hectare vind 
je voor elk wat wils: niet alleen een grote speeltuin met 
flink wat klimtoestellen, ruimte om te voetballen en een 
zandbak, maar ook een milieuboerderij met kringlooptuin, 
sterrenwacht AstroLAB IRIS en bewegwijzerde 
wandelpaden die je naar de mooiste plekjes brengen. 
Vanuit het bezoekerscentrum worden heel wat 
gezinsvriendelijke activiteiten georganiseerd. Neem een 
picknick mee, of geniet van iets lekkers in de cafetaria.

 www.west-vlaanderen.be/domeinen/palingbeek

overdekt speelplezier in 
Conquesta
In deze showroom van een fabrikant van 
overdekte speeltuinen vind je altijd de nieuwste 
speeltoestellen. Je kunt er ook terecht voor lekkere 
pannenkoeken of een ijsje. 

 www.conquesta.be



26 | IEPER 2021 

Wandelen in de stad

IEPER TELT FLINK WAT WANDELROUTES, GELEIDE 
WANDELINGEN EN PLEKJES WAAR HET FIJN 
HARDLOPEN IS. EEN OVERZICHT!

maak een stadswandeling met een gids
Van april tot november kun je op zaterdag of zondag op pad 
met een stadsgids. Via www.toerismeieper.be vind je het 
actuele programma terug, net als bij de dienst toerisme in 
de Lakenhallen. 

volg de stadswandelroute
Zag je de bronzen klinknagels al met het 
silhouet van de Lakenhallen, de kathedraal en de 
Menenpoort? Je vindt ze op bijna elke straathoek 
en ze verwijzen naar de stadswandelroute van
6,6 kilometer langs de blikvangers van de stad. 

Je vindt de kaart voor deze wandeling bij 
de dienst toerisme. 
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wandelnetwerk ieperboog
Net als bij de fietsnetwerken volg je de knooppunten 
waarmee je je eigen route en afstand samenstelt. Je 
wandelt onder meer door het bosrijke gebied ten zuiden 
van Ieper en stapt makkelijk over op het wandelnetwerk 
Heuvelland en zelfs tot over de ‘schreve’. Goed voor 
kilometers wandelplezier op verkeersluwe en onverharde 
paden. 

Je koopt deze wandelkaart in de dienst toerisme 
voor 8 euro. 

op stap met de Nachtwacht
De Ieperse Nachtwacht neemt je op sleeptouw voor 
een wandeling door het duistere Ieper. Je start aan 
de Lakenhallen en eindigt bij de Kazematten, ruim op 
tijd om de Last Post mee te pikken. 
Wandelen met de Nachtwacht kan elke zaterdag 
tussen 15 november en 31 maart. Reserveren kan via 
de dienst toerisme. Prijs: 4 euro per persoon. 

 www.toerismeieper.be/nachtwacht

Er zijn drie instappunten 
om de frontstreek al 

wandelend te ontdekken. 
Je vindt ze op pagina 31. 

  Wie Ieper bezoekt moet zich niet 
druk maken over bereikbaarheid: 

alles is bewandelbaar en voor de 
omgeving huur je gewoon 
een fiets. De trein brengt je tot 
op amper 10 minuten 

stappen van de markt, ideaal 
voor wie de stad wil bezoeken”. 
Peter Slosse, hoofd dienst toerisme
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Stad van autoliefhebbers

GAAT JE HART SNELLER SLAAN VAN HET GELUID VAN 
RONKENDE MOTOREN? IN IEPER BEGRIJPEN WE DAT 
HELEMAAL. 

RENTIES ypres rally
De Rally van Ieper is het grootste rallyevenement van het 
land. Het laatste weekend van juni staat dan ook volledig 
in het teken van de auto, zowel in de binnenstad als op de 
proeven in de omgeving. De Belg Freddy Loix won de rally 
vijf maal en is daarmee recordhouder, voor Patrick Snijers. 
Elk jaar meten de beste Europese teams en piloten zich 
in Ieper, wat voor een grote buitenlandse belangstelling 
zorgt. 

 de organisatie van de rally sinds enkele 
jaren een boom plant per deelnemer? Op die 
manier willen ze de uitstoot van CO2 die de 

rally veroorzaakt neutraliseren.  

Ypres Historics Rally
Liefhebbers van oudere wagens kunnen terecht bij de 
Historics Rally, die op hetzelfde moment loopt als de 
Ypres Rally. De traditionele shakedown vindt plaats in het 
nabijgelegen Boezinge.

vergaap je aan blinkende bolides
Van maart tot oktober kun je je elke eerste zondag 
van de maand vergapen aan prachtige oldtimers, 
exclusieve wagens en moto’s op de randparking 
Rijselpoort. 

 www.esplanade-ieper.be

ypres lotus day
Liefhebbers van Lotus komen elk jaar samen in Ieper 
om samen een rondrit te maken. Het ideale moment 
voor anderen om de wagens te komen bekijken. 

 www.ypreslotusday.be
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Rondom Ieper

OP DRIE INSTAPPUNTEN LANGS DE IEPERSE 
FRONTBOOG MAAK JE KENNIS MET DE 
GESCHIEDENIS VAN DIE SPECIFIEKE PLEK. 

Een vrij toegankelijke inleidende film en infopanelen zetten 
je op weg, zodat je goed geïnformeerd aan de wandellussen 
kunt beginnen.

Instappunt Noord + Yorkshire Trench & dug 
out 
Je stapt deze wandellus in via de hoeve Klein Zwaanhof in Boezinge, 
die tijdens de Eerste Wereldoorlog in een van de felst bevochten 
slagvelden lag. In de bodem bleven dan ook veel oorlogsrelicten 
bewaard. De wandeling brengt je langs de zone Pilkem Ridge via de 
Yorkshire Trench en dug out naar de militaire begraafplaatsen van 
Colne Valley Cemetery en Welsh Cemetery (Caesar’s Nose). 

 Hoeve Klein Zwaanhof, Kleine Poezelstraat 6, 8904 Boezinge
 de loopgraven van de Yorkshire Trench 

per toeval ontdekt werden tijdens werken 
aan de industriezone in 1992? In die periode 

werden ook 156 lichamen van soldaten 
geborgen en een laatste rustplaats gegeven. Instappunt Oost + Hooge Crater

Langs de Meenseweg vind je dit instappunt, dat je van het Hooge 
Crater Museum langs het monument van de Liverpool Scottish, 
de militaire begraafplaats R.E. Grave, Railway Wood en een uniek 
kraterbosje brengt. 

 Hooge Crater Museum, Meenseweg 467, 8902 Zillebeke 
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Instappunt Zuid + Hill 60
Je start in het provinciaal domein De Palingbeek, aan 
de historische site The Bluff, waar je via een platform 
doorheen voormalig Niemandsland stapt, omringd door 
enkele kraters. Via het parcours bereik je de site van Hill 
60, waar je getrakteerd wordt op een panoramisch zicht 
over het centrum van Ieper. Je ontdekt ook de Caterpillar 
krater, waar de expo met 600.000 beeldjes van het 
herdenkingsproject Coming World Remember Me stonden. 
200.000 van die beeldjes kregen een nieuwe plek in de 
buurt van de centrale oprijlaan van het domein. 

  Provinciedomein De Palingbeek via parking cafetaria, 
Palingbeekstraat, 8902 Zillebeke. 

 Hill 60, Zwarteleenstraat, 8902 Zillebeke.

138 herdenkingsbomen
Langs de Ieperboog staan 138 
herdenkingsbomen op plaatsen waar de 
eerste frontlijnen een (openbare) weg of 
pad kruisen. Rode korven rond de boom 
verwijzen naar de Duitse frontlijn, blauwe 
naar de geallieerde lijn van de Fransen of 
Britten. 
Heel wat korven hebben een infobord. Sinds 
eind 2018 staan er herdenkingsbomen 
langs de volledige Vlaamse frontlijn van 
Nieuwpoort tot Ploegsteert.

