
 

  

 

 
  

 

  

 

IEPER, maandag 21 maart 2022  

Ieperse Belfort na restauratie officieel geopend  
 

 

 

 

 

 

 

Op de foto v.l.n.r.: Stijn Fertin (Technische dienst), schepen Eva Ryde, Stefan Depraetere (algemeen directeur Stad Ieper), 

schepen Ives Goudeseune, burgemeester Emmily Talpe, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele, 

schepen Philip Bolle 



Op zaterdag 19 maart is het gerestaureerde Belfort in Ieper officieel 

geopend in aanwezigheid van Matthias Diependaele, Vlaams minister 

van Onroerend Erfgoed, burgemeester Emmily Talpe en bevoegd 

schepen Philip Bolle. Vijf West-Vlaamse beiaardiers luidden voor de 

gelegenheid de beiaard weer in. Ieperlingen en bezoekers kunnen tot en 

met 17 april elke zondag het Belfort in’t nieuw met gids bezoeken. 
 

 

 

"Het is een voorrecht als schepen van Onroerend Erfgoed een 

restauratie van dit kaliber te mogen meemaken. De minutieuze 

voorbereiding en planning, de nauwgezette en puike uitvoering doen mij 

net als Margriet glimmen van trots. En met mij zonder twijfel alle fiere 

Ieperlingen.“  
  

Philip Bolle, schepen van Onroerend Erfgoed 

"De Ieperse Lakenhallen en het Belfort waren in de dertiende eeuw één 

van de meest indrukwekkende gebouwen van Europa. En ook vandaag 

nog is het Belfort, samen met de Menenpoort, het icoon van de stad. 

Dankzij een restauratie zal dit unieke monument, dat de wederopbouw 

van Vlaanderen na de Eerste Wereldoorlog symboliseert, opnieuw 

schitteren. De kwaliteit van de restauratie van het belfort laat me alvast 

uitkijken naar het finale resultaat."  

  
Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed 

 

 

 



 

 

 

  

 

Foto BeeldigIeper: Giovani Faghel 
 

Foto Toerisme Ieper 
  

 

Plechtige opening Belfort 

Zaterdag 19 maart is het gerestaureerde Ieperse Belfort plechtig geopend in 

aanwezigheid van Matthias Diependale, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed. De 

Vlaamse overheid heeft immers 80% van het totaalbedrag van deze restauratie 

gesubsidieerd. De restauratie van het Belfort startte op 15 september 2020 en werd in 

februari 2022 afgerond. 

  

De restauratie van het Belfort kostte in totaal 3.578.344,11 EUR. Zowel het monument, 

het weer, de aannemer als het studiebureau waren Stad Ieper gunstig gezind waardoor 

de werken binnen de voorziene tijd en zonder grote onvoorziene bijkomstigheden zijn 

uitgevoerd. De meerkost van 17% is volledig te wijten aan de prijsindexering van 

grondstoffen. 

Tweede fase restauratie Lakenhallen 

Fase 2 van de volledige restauratie van de Lakenhallen is intussen gestart, einddatum is 

voorzien in de zomer van 2023. De grondige opknapbeurt van deze erfgoedparel is 

vanzelfsprekend een meerjarenplan: in deze nieuwe fase wordt de vleugel van dienst 

Toerisme (westervleugel) en de Coomansvleugel (kant Coomansstraat) aangepakt. 

  



Alle goten worden vernieuwd, daken gerestaureerd en geïsoleerd. Ook de prachtige 

loden vorstkammen op het dak worden in ere hersteld, meteen de uitdaging van deze 

fase. Nabij de hoektorens ondergaan de vergulde topbekroningen, enerzijds een 

trompetter en anderzijds Goliath, eveneens een restauratie. De natuursteen van de 

gevels wordt hersteld; het glas in loodramen en de vele houten deuren eveneens. 

  

Bezoek het Belfort met gids 

Vanaf zondag 20 maart tot en met 17 april kunnen geïnteresseerden het gerestaureerde 

Belfort met gids bezoeken (4 euro per persoon). Via de trappen bezoek je het hoogste 

punt van de toren, in de lantaarn. Aan de ommegang heb je een fantastisch zicht over de 

Westhoek. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar via https://opstapinieper.be/bezoek-

het-belfort . 
 

 

 

  

 

 

Opnieuw wekelijkse beiaardconcerten op zaterdag 

Na een lange stilte klinken de klanken van de beiaard opnieuw in het Belfort. De Ieperse 

beiaardier Ludo Geloen nodigde vijf West-Vlaamse beiaardiers uit voor de feestelijke 

inspeling, onder andere Koen Cosaert, Wim Berteloot, Frank Deleu en Els Debevere 

zetten zich aan het klavier. (Meer info over het openingsconcert.)   
  

Vanaf 19 maart is er opnieuw wekelijks een beiaardconcert op zaterdag om 14 uur. De 

eerste drie komende concerten worden bovendien een hommage aan grote Vlaamse 

artiesten. In chronologische volgorde zijn dat Arno, Will Tura en Willem Vermandere. 

Meer info en het programma van 2022 vind je via www.toerismeieper.be/beiaard. 
 

 

 

https://manage.pressmailings.com/click/?id=47946755&url=247689&signature=va8w_2P-68WfZMkXFMFDYYNwkