
 

 

   

 

Ontdek het verhaal van de wederopbouw van de 

Westhoek na de Eerste Wereldoorlog! 

 

   

  

 

Feniks 2020 brengt het verhaal van de wederopbouw van de Westhoek, die als een 

feniks uit zijn as herrees na de totale verwoestingen door de Eerste Wereldoorlog. 

Je ontdekt niet alleen het verhaal van de materiële opbouw, maar ook van het 

herstel van een samenleving, van hoe mensen van een huis weer een thuis maakten. 

Kom en ontdek het zelf!  

 Kies hier jouw wandeling in het spoor van de wederopbouw  

 Maak een fietstocht door het wederopbouwlandschap van de Westhoek 

 Bezoek een expo en ontdek buitengewone wederopbouwverhalen 

 SUGGESTIES! Stel hier jouw dagprogramma in de Westhoek samen door een 

wandel- of fietsroute te combineren met een bezoek  

 IN DE KIJKER: Teken samen met Kamagurka jouw Feniksstraat! 

 Bestel hier de unieke gids 'Terug naar de Westhoek' (€ 5) 

 

  

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c819362fc7&e=8a180b4a0f


 

Wandel in het spoor van de 
wederopbouw 

 

 

 

FENIKSWANDELING IEPER - 2,3 km 

Ontdek de meest wonderbaarlijke 

wederopbouwsites van Ieper, waaronder de 

Lakenhallen. In het In Flanders Fields 

Museum en het Yper Museum, kan je de 

tijdelijke expo's ihkv de wederopbouw 

bezoeken. 

DOWNLOAD DE ROUTE  

 

'SPOREN', DIKSMUIDE - 3 km 

Laat je voetstappen achter en treedt in de 

sporen van de pioniers, die de stad deden 

herleven. De route start aan het stadhuis 

van Diksmuide, waar je de tijdelijke gratis 

tentoonstelling 'Uit de as herrezen' kan 

ontdekken.  

DOWNLOAD DE ROUTE  

 

'ZONNEBEKE HERRIJST' - 4 km 

Deze erfgoedwandelroute brengt het verhaal 

van het herstel van de Zonnebeekse 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=f03c80f06c&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=f03c80f06c&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=9680f766ea&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=525a345ab4&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=88a289bfea&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=15fad4fa69&e=8a180b4a0f


 

samenleving na de Eerste Wereldoorlog. De 

route gaat langs de Onze-Lieve-Vrouw kerk 

van Zonnebeke, waar je de tijdelijke 

tentoonstelling 'Huib Hoste en het 

modernisme' gratis kan bezoeken.  

 

DOWNLOAD DE ROUTE  

 

'HET WILDE WESTEN', LANGEMARK-

POELKAPELLE - 8,5 km 

Een verhalencarrousel over de 

wederopbouw van een dorp én het herstel 

van het politiesysteem in 'het Wilde Westen'. 

De wandelroute start aan het 

Guynemerplein, waar je in de kerk de 

tijdelijke gratis tentoonstelling 'Het Wilde 

Westen' kan bezoeken.  

DOWNLOAD DE ROUTE  

 

 

FOLLOW THE FENIKS, 

NIEUWPOORT - 3 km 

Volg de Feniks door het historisch centrum 

van Nieuwpoort. In Westfront Nieuwpoort 

kan je een bezoek brengen aan de 

expo 'Mijn oorlog - Juul Filliaert 1914-

1918'.  

DOWNLOAD DE ROUTE  
 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c031ff049b&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c031ff049b&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=ca7a34ad5c&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=0538e63c71&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=0538e63c71&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=53da19cdc0&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=6e4be85423&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=6e4be85423&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=02999bffa2&e=8a180b4a0f


 

Fiets in het spoor van de 
wederopbouw 

 

 

DIKSMUIDE - 35 en 40 km 

2 fietstochten voeren je langs de 14 

pittoreske dorpen rond Diksmuide. 