Door middel van de gratis app 
Ypres Salient 1914-1918 vind je 
de herdenkingsbomen terug op 

historische luchtfoto’s.  
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KANaaldijk john mccrae site
Langs het kanaal Ieper-IJzer ligt Essex Farm Cemetery, 
de plaats waar dokter John McCrae in 1915 zijn 
wereldberoemde gedicht ‘In Flanders Fields’ schreef. 
Naast de militaire begraafplaats liggen versterkte 
schuilplaatsen die zich in de kanaaloevers bevinden. 
Een aangelegd wandelpad met informatieborden 
maakt het bezoek aan deze site extra interessant. 
Te bereiken via de Diksmuidseweg. 
Eén graf trekt nog meer aandacht dan de andere: dat 
van de vijftienjarige Joe Strudwick, één van de jongste 
Britse slachtoffers. 

begraafplaatsen 
langs de ieperboog
Op Iepers grondgebied bevinden zich 
ongeveer 75 Britse begraafplaatsen 
die onderhouden worden door de 
Commonwealth War Graves Commission. 
In de omgeving van het centrum vind je 
Bedford House Cemetery op de Rijselseweg 
en Menin Road South Military Cemetery op 
de Meenseweg. 
Binnen de vestingmuren vind je Ramparts 
Cemetery, Lille Gate en Ypres Reservoir 
Cemetery.

De grootste Belgische militaire begraafplaats 
in de buurt bevindt zich in Houthulst, op 
een kleine twintig kilometer van Ieper. In 
de Westhoek vind je er ook nog in Oeren, 
Hoogstade, Ramskapelle, Keiem, Steenkerke, 
West-Vleteren en De Panne.

Duitse begraafplaatsen vind je in Langemark, 
Vladslo, Hooglede en Menen-Wevelgem.

Langs de Zonnebeekseweg in Ieper vind je 
St.-Charles de Potyze, een begraafplaats 
waar meer dan vierduizend Franse soldaten 
rusten. 
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Ieper is genieten

IEPER HEEFT EEN ZEER 
AANGENAME BINNENSTAD 
WAAR JE FLINK WAT ORIGINELE 
WINKELS VINDT. 

Laat je onderdompelen in de sfeer 
en keer naar huis terug met een tof 
cadeautje of een van de heerlijke 
lekkernijen die je in de Ieperse straten 
aantreft. 

Bezoek zeker ook de zaterdagmarkt! 
Heel wat handelaars bieden de 
lekkerste waren aan op de Grote Markt.

 www.shop-in-ieper.be

 papierhandel Boudry al vele 
generaties bestaat? Op deze foto zie je de 
winkel in Menenstraat toen het nog een 

levensmiddelenzaak was.  

Kelly 
Deriemaeker, 
freelance 

journalist, 
blogger op 

talesfromthecrib.be, 
mama van twee en verknocht 
aan Ieper. 

 www.talesfromthecrib.be

"Ieper telt heel wat toffe 
adresjes om te winkelen. Enkele 
van mijn favorieten zijn Chez 
Marie, omdat eigenaar Mieke 
er altijd in slaagt om de beste 
streekproducten aan haar ruime 
assortiment toe te voegen. 
Kleren koop ik bij Obelisk, een 
heerlijke winkel met originele 
outfits en een uitstekende 
bediening. Ik neus ook graag bij 
Papyro voor kinderspeelgoed 
en Papierhandel Boudry, een 
walhalla voor mensen die van 
notitieboekjes en balpennen 
houden.”

TIP
LOkAAL
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Niet te missen:

Valentijn
FEBRUARI 2021

Romantische zielen, opgelet, want 
rond Valentijn kleur de binnenstad 
rood. Benieuwd of jouw hart er ook 
spontaan sneller van begint te slaan. 

Opendeurdagen
MAART 2021

Kom een kijkje nemen bij onze 
lokale handelaars, want in het eerste 
weekend van maart zwaaien ze hun 
deuren wagenwijd open! 

Tooghedagen
SEPTEMBER 2021

Het tweede weekend van september 
staat in het teken van de nieuwste 
collecties en het Iepers autosalon. 
Gezellig winkelen en genieten van al 
dat moois is de boodschap. 

Dolle Dagen
JUNI 2021

In juni trakteren de Ieperse 
handelaars inwoners en toeristen 
op een aangename braderie. 
Aantrekkelijke terrasjes en leuke 
animatie maken dit tot één van de 
gezelligste weekends van het jaar.

Halloween in Ieper
OKTOBER 2021

Pompoenen, vleermuizen, 
skeletten en spinnenwebben in het 
straatbeeld en de etalages. Bibber 
en beef mee met de animatie tijdens 
Halloween in Ieper.

winter in Ieper
DECEMBER 2021 tot en met 
MAART 2022

Vond je Ieper al gezellig in de 
zomer, kom dan ook eens terug in 
december wanneer de kerstlichtjes 
fonkelen in de winkelstraten. Bind de 
schaatsen aan en bezoek zeker ook 
onze knusse kerstmarkt. 
Een aanrader.

 www.winterinieper.be
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Ieper, stad van de fijnproevers

VAN DE LEKKERSTE STREEKGERECHTEN TOT DE BESTE BIERTJES 
OF WIJNEN VOOR ERBIJ, WIE GRAAG SMULT VAN HET LEVEN IS IN 
IEPER AAN HET JUISTE ADRES. 

Onze streek heeft heel wat lekkers te bieden. Maak kennis met enkele van 
onze lekkerste streekgerechten, die je in verschillende plaatselijke bakkerijen 
kunt kopen. 

Kelly Deriemaecker:
"Ik ontbijt graag 

bij ’t Appel op de 
Grote Markt. Verschillende lekkere 
formules, ook voor de kindjes, 
uitstekende service, fijne mensen. 
Aanrader!”

TIP
LOkAAL

Als echte koffieliefhebber kom ik 
graag bij het Dépot, omdat ze er 
heerlijk romige cappuccino’s met 
melkschuim serveren, en een fijne 
keuze aan desserts hebben. Ook bij 
Milk ‘n Sugar zijn de cappuccino’s 
niet te versmaden, en bij die laatste 
kun je ze ook combineren met een 
lekker ontbijt.” 

Lekker zoet: 
De Ieperse senateurtaart
Deze taart is sinds de jaren 
vijftig een lokale specialiteit, 
en wordt gemaakt met 
bladerdeeg, vanillebotercrème, 
abrikozenconfituur en 
geroosterde amandelen. 

Ieperse beschuiten
Ieperse beschuiten worden 
gemaakt van een snede zoet 
brooddeeg (koekebrood) die 
langs één kant bestrooid 
wordt met cassonadesuiker, 
en daarna wordt afgebakken 
in de oven. Deze lekkernij zou 
dateren uit de middeleeuwen, 
en is ideaal als vieruurtje. 

De kattenklauw
De kattenklauw is een 
ontbijtkoek in de vorm van een 
kattenpoot, die doet denken 
aan de bekendere suissekoek. 
Dit heerlijke ontbijtgebak 
wordt gemaakt met gerezen 
bladerdeeg waarin kleine 
stukjes appel en rozijnen 
verwerkt zitten. De koek is 
bestrooid met bloemsuiker, en 
smaakt even lekker ’s ochtends 
als in de loop van de namiddag 
als dessertje voor bij de koffie. 
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fietsen en bierproeven
Je vindt vier uitgestippelde bierfietsroutes in de 
fietspocket 'Tournée Locale', die je gratis kunt krijgen 
bij de dienst toerisme. De routes loodsen je langs leuke 
café’s en brouwerijen en op uitvergrote bierflessen 
vind je interessante weetjes en anekdotes over lokale 
streekbieren. 

IEPERSE BROUWERIJEN

Leroy Breweries 
verzamelt de vroegere brouwerijen Van Eecke 

uit Watou en Het Sas uit Boezinge. 
Je kunt de brouwerijen niet bezoeken, 

maar hun brouwsels als Sas Pils, Hommelbier 
en Kapittel worden wel veelvuldig 
gedegusteerd in de lokale café’s. 

Brouwerij De Kazematten 
bevindt zich op een unieke locatie 

en brouwt de Wipers Times 14 en 16 
en Grottenbier. 

