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Nieuwe stadswandelroute in Ieper 

Op zaterdag 22 juni 2019 is de stadswandelroute Ieper officieel ingehuldigd. De 

6,6 km lange route laat je kennismaken met de grootste blikvangers die de 

kattenstad te bieden heeft. Het startbord werd onthuld in aanwezigheid van 

gedeputeerde voor toerisme Sabien Lahaye-Battheu, de burgemeester van 

Ieper, Emmily Talpe en schepen voor toerisme, Diego Desmadryl. 

  

Laat je meeslepen in het indrukwekkende verleden van de stad via de historische 

gebouwen die je langs het parcours passeert. Je ontdekt heel wat gezellige steegjes, 

pleintjes en de groene Vaubanvestingen. Via de brouwerij Kazematten en de Menenpoort 

eindig je op de Grote Markt waar je in de musea nog meer te weten komt over Ieper.  

  
Klinknagelbewegwijzering  

De stadswandelroute is bewegwijzerd met metalen klinknagels in de grond. Het silhouet 

van de Lakenhalle en de Menenpoort staan op de klinknagels gegraveerd als historische 

afbeelding die de route typeert. Ze tonen de recreant op een discrete maar duidelijke 

manier de weg. 

  

Viertalige brochure 

In de nieuwe brochure worden de verschillende bezienswaardigheden toegelicht in vier 

talen. Op deze manier kunnen ook de anderstalige toeristen meer te weten komen over 

al het bijzonders dat Ieper te bieden heeft. Aan de ommezijde van de brochure vind je 

een handige kaart waar het traject en alle bezienswaardigheden mooi op staan 

aangeduid.  

Partners 

De stadswandelroute Ieper is een initiatief van Westtoer en de Provincie West-

Vlaanderen en werd gerealiseerd in samenwerking met de Stad Ieper.  

  

Praktisch 

Van de stadswandelroute wordt een viertalige brochure met kaart uitgegeven. Deze kost 

€2,00 en is onder meer beschikbaar op de volgende plaatsen: 

 Westtoer, Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels (Brugge),  

T 050 30 55 00, www.fietsen-wandelen.be, www.toerismewesthoek.be 

 Toerisme Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper,  

T 058 23 92 20, toerisme@ieper.be, www.toerisme-ieper.be 

 Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge,  

T 0800 20 021, provincie@west-vlaanderen.be, www.west-

vlaanderen.be/informatiecentrum 

   
Attn. Redactie /meer info: 
Sabien Lahaye-Battheu, Gedeputeerde en Voorzitter Westtoer, 050/ 40 31 61                  
Siel Nollet, Coördinator Recreatie en GIS, 050/ 30 55 54  
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