Onderweg ontdek je hoe deze kleine 

gemeenschappen zich na de oorlog terug 

rechten. De infoborden onderweg geven je 

de geschiedenis per dorp weer. 

FIETSROUTE WEST 

FIETSROUTE OOST 

 

LO-RENINGE - 36 km 

Maak kennis met het wederopbouwverhaal 

van architect Henry Lacoste. Ook de 

heropbouw van de dorpskern Reninge, de 

talrijke typische wederopbouwhoeves in 

Noordschote en Pollinkhove komen aan 

bod. 

 

DOWNLOAD DE ROUTE  

 

 

KOEKELARE - 27 km 

Ontdek de kleine verhalen en leuke weetjes 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=5956228dc0&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=1591a9da7f&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=1642159e63&e=8a180b4a0f


 

achter de wederopbouw in Koekelare. Maak 

kennis met Lange Max, de Hovaeremolen, 

de noodkerk van De Mokker en fiets er met 

wielrenner Jules Vanhevel door zijn leven & 

het puin.  

DOWNLOAD DE ROUTE  

 

LANGEMARK-POELKAPELLE & 

HOUTHULST - 37,9 km 

Deze route gaat om het Vrijbos en brengt je 

langs opmerkelijke verhalen en sites van de 

wederopbouw. Ontdek de historie van 

DOVO, het Boskasteel, Chäteau Melane en 

de Vredesmolen. 

DOWNLOAD DE ROUTE  

 

Expo's  
 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=105d9b939e&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=7316a43578&e=8a180b4a0f


  

 

Steden/gemeenten en musea hebben de krachten gebundeld om over de hele Westhoek 

het verhaal van de Groote Wederopbouw te vertellen in expo’s en belevingsruimten. Elke 

plaats brengt een ander perspectief van de wederopbouw.  

 

Ontdek de expo's  
 

 

Inspirerende dagprogramma's 
 

  

Heb je zin om er één of meerdere dagen op uit te trekken in het spoor van De Groote 

Wederopbouw van de Westhoek? Dan bieden onze dagprogramma's je beslist de nodige 

inspiratie. Stel zelf je persoonlijk programma samen of combineer naar hartenlust! 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=70da5c4cd7&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=54d042f386&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=1a74e473ea&e=8a180b4a0f


 

Vertrekken kan vanuit uit Ieper, Diksmuide & Koekelare, Heuvelland & Mesen, Nieuwpoort & 

Veurne, Zonnebeke & Langemark-Poelkapelle en Lo-Reninge & Vleteren.   

 

Meer info  
 

 

In de kijker: Feniksstraat 
 

 

 

Bezoek de tentoonstelling 'Kinderen in de 

wederopbouw', in de pas gerenoveerde Brouwerij 

Sint-Joris in Reningelst en teken zelf mee aan de 

Feniksstraat. Deze straat bestaat uit rijhuizen, waarvan 

één platgebombardeerd is. Hoe zou jij het gat invullen? 

Enkele kunstenaars, waaronder Kamagurka, gingen 

ook  al aan de slag. Het resultaat van zijn bezoek aan 

het dorp is te zien als documentaire in de 

tentoonstelling. 

MEER INFO  

 

 

Gids 'Terug naar de Westhoek' 
 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=b52e1b6096&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=568fbbd821&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=438a0bd2ef&e=8a180b4a0f


 

 

 

Voor de eerste keer worden alle wederopbouwverhalen van de 

hele Westhoek gebundeld in een boek. Deze publicatie brengt 

naast een geschiedkundig relaas ook praktische info over 

thematische tentoonstellingen, publieksevenementen en 

wandelroutes. Het boek laat je de meest markante 

wederopbouwsites in de Westhoek ontdekken. 

 

BESTEL JOUW GIDS  
 

 

 

Meer informatie over de routes en de expo's vind je 

op www.feniks2020.be.  

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

  

 

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=e0df59c550&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=e626f53b96&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=e626f53b96&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=b8687bea2c&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=d694b97efb&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=f7d74de99a&e=8a180b4a0f