BROUWERIJ DE KAZEMATTEN
De brouwerij werd in 2013 opgericht binnen de 
vestingmuren die de stad omringen. In deze 
brouwerij brouwt men de Wipers Times 14 en 16, 
en Grottenbier. Je kunt de brouwerij ook bezoeken: 
elke zaterdag tussen 15 en 17 uur, en vanaf de 
paasvakantie tot de herfstvakantie ook op donderdag 
en vrijdag om 15 uur.

 www.kazematten.be

 "Bierliefhebbers 
moeten eens 

binnenspringen 
bij Kaffee Bazaar in de 
Boomgaardstraat, een bruine 
kroeg met honderd bieren op 
de kaart en de thuisbasis van de 
Bierorde van Vauban, een Ieperse 
biervereniging. 

Ook interessant: bij biercafé Sint 
Arnoldus vind je 25 bieren van het 
vat en kun je een combi bestellen 
met kleine glaasjes om te proeven. 
In deelgemeente Elverdinge 
houden ze elk jaar in september 
een Flemish Beer Run, waarbij 
je tijdens het lopen biertjes kunt 
degusteren.”

TIP
LOkAAL
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Heerlijk hartig: 
Tapjesvlees
Heb je zin in een lekker stukje vlees? Proef 
dan zeker eens van het Ieperse tapjesvlees, 
een lokale specialiteit van gepekeld kalfs- of 
varkensvlees dat doorboord is met spek. In 
sommige restaurants staat deze lekkernij 
op de kaart, doorgaans in combinatie met 
aardappelen en een groentenkrans. 

Het Iepers gerecht: gerookte kip met 
toverkol
Enkele jaren geleden daagde de Ieperse 
cultuurraad lokale koks uit om een typisch 
Iepers gerecht te bedenken. Kok Bart Denys 
bedacht het winnende gerecht: gerookte kip 
met toverkol. Denys liet zich inspireren door 
Ieper als stad van lakenhandel en vrede. 
Zo gebruikte hij olijfolie van de vredestak, 
en gebruikte hij kleuren in zijn maaltijd die 
verwijzen naar de voornaamste kleuren 
binnen de lakenhandel. 

Wil je op de hoogte blijven 
van leuke adresjes in de Westhoek 
waar je als vegetariër of veganist 

aan je trekken komt? 
Volg dan  westhoekeva

Steve Noyelle (44) is business support 
assistent bij een groot Iepers bedrijf en 
is een fervent loper, muziekliefhebber en 

veganist:

 "Bij Den Olifant vind je als veganist en vegetariër altijd wel 
iets lekkers. Hun kaart verandert wekelijks, waardoor je er al 
eens een lekkere hamburger van zoete aardappel kunt eten, 
maar er zijn ook enkele klassiekers die altijd beschikbaar zijn, 
zoals een veganistische versie van toast champignon."

"Bij restaurant B’Artiest spannen ze zich ook in om altijd 
minstens een vegan suggestie op de kaart te hebben staan. 
Het Dépot werkt met een vaste kaart en ook zij denken 
aan mensen die geen dierlijke producten eten. Wie zin 
heeft in een lekker slaatje, een gepofte aardappel of een 
veganistische wrap moet bij Low C in de Boomgaardstraat 
zijn."

"Zin in frieten? Frituur De Bevoorrading heeft een uitgebreid 
assortiment aan veganistische opties, en de eigenaar 
bakt niet enkel in plantaardig vet, hij gebruikt ook een 
aparte frietketel voor het bakken van de vegetarische en 
veganistische opties. Heerlijk dat je hier zoveel meer kunt 
eten dan frieten als je ervoor kiest om geen vlees of dierlijke 
producten te eten."

TIP
LOkAAL
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Ieper, om op beide oren te slapen

IN IEPER SLAAP JE OP TWEE OREN EN DAT DOE JE IN EEN VAN DE GEZELLIGE HOTELS, B&B'S, 
VAKANTIEWONINGEN OF OP DE CAMPING. HIERONDER VIND JE EEN OVERZICHT VAN DE 
UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN.

B&B
B&B @Cocoon ....................................... info@cocoon-bedandbreakfast.be ......................http://www.cocoon-bedandbreakfast.eu
B&B @Room's....................................... info@rooms-ieper.be ..........................................http://www.at-rooms-ieper.be
Alegria Ieper ......................................... info@alegria-bb.be .............................................http://www.alegria-bb.be
Alflex Bed & Badhuis ............................ info@alflex.be .....................................................http://www.alflex.be
Arthur's Place ....................................... arthursplace.ieper@gmail.com ...........................http://www.arthursplace.be
B&B Hortensia ...................................... info@bbhortensia.be ..........................................http://www.bbhortensia.be
B&B Back2Front .................................... logeren@back2front.be ......................................http://www.back2front.be
B&B EAST&WEST ................................ sophiaqxcxh76@gmail.com
B&B Hoeve 37 ...................................... info@bb-hoeve37.be ..........................................http://www.bb-hoeve37.be
B&B Lapassarelle .................................. info@lapassarelle.be ..........................................http://www.lapassarelle.be
B&B Laurus ........................................... info@bb-laurus-ieper.be .....................................http://www.bb-laurus-ieper.be
B&B Oude Houtmarkt ........................... oudehoutmarkt@telenet.be ...............................http://www.oudehoutmarkt.be
B&B Pottebreker ................................... info@bbpottebreker.be ......................................http://www.bbpottebreker.be
B&B Ter Thuyne .................................... jannick.vansteenlandt@gmail.com .....................http://www.terthuyne.be
B&B Ter Vesten .................................... info@bbtervesten.be ..........................................http://www.bbtervesten.be
B&B Vijverhuis ...................................... info@vijverhuis.be ..............................................http://www.vijverhuis.be
Bed en Breakfast De Potyze ................. info@potyze.com ................................................http://www.potyze.com
Bed en Breakfast Fresco ....................... info@fresco-ieper.be ..........................................http://www.fresco-ieper.be
Bfields  - In Boezingse velden  .............. wvancauwenberge@hotmail.com
Bike & Breakfast ................................... info@bikeandbreakfast.be ..................................http://users.telenet.be/bikeandbreakfast/index.html
De gelaarsde kat ................................... info@de-gelaarsde-kat.be ..................................http://www.de-gelaarsde-kat.be
Découverte ........................................... resto.decouverte@hotmail.com .........................http://www.decouverte-ieper.be/bed-and-breakfast
Deja Vu ................................................. aren777@hotmail.com .......................................http://www.bbdejavu.be/
Guesthouse Gatsby .............................. guesthousegatsby@outlook.com .......................http://www.guesthousegatsby.com
Het Houten Paard ................................. hethoutenpaard@gmail.com ..............................http://www.hethoutenpaard.be
Hof de Abeeleboom ............................. info@hofdeabeeleboom.be ................................http://www.hofdeabeeleboom.be
Jacob20 ................................................ info@jacob20.be .................................................http://www.jacob20.be
La Chambre d'Amis
Noja ...................................................... info@noja.be ......................................................http://www.noja.be
Nooit Gedacht
saBBajon ............................................... info@sabbajon.be ...............................................http://www.sabbajon.be
The Dugout ........................................... the-dugout@hotmail.com ...................................http://www.thedugout-ypres.be
Vandenbroucke Joseline ....................... joseline.vandenbroucke@telenet.be
Villa Vanilla ............................................ villavanilla@skynet.be .........................................http://www.villavanilla.be
Villa Vauban .......................................... villavauban@outlook.com
yoake .................................................... info@yoake-ieper.be ...........................................http://www.yoake-ieper.be

Camping & Kampeerautoterrein
Camperpunt Hoge Crater ..................... info@hoogecrater.com .......................................https://www.camperpunthoogecrater.be/
Kampeerautoterrein Zillebekevijver ...... info@jeugdstadion.be .........................................www.jeugdstadion.be
't hof Bellewaerde ................................ info@thofbellewaerde.be ...................................http://www.thofbellewaerde.be
Jeugdstadion ........................................ info@jeugdstadion.be .........................................http://www.jeugdstadion.be
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Hotels

kamergerelateerd

Albion Hotel .......................................... info@albionhotel.be............................................http://www.albionhotel.be
Alliance Ieper Centrum ......................... info@alliancehotel.be .........................................http://www.alliancehotel.be
Ariane ................................................... info@ariane.be ...................................................http://www.ariane.be
De Lissewal .......................................... info@lissewal.be ................................................http://www.lissewal.be
Flanders Lodge ..................................... info@flanderslodge.be .......................................http://www.flanderslodge.be
Gasthof 't Zweerd ................................. info@gasthof-tzweerd.be ...................................http://www.gasthof-tzweerd.be
Hotel Ambrosia ..................................... info@ambrosiahotel.be ......................................http://www.ambrosiahotel.be
Hotel Kasteelhof 't Hooghe................... info@thooghe.com .............................................http://www.hotelkasteelhofthooghe.be
Hotel Nicolas ......................................... info@hostellerie-stnicolas.com ...........................http://www.hotel-nicolas.com
Landhuis 't Wilgenerf ........................... info@wilgenerf.be ..............................................http://www.wilgenerf.be
Main Street Boutique Hotel .................. info@mainstreet-hotel.be ...................................http://www.mainstreet-hotel.be
New Regina .......................................... info@newregina.be ............................................http://www.newregina.be
Novotel Ieper Centrum ......................... H3172@accor.com .............................................https://www.accorhotels.com/3172
Old Tom ................................................ info@oldtom.be ..................................................http://www.oldtom.be

Atrium ................................................... martineverbeke@hotmail.com
Casa Martini della Corte ....................... gie.martens@telenet.be
Chez Paul .............................................. paul.fiems@favv.be ............................................https://www.booking.com/hotel/be/chez-paul.nl.html
Cosy room in a little house nearby Ieper ..........................................................................dorien.verstraete1@telenet.be 
De Wilde Wingerd ................................ dewildewingerd@hotmail.be
Elysian .................................................. chesney@ecmgroup.be ......................................https://elysian-be.book.direct/en-us
Iepers Lodge ......................................... bw-ieper@skynet.be
Juliette's ............................................... juliette.bnb.ieper@gmail.com ............................http://www.juliettes-bedandbreakfast.be
La Porte Cochere .................................. info@laportecochere.com ...................................http://www.laportecochere.com
Pops Holiday Home .............................. info@popsholidayhome.com ..............................http://www.popsholidayhome.com
studio .................................................... jolien_laureys@hotmail.com
Surmont 10 ........................................... berre1302@gmail.com
Temps De Pose
Ten Rozenmeers ................................... info@bouckennest.be .........................................http://www.bouckennest.be
The City Jester...................................... ritaturck@hotmail.com
Tuinkamer ............................................. deman.st@gmail.com
Zen & Zest ............................................ frankrasschaert@yahoo.com
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Vakantiewoning
Aan de vestingrand ...........................................................................................................https://klavertje4lingerie.com/
aandevestingsrand
Abacus House ....................................... abacus-house@skynet.be ...................................http://www.abacus-house.be
Aimée ................................................... info@vakantiehuis-aimee.be ..............................http://www.vakantiehuis-aimee.be
Albertushof ........................................... info@albertushof.be ...........................................http://www.albertushof.be
Alice House ........................................... info@alicehouse.be ............................................http://www.alicehouse.be
amazing apartment  .............................. els@bankkantooresplanade.be
Apartment number 10 .......................... berre1302@gmail.com
Apartment Skyline ............................................................................................................https://booking
Appartement Discover .......................... ritaturck@hotmail.com
Aurinko ................................................. renaat.cappoen@telenet.be ...............................http://www.aurinko.be
Aurora  .................................................. info@aurora-ieper.be ..........................................http://www.aurora-ieper.be
Back2Front vakantiewoning .................. logeren@back2front.be ......................................http://www.back2front.be
Barak de Vinck ....................................... info@barakdevinck.be .........................................www.barakdevinck.be
Bed in boat ........................................... info@bedinboat.be .............................................http://www.bedinboat.be
Birdsonghouse ..................................................................................................................https://birdsonghouse.be
Boomgaard ........................................... splenterke@telenet.be
Ciepers Lodge
Cityloft .................................................. info@durez.eu
Corversy's House ..............................................................................................................http://www.vakantieappartementcorversy.be/
Cosy Corner .......................................... info@vakantiewoningcosycorner.be ...................http://www.vakantiewoningcosycorner.be
Cottage de Vinck ................................... info@cottagedevinck.be .....................................http://www.cottagedevinck.be
De Bonte Kat ........................................ debontekat@gmail.com ......................................http://www.debontekat.com
De Buur van Beer .................................. info@debuurvanbeer.be .....................................http://www.debuurvanbeer.be
De Historie ............................................ dehistorie@outlook.com .....................................http://www.dehistorie.com
De Kapelaan van Dikkebus .................... info@dekapelaanvandikkebus.be ........................http://www.dekapelaanvandikkebus.be
De kloosterloft ...................................... info@dekloosterloft.be .......................................http://www.dekloosterloft.be
De Palingbeekhoeve - De Berk ............. info@depalingbeekhoeve.be ..............................http://www.depalingbeekhoeve.be
De Pastorie ........................................... martin.huygelier@gmail.com ..............................https://pastorie-zillebeke.weebly.com/
Echo Lodge ........................................... hello@echolodge.be ...........................................http://www.echolodge.be
familie Maes ......................................... evelynmaes@telenet.be
Gîte de Lombard ................................... info@gitedelombard.be ......................................http://www.gitedelombard.be
Hennekot Palingbeek ............................ hennekot@gmail.com .........................................http://www.hennekot.com/
Hertenhof Hill 60 .................................. hertenhof.hill60@proximus.be ...........................http://www.hertenhofhill60.be
Het Kabinet ........................................... info@het-kabinet.be ...........................................http://www.het-kabinet.be
Het Speelbos ....................................................................................................................https://sites.google.com/site/
hetspeelbospalingbeek/accomodatie
Hof ter Harte ......................................... info@hofterharte.be ...........................................http://www.hofterharte.be
HUIS 7 .................................................. info@huis7.be ....................................................http://www.huis7.be
ieperlee 23 ............................................ info@ieperlee23.be ............................................http://www.ieperlee23.be
IeperMarketSquare ............................... info@iepermarketsquare.com ............................http://www.iepermarketsquare.com
interbellum ........................................... nathalie.ravestijn@icloud.com
Ipericus & Ipericus Two ........................ bernard.vanisacker@gmail.com ..........................http://www.ipericus.be
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Katjesappartement ............................... peter.nemeth@telenet.be
King Arthur Lodge ................................. lowier.fabienne@gmail.com ...............................http://www.kingarthurlodge.com
Landhuis Eikenburg .............................. info@landhuiseikenburg.be ................................http://www.landhuiseikenburg.be
Landhuis op Landgoed Palingbeek ....... info@landgoedpalingbeek.be .............................http://www.landgoedpalingbeek.be
Le Chat Noir .......................................... info@lechatnoir.be..............................................http://www.lechatnoir.be
Maison HB ............................................ info@maisonhb.be .............................................http://www.maisonhb.be
Menin Gate House ................................ info@meningatehouse.com ................................http://www.meningatehouse.com
Menin Gate House ................................ info@meningatehouse.com ................................http://www.meningatehouse.com
Moonlight Relax .................................... info@durez.eu
Nature Oasis ......................................... dirkcalcoen@gmail.com
Nelly...................................................... deman.st@gmail.com
Old Saxo ............................................... info@durez.eu
Ontspan Vakantiewoning ...................... info@vakantiewoning-ontspan.be ......................http://www.vakantiewoning-ontspan.be
Pilgrim's Loft ......................................... info@pilgrimsloft.be ...........................................http://www.pilgrimsloft.be
Plumer House ....................................... info@plumerhouse.be ........................................https://www.plumerhouse.be/
Poorthuis ............................................... info@apartmentsypres.be ..................................http://www.apartmentsypres.com
puerto colon .......................................... info@puerto-colon.be .........................................https://www.puerto-colon.be/
Queen Astrid ........................................ info@queen-astrid.be .........................................https://www.queen-astrid.be
Revelatio ............................................... serge@revelatio.be ............................................http://www.revelatio.be
Sandpiper ............................................. info@durez.eu
sans doute ............................................ sans-doute@telenet.be ......................................http://www.sans-doute.be
Scottish Wood Lodge ........................... info@scottishwoodlodge.be ...............................http://www.scottishwoodlodge.be
Sir Georges ........................................... chris.becue@telenet.be
SOLFERINO .......................................... info@vakantiehuissolferino.be ............................http://www.vakantiehuissolferino.be
Spaces .................................................. spacesinypres@gmail.com .................................http://www.spacesinypres.be
Sweet Alice .......................................... info@sweetalice.be ............................................http://www.sweetalice.be
't Amusement vakantiewoning ............. info@t-amusement.be........................................http://www.t-amusement.be
T' Bloemenhof ...................................... coppinced@proximus.be
t Hof Rozendael 'T Koetje ..................... henk@rozendael.be ............................................http://www.rozendael.be
't Hof Rozendael 't Zwientje ................. henk@rozendael.be ............................................http://www.rozendael.be
The Chamberlain ................................... info@thechamberlain.be.....................................http://www.thechamberlain.be
THE FRONT DOOR ............................... INFO@THEFRONTDOOR.BE ..............................http://www.thefrontdoor.be
Tuinappartement .................................. peter.nemeth@telenet.be
Two White Pigeons .............................. info@twowhitepigeons.be .................................http://www.twowhitepigeons.com
Vakantiehoeve Christianendal ............... vakantiehoeve.christianendal@gmail.com ..........http://christianendal.be/
Vakantiewoning Butterfly ...................... borgerstheo@skynet.be
vakantiewoning Wisteria ...................... info@vakantiewoning-wisteria.be ......................http://www.vakantiewoning-wisteria.be
Vaubandlodge ....................................... soenen.vanelst@skynet.be .................................http://www.vaubanlodge.be
Vijverhuis Holiday Cottage .................... info@vijverhuis.be ..............................................http://www.vijverhuis.be
Villa Kokilla ............................................ info@kokilla.be ...................................................https://www.kokilla.be
Wipers Times ....................................... info@wiperstimes.be .........................................http://www.wiperstimes.be
Ypres Ramparts House ......................... jerryaddr@hotmail.com ......................................http://www.ypresrampartshouse.com
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Bezoek ook deze frontsteden

DIKSMUIDE
Het charmante Diksmuide is niet te 
missen voor wie in Ieper verblijft. Op 
amper twintig kilometer ten noorden 
van de stad herinneren tal van 
monumenten, begraafplaatsen en 
loopgraven aan de rol die Diksmuide 
speelde in de Eerste Wereldoorlog. 
De Dodengang en de IJzertoren 
brengen het IJzerfront tot leven. 

Voor deze ingrijpende periode 
was Diksmuide een rijke stad 
van lakenweverij en boter. Via de 
Stadslink, een wandeling van  
3 kilometer die langs de markt, het 
Begijnhof en het Stadhuis tot aan 
de jachthaven Portus Dixmuda leidt, 
ontdek je pittoreske hoekjes en 
verrassend erfgoed.  

  Toerisme Stad Diksmuide
 Grote Markt 6, 8600 Diksmuide
 tel. 051 79 30 50 
 toerisme@diksmuide.be

 www.bezoekdiksmuide.be
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NIEUWPOORT 
Nieuwpoort is dé plek, aan de monding 
van de IJzer, om Vitamine Zee op te 
snuiven. De wandelpromenade langs 
de havengeul leidt je van zee naar het 
historische hart van deze kuststad.  
In bezoekerscentrum Westfront, onder 
het imposante Albert I monument, 
herbeleef je het verhaal van de Grote 
Oorlog. Ook kan je er fijn shoppen en 
genieten van lekkere Noordzeevis op heel 
wat mooie locaties.

 
 Toerisme Nieuwpoort

 Infokantoren:
 Stadhuis - Marktplein 7, 
 tel. 058 22 44 22 
 Nieuwpoort-Bad, Hendrikaplein 11, 
 tel. 058 23 90 23

 www.visit-nieuwpoort.be

 je de frontlijn van de Eerste 
Wereldoorlog van Nieuwpoort tot 

Pfetterhouse aan de Zwitserse grens kunt 
afwandelen? Deze route heet ‘The Western 
Front Way’ en het eerste stuk van 70 km is 
(vanaf april 2020) bewegwijzerd 

vanaf Nieuwpoort, over Diksmuide 
en Ieper, tot aan de Franse grens 

door middel van deze bordjes.
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Ieper om van te smullen

IEPER ADEMT NAAST 
GESCHIEDENIS EN CHARME 
ZEKER OOK GASTRONOMIE EN 
GASTVRIJHEID UIT! 

De grote keuze aan restaurants 
in en om Ieper zorgen voor 
een goedgevulde menukaart. 
Tijdens de zomer nodigt één 
van de vele terrassen je uit voor 

languit buiten tafelen, terwijl de 
gezellige wintermaanden je binnen 
verwelkomen in prachtige interieurs 
voor uren degusteren van de 
heerlijkste gerechten.

   Tea-room/koffiebar

 Snackbar/foodbar 

 Restaurant

 Brasserie/bistrot

  Bar

 Feestzaal

 aantal zitplaatsen binnen

 aantal zitplaatsen op terras

 prijzen menu’s (excl. drank)

 toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 toilet voor rolstoelgebruikers

 specialiteiten
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  À L' Envers    
Patersstraat 2 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)489 026 081 
info@alenvers.be | www.alenvers.be |  à l’envers
keuken open van 17.30 - 22 uur, zondag 12 - 14 uur en 17.30 - 22 uur 
dinsdag en woensdag gesloten | jaarlijks verlof: januari

Dit gezellig restaurant is gelegen in het centrum van Ieper. De passie van de chef voor het 
koken vind je terug in de combinaties van smaken, texturen, geuren en kleuren, bereidt 
met dagverse producten.  Door haar ervaring, schept de gastvrouw een aangename en 
huiselijke sfeer.

 32  8  €€  ja  ja  Menu À L' Envers en seizoensgebonden suggesties.  
Erkende streekproducten en 100% West-Vlaams.

     Au Miroir    
Grote Markt 12 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 204 788 
info@aumiroir.be | www.aumiroir.be 
keuken open tot 22 uur 

Wij verwelkomen iedereen (zowel jong als oud)
Met vlotte bediening met een aangename sfeervolle interieur 
Ons zonneterras is een troef 

 100  80  €  ja  ja  Degelijk vegetarisch aanbod  
(vegetarisch: geen vlees, vis of gevogelte)

  Ariane   
Slachthuisstraat 58/60 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 218 218  
info@ariane.be | www.ariane.be |  Ariane hotel Ieper |  Ariane_hotel
keuken open tot 21 uur |  zaterdagmiddag en zondag gesloten
jaarlijks verlof: vanaf 21/12/2021

Familiezaak gekend voor de joviale bediening, originele kaart en trendy interieur. Ariane  
bestaat uit verschillende huiskamers, waar het heel gezellig tafelen is.

 80  80  €€  ja  ja  Streekproducten 'Korte Keten' - 100% West-Vlaams  
Healthy food

  Bacon   
Zonnebeekseweg 30a | 8900 Ieper | tel. +32 (0)477 210 163 
info@restaurant-bacon.be | www.restaurant-bacon.be 

 restaurant bacon |  restaurant bacon
keuken open tot 21 uur | Maandag tot en met vrijdag en de eerste 2 zaterdagavonden van  
de maand | zaterdagmiddag en zondag gesloten | jaarlijks verlof: 15/08 – 30/08

Bacon heeft een vaak wisselende seizoensgebonden kaart. Beschikt over een mooi 
buitenterras en een gezellig modern interieur op een boogscheut van de Menenpoort.
Reserveren gewenst, www.restaurant-bacon.be

 26  26  €€  ja  ja  Vlees- en visgerechten 
Veggie en Vegan
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  Découverte   
Lange Torhoutstraat 22 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 489 248 
resto.decouverte@hotmail.com | www.decouverte-ieper.be 

 Découverte |  jeroenvankeirsbilck
keuken open tot 20.30 uur | dinsdag, woensdag, zaterdagmiddag en zondag gesloten

Een creatieve keuken met een centrale plaats voor originele wijnen. In de zomer kunt u 
genieten op ons zonneterras of u kunt het ganse jaar blijven logeren in de moderne B&B.

 28  34  €€ - €€€  nee  nee  Erkende streekproducten 'Korte Keten' - 100% West-Vlaams. Degelijk 
vegetarisch aanbod (vegetarisch: geen vlees, vis of gevogelte), Vegan 
aanbod (vegan = geen dierlijke producten), Glutenvrij aanbod

  B’artiest   
Fochlaan 18 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 365 588 
info@bartiest.be | www.bartiest.be |  b’artiest |  bartiest_ieper
keuken open tot 21.30 uur | dinsdag  en woensdag gesloten
jaarlijks verlof: 03/08 – 19/08

Gezellig eetkaffee nabij cultuurcentrum Het Perron. Eerlijke kaart met seizoensgebonden 
suggesties. Ontmoet, praat, lach & geniet! 

 44  24  € - €€  ja  ja  Erkende streekproducten 'Korte Keten' - 100% West-Vlaams. Degelijk 
vegetarisch aanbod (vegetarisch: geen vlees, vis of gevogelte), Vegan 
aanbod (vegan = geen dierlijke producten), Glutenvrij aanbod

  Captain Cook   
Menenstraat 3 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 368 650 / +32 (0)495 866 739 
goloyeral@hotmail.com | www.captaincook.be 

 restaurant Captain Cook |  restaurant Captain Cook
keuken open tot 23 uur | maandag gesloten

Restaurant Captain Cook is gelegen tussen de Menenpoort en de Grote Markt. 
Gespecialiseerd in vis, vlees en pastagerechten. Overheerlijke verse pizza's, huisgemaakt 
Vlaams stoofvlees,  vers bereide voorgerechten, zowel koud als warm. Gezellig interieur, 
waar u zich waant in het avontuur van de ontdekkingsreiziger Captain James Cook.

 105  -  € - €€  ja  ja  Vis- en vleesgerechten, pizza’s, mediterrane keuken 
Glutenvrije en vegetarische gerechten

  Dépot   
Menenstraat 18 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 377 877 
reservatie@depotieper.be | www.depotieper.be |  dépotieper |  depot.ieper
keuken open tot 22 uur | zondag gesloten | jaarlijks verlof: zie website

Geniet culinair in een unieke trendy omgeving. Gerechtjes om te delen ‘Sharing is Caring’. 
Alle decoratieve spulletjes die je ziet, kun je ook effectief kopen… BLURRING

 90  40  € - €€  ja  ja  Lokale huisbereide gerechten om te delen 
Streekproducten 'Korte Keten' - 100% West-Vlaams 
Vegan en vegetarisch aanbod
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  De Mande   
Zonnebeekseweg 1 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 203 364
de-mande@telenet.be |  restaurant De Mande 
keuken ’s middags open tot 14.30 uur, ’s avonds …
dinsdagavond en woensdag gesloten | jaarlijks verlof: 15/08 – 31/08

Gezellig café, restaurant. Belgische keuken. Ook voor grote groepen, op 200 meter van de 
Menenpoort.

 130  40  €€  ja  ja

  De Fonderie   
Polenlaan 3 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 364 580 
info@defonderie.be | www.defonderie.be |  de fonderie |  defonderie
keuken open tot 22 uur 
zondag en maandag gesloten | jaarlijks verlof: 19/07 - 5/08

Hip restaurant gelegen op de vernieuwde Picanol site. Lunch – maandmenu – à la carte.
Binnenterras – vergaderzaal.

 80  60  €€  ja  ja  Dagverse producten, zuiderse gerechten 
Vegetarisch aanbod

  De Kollebloeme  
Grote Markt 24  | 8900 Ieper
tel. +32 (0)57 219 090 |  Kollebloeme
dekollebloeme@telenet.be | dekollebloeme@telenet.be
keuken open tot 21 uur | woensdag gesloten

We werken met afwisselende seizoensgerechten, vernieuwende suggesties en dagschotels.
Een gezellige tea-room zowel binnen als op terras. Sfeervol zaaltje voor feestjes. 

 45  50  €€  ja  ja  Vis- en vleesgerechten 
Heerlijke desserts

  De Pereboom Feestzaal   
Korte Meersstraat | 8900 Ieper | tel. +32 (0)477 803 953 
info@depereboom.be | www.depereboom.be |  De Pereboom
keuken open tot 23.30 uur | open op reservatie

Uw ideale locatie met een capaciteit van 80 personen (zittend) en 130 personen 
(rechtstaand) voor diverse gelegenheden, in het historisch kader van Ieper.

 130  80  €€  ja  ja  Degelijk vegetarisch aanbod (vegetarisch: geen vlees, vis of 
gevogelte), Vegan aanbod (vegan = geen dierlijke producten), 
Glutenvrij aanbod
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  Den Anker   
Grote Markt 30 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 201 272  
denanker-petrus@telenet.be |  Den Anker |  denankerieper
keuken open tot 21.30 uur | jaarlijks verlof: 03/08 – 19/08

Restaurant Den Anker, verscholen in een hoek tegen de Lakenhallen, biedt een eerlijke, 
traditionele keuken. Ook all-in formules vanaf 10 personen op aanvraag. 

 100  60  €€  ja  nee  Vis- en vleesgerechten

  De Yperley    
Sint-Jacobsstraat 1 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 388 494 
info@lissewal.be | www.lissewal.be | open op reservatie

De Yperley, voorheen de Nationale Bank van België, werd gerestyled tot banket- en 
congreszalen. U bevindt zich in één van de meest unieke panden die onze Stad Ieper 
rijk is. Op het gelijkvloers bevindt zich een banketzaal voor 110 personen. Op de eerste 
verdieping is er een seminarie- of congreszaal voor 50 personen. De toenmalige kluis 
van de Nationale Bank in de kelders, is nu een receptieruimte. In het archief kunt u 
gezellig tafelen. De unieke binnentuin biedt u de mogelijkheid om prachtige recepties te 
organiseren en dit in het centrum van onze historische stad Ieper.

 200  ja  ja

  Den Olifant   
De Stuersstraat 3 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 367 362
info@den-olifant.be | www.den-olifant.be |  denolifant |  denolifant
keuken ’s middags open tot 14 uur, ’s avonds tot 21 uur
maandag, dinsdag, woensdagmiddag en zondag gesloten  
jaarlijks verlof: 26/07 - 16/08

Voor een (h)eerlijke verse en huisbereide maaltijd ontvangen we jullie graag in ons 
sfeervol eethuis. Alle wekelijks veranderende gerechtjes staan op onze krijtborden.
Speelhoek/kleurplaat of ander aanbod voor de jongste eter

 50  50  € - €€  ja  ja  Korte Keten 
Veggie/vegan 
Healthy Food

  Flanders Lodge   
Dehemlaan 19 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 217 000  
info@flanderslodge.be | www.flanderslodge.be 
keuken open tot 20.45 uur | zaterdagmiddag en zondag gesloten
jaarlijks verlof: 20/12 - 03/01

U bent van harte welkom in onze gezellige bar en restaurant waar u kunt genieten van een 
heerlijk driegangenmenu of één van onze lekkere à la carte gerechten.

 45  45  €€  ja  ja  Vis- en vleesgerechten. Degelijk vegetarisch aanbod (vegetarisch: 
geen vlees, vis of gevogelte), Vegan aanbod (vegan = geen dierlijke 
producten), Glutenvrij aanbod
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  Gasthof 't Zweerd  
Grote Markt 2 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 200 475
info@gasthof-tzweerd.be | www.gasthof-tzweerd.be |  Gasthof 't Zweerd Ieper
keuken open tot 21 uur | woensdag gesloten

In dit gezellig restaurant vind je de passie van de chef voor het koken terug in de 
combinaties van smaken, texturen , geuren en kleuren, bereidt met dagverse producten.

   €€  ja  ja  Vis- en vleesgerechten

   In ’t Klein Stadhuis  
Grote Markt 32 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 215 542
info@inhetkleinstadhuis.be | www.inhetkleinstadhuis.be

 intkleinstadhuis |  intkleinstadhuis
keuken open tot 21.30 uur | maandag gesloten

In dit karaktervol historisch gebouw ontdek je een brasserie waar gezelligheid primeert. 
Kom langs om lekker te tafelen en streekbieren te degusteren.

 60  60  €€  ja  nee  Vis- en vleesgerechten

  Museumcafé   
Grote Markt 34 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 377 011 
info@museumcafe-ieper.be | www.museumcafe-ieper.be |  museumcafee
keuken open tot 16 uur | maandag gesloten | jaarlijks verlof: 06/01 - 19/01

Ons museumcafé is de perfecte plaats om even op adem te komen na een bezoek aan het 
In Flanders Fields Museum. Een kop koffie of een streekbiertje, een lunch of een Afternoon 
Tea, wij serveren het u met plezier. In de zomer is het trouwens heerlijk vertoeven op onze 
binnenkoer, in het hart van de Lakenhallen. Ook zonder bezoek aan het museum bent 
u hier welkom. We heten u graag welkom op één van Iepers meest indrukwekkende en 
verborgen plekjes!

 200  70  €  ja  ja  Snelle snack, Streekproducten 'Korte Keten' - 100% West-Vlaams

  Het Nieuwe Zilveren Hoofd  
Rijselstraat 49 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)472 989 907
hetnieuwezilverenhoofd@outlook.be | www.hetnieuwezilverenhoofd.be

 Het Nieuwe Zilveren Hoofd |  Het Nieuwe Zilveren Hoofd
keuken open tot 21 uur | zondag en maandag gesloten
jaarlijks verlof: eind juli - begin augustus

Fijne gastronomische Belgisch/Franse keuken waar het woord genieten op zijn plaats is. 
Tijdens de zomermaanden kun je genieten van het mooie terras.

 18  24  €€  nee  nee  Vis- en vleesgerechten 
Heerlijke desserts
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  Los Patatas   
Meenseweg 498 | 8902 Ieper | tel. +32 (0)472 989 907
info@lospatatas.be | www.lospatatas.be |  los patatas |  los patatas
keuken open tot 23.30 uur | maandagmiddag, dinsdag en donderdagmiddag gesloten 
jaarlijks verlof: zie website

U kan bij ons terecht voor alle gefrituurde snacks, homemade burgers, toasties, pasta's en 
nog veel meer.

 18  24  € - €€  nee  nee  Huisbereide hamburgers

   Marktcafé Les Halles   
Grote Markt 35 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 365 563 
info@marktcafe-leshalles.be | www.marktcafe-leshalles.be |  marktcafeleshalles
keuken open tot 22.30 uur (vrijdag en zaterdag tot 23 uur) | dinsdag gesloten
jaarlijks verlof: zie website

Authentiek ongedwongen trendy marktcafé met tapas aan de bar of rustig genieten van 
originele huisgemaakte hamburgers en streekgerechtjes in het Dépot.  Gratis WIFI en 
zaaltje voor groepen.

 120  40  € - €€  ja  ja  Streekproducten 'Korte Keten' - 100% West-Vlaams 
Tapas

  Milk’n Sugar    
Vandenpeereboomplein 29 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 375 165  
info@milknsugar.be | www.milknsugar.be |  milknsugar |  milknsugarieper
keuken open tot 17.30 uur | donderdag en vrijdag gesloten
jaarlijks verlof: zie website

Kan je genieten van een lekker ontbijt, zoete zonde en heerlijke koffie? Dan ben je bij ons 
aan het juiste adres! Voor een snack (croque, quiche) kan je bij ons ook terecht!

 32  24  €  ja  ja  Ontbijt, taartjes, verwenborden (huisbereid), koffie & thee 
Erkende streekproducten of 100% West-Vlaams

 New Regina 
Grote Markt 45 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 690 090
info@newregina.be | www.newregina.be |  New Regina
keuken open tot 21.30 uur 

Pal in het hart van het historische en gezellige Ieper vindt u het hotel/restaurant  ‘New 
Regina’. Op de hoek van de Grote Markt, met zicht op de Lakenhallen en het In Flanders 
Fields Museum en op slechts 300m stappen van de Menenpoort geniet u van  een heerlijke 
keuken en een voortreffelijke service in een prachtige vernieuwd kader.

   € - €€  ja  ja  Vis- en vleesgerechten 
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   Petrus  
Grote Markt 20 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 216 015
denanker-petrus@telenet.be |  brasserie petrus
keuken open tot 22 uur

Brasserie – restaurant gelegen op de Grote Markt. Lunch – menus – à la carte – tea-room. 
Groot terras

 40  50  € - €€  ja  nee  Vis- en vleesgerechten

   ’t Ganzeke  
Vandenpeerenboomplein  5 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 200 009
info@ganzeke.be | www.ganzeke.be
keuken open tot 22.30 uur, vrijdag en zaterdag tot 23.30 uur

Gezellige brasserie - tea-room met zicht op de Lakenhallen en Sint-Maartenskathedraal. 
Ruime keuze aan snacks en klassieke gerechten. Groot Terras.

 140  64  € - €€  € 5,50 - 9,20  ja  nee  Vis- en vleesgerechten

  Pacific Eiland   
Eiland 2 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 200 528   
info@pacificeiland.be | www.pacificeiland.be |  pacificeiland |  pacificeiland 
keuken ’s middags open tot 14.30 uur, ’s avonds tot 21 uur
jaarlijks verlof: 24/02 – 01/03 en 26/10 – 05/11

Vernieuwd warm-hout interieur, te midden het groen van de historische vestingen van 
Ieper. Pacific Eiland biedt rust, versheid, 4 terrassen, speelplein en tv-ruimte. Bistro, 
tearoom en een verrukkelijk restaurant. Gelegen op een steenworp van het station en op 
een boogscheut van de Grote Markt van de Vredestad Ieper. In- en outdoor speelhoek voor 
de jongsten beschikbaar.

 150  200  € - €€  ja  ja  Dagverse marktproducten, zakenlunch, dagmenu, Altamira  
Stone-grill, Wildgerechten, Pannenkoek gegist op  
Sint-Bernardusbier, tapjesvlees & senateurtaart op bestelling

  New Shanghai City   
Vandenpeereboomplein 31  | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 200 652
newshanghaicity@skynet.be | www.newshanghaicity.be |  newshanghaicityieper
keuken open tot 21.30 uur (vrijdag en zaterdag tot 22 uur) 
maandag, dinsdag en zaterdagmiddag gesloten  

Chinese gastronomie in het historische centrum van Ieper.

 130  40  € - €€  ja  ja  Chinese fondue, geroosterde pekingeend, Degelijk vegetarisch 
aanbod (vegetarisch: geen vlees, vis of gevogelte), Vegan aanbod 
(vegan = geen dierlijke producten), Glutenvrij aanbod
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  Utopia Food & Grill   
Elverdingestraat 8 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)475 318 888  
geert.petrus@skynet.be | www.snookerhouseutopia.be

 Utopia Ieper - Restaurant / Snookerbar | keuken open tot 21 uur
dinsdag, woensdag en donderdag gesloten (open voor groepen)
jaarlijks verlof: 15 juli tot 15 augustus
 
Utopia: de ideale ontmoetingsplaats voor een gezellige babbel, een deugddoende borrel 
of een partijtje snooker of pool. Utopia is een geslaagde symbiose tussen amusement en 
ontspanning met daarbij een heel verzorgde keuken. 

 240  -  € - €€  ja  nee  Vis- en vleesgerechten

  Vivaldi    
Grote Markt 19/21 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 217 521   
vivaldi@telenet.be | www.restaurant-vivaldi.be

 vivaldiieper |  vivaldirestauranttearoom
keuken open tot 22 uur | maandag gesloten | jaarlijks verlof: 04/01 - 24/01

Het restaurant is gelegen te midden de Grote Markt van Ieper met uniek zicht op de 
lakenhallen.  

  ’t Kattekwaad    
Grote Markt 23 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 200 178  
info@frituur-kattekwaad.be | www.frituur-kattekwaad.be |  frituur ‘t Kattekwaad 
keuken open tot 23 uur van zondag tot donderdag, vrijdag tot 00 uur en zaterdag tot 1 uur

Centraal gelegen frituur op Grote Markt. De zaak voor zowel een kleine hap of een 
uitgebreid menu. Zeker een bezoek waard. Groepen zijn welkom.

 100  28  €  ja  ja  Snelle snack, stoofvlees, vol au vent, Ypres Burger, Bicky van het 
huis, Kattekwaadburger, mosselen-friet (tijdens vakantiemaanden)

 100  56  € - €€  ja  ja  Erkende streekproducten of 100% West-Vlaams, Korte Keten  
(bvb groenten of melk van de lokale boerderij), Degelijk vegetarisch 
aanbod (vegetarisch: geen vlees, vis of gevogelte), Vegan aanbod 
(vegan = geen dierlijke producten), Glutenvrij aanbod

  Ypres Burger   
Grote Markt 31 | 8900 Ieper | tel. +32 (0)57 368 676 |  Ypres Burger
info@ypresburger.be | www.ypresburger.be | keuken open tot 22.30 uur 

Trendy fast-food zaak op de Grote Markt. The place to be voor een kwaliteitsvolle burger. 
100% pure runds-,kip-, lams-, vegetarische of vis burger op een unieke wijze gegrild

 100  30  €  nee  nee  Snelle snack
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Dierenarts Centrum
De Gouden Poort 
Goudenpoortstraat 1, 8900 Ieper, 
tel. 057 209 582, 
info@dierenartsenpraktijkdgp.be
Dierenartsenpraktijk Werquin
Elverdingestraat 50, 8900 Ieper, 
tel. 057 204 858, guy@werquin.be
De Bascule
Basculestraat 11 - 8900 Ieper
057 37 72 07
info@debascule.be

Fietsverhuur
Blue Bike
http://www.blue-bike.be
Bikingbox Cycletours 
Menenstraat 15, 8900 Ieper, tel. 0477 592 382 
info@bikingbox.be, www.bikingbox.be
Camping Jeugdstadion
Bolwerkstraat 1, 8900 Ieper, tel. 057 217 282
info@jeugdstadion.be, www.jeugdstadion.be
Chez Marie 
Neermarkt 6, 8900 Ieper, tel. 057 200 206,  
info@chez-marieieper.be,  
www.chez-marieieper.be
Ieper Bikes 
Dikkebusseweg 106, 8900 Ieper, 
tel. 0472 235 458, koen@ieperbikes.be,
www.ieperbikes.be
Noyelle Sport 
Goesdamstraat 23, 8900 Ieper, tel. 057 201 397 
noyelle.sport@telenet.be, www.noyellesport.be
 

Commonwealth  
War Graves Commission
enquiries@cwgc.org
tel. 057 223 636
www.cwgc.org

Last Post Association 
info@lastpost.be
www.lastpost.be

Politie Arro Ieper 
Ter Waarde 54, 8900 Ieper, 
tel. 057 230 500, info@arroieper.be,
Dringende politiehulp: tel. 101

Sport & zwembad 
Stedelijk Sportcentrum, tel. 057 239 400, 
sportdienst@ieper.be, www.ieper.be

Golf
Ieper open Golf 
Dehemlaan 24, 8900 Ieper, tel. 057 216 688, 
info@ieperopengolf.be, 
www.ieperopengolf.be
Golf De Palingbeek 
Eekhofstraat 14, 8902 Ieper, tel. 057 200 436,
golfpalingbeek@skynet.be, 
www.golfpalingbeek.be

Bowling
Atlantis, Posthoornstraat 8, 8900 Ieper
tel. 057 209 010, www.atlantisbowling.be

Taxi
Kurt
tel. 057 360 900 
taxikurtieper@gmail.com
Ieperse Taxicentrale
tel. 0494 065 358
filip.tremmerie@gmail.com
Taxi Leo 
tel. 057 200 413, info@taxileo.be
Taxi Moons 
tel. 0485 911 727, 0472 819 143, 057 359 731, 
info@taximoons.be

WachtdienstEN
Wachtdienst Apotheek 
tel. 0903 99 000, www.apotheek.be
Wachtdienst Huisartsen 
tel. 1733, www.mediwacht.be

Ziekenhuis 
Jan Yperman ziekenhuis
Briekestraat 12, 8900 Ieper, tel. 057 353 535
noodnummer: tel. 112

Ieper nuttig



De Westhoek, 
grenzeloos 
genieten

DE GROTE GOESTING
Hier proef je lekkere streekgerechten en geniet je van een heerlijk 
streekbiertje, een Picon of een lekkere Heuvellandse wijn. En dit bij 
voorkeur in een van die vele, gezellige estaminets. Proeven met de ogen 
dicht of smullen met een brede lach is hier altijd een festijn. Bij een 
bezoek aan de Westhoek is de streekpocket ‘De Grote Goesting’ een 
onmisbare gids.

REIZEN VAN DE BERGEN TOT DE ZEE
Heuvels met hun beboste toppen, de eindeloze vergezichten en het 
vlakke noorden met de IJzer en de polders nodigen je uit voor sfeervolle 
ontdekkingstochten. Kom fietsen, wandelen of varen en je wordt beloond 
met schitterende uitzichten. 

DE GROOTE OORLOG
WO I heeft de Westhoek als streek voorgoed getekend. Verspreid 
over de hele regio tref je vandaag honderden oorlogsmonumenten en 
begraafplaatsen aan die een emotionele betekenis hebben. Hier treft de 
geschiedenis je, keer op keer, recht in het hart. De WO I kaart Westhoek 
is een handige overzichtsgids. 

KINDEREN KONING
Familievriendelijke fietsroutes en wandeltochten, speurtochten in het 
bos, op stap met de ezels of een huifkartocht. De streek biedt tal van 
activiteiten op kindermaat, van de allerkleinsten tot de puberende jeugd. 

LOGEREN ALS GOD NAAST FRANKRIJK
Of je nu kiest voor het onaangeroerde platteland of opteert voor een van 
de vele pittoreske charmestadjes, je wordt overal ontvangen met een 
gulle Westhoekglimlach. Logeren kan zowel in hartelijke gastenkamers, 
stijlvolle hotels als in gezellige (grote) vakantiewoningen, ongedwongen 
campings en jeugdlogies. Waar je ook logeert, hier kom je écht thuis.

ZIN GEKREGEN IN MEER? 
Surf dan naar www.toerismewesthoek.be – www.flandersfields.be.

De Westhoekbrochures en kaarten kan je bestellen op  
https://shop.westtoer.be of ophalen in het bezoekerscentrum 
voor Ieper en de Westhoek. 

Ieper is het kloppend hart van de Westhoek. De regio ligt op de 
grens van Frans-Vlaanderen en op een boogscheut van de zee en is 
een uitbundig lappendeken van polders en heuvels. Kuierend door 
schilderachtige straten vol tijdloze verhalen, hoor je er de bonte 
klankkleuren van de beiaard. Dorpspleinen vleien zich onbeschaamd in 
de schaduw van hun toren. 
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1  Lakenhallen | Belfort 
 Toerisme 
2 In Flanders Fields Museum
3  Sint-Maartenskathedraal
4  Saint-George’s Memorial 
 Church
5  Kloosterpoort | 
 stadsschouwburg
6  Oud Kasselrijgebouw
7  Gerechtsgebouw
8  Menenpoort
9  Sint-Jacobskerk

10  Iers/Keltisch Kruis
11  Sint-Pieterskerk
12  Houten Huis
13  Rijselpoort
14  Het Steen
15  Merghelynck Museum
16  Godshuis Belle
17  Vleeshuis
18  Oude Vismarkt
19  Ypres Reservoir Cemetery
20  Ramparts Cemetery

21  Commonwealth War Graves 
 Commission
22  Kazematten Houten Paard
23  Gildenhuizen
24  Huis Biebuyck
25 Miniatuur Lakenhallen
26  Onthaalcentrum 
 De Kazematten
27  IJskelder
28  Eiland
29  Poortwachtershuis

30  Saskamer
31  Yper Museum
32  Miniatuur Menenpoort
33  Bourgondische torens
34  Kruitmagazijn
35 Australische gedenkplaat
36 Indiaas Monument
37 Iepers Gedenkteken
38  Commonwealth  
 War Graves Commission   
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Volg de hashtag #visitieper op Instagram 
om de mooiste beelden van de stad te zien 

en vul gerust zelf aan met jouw eigen beelden.

www.toerismeieper.be

 ToerismeIeper

 visit_ieper

Lakenhallen | Grote Markt 34 | 8900 Ieper | tel. 057 239 220 | toerisme@ieper.be | www.toerismeieper.be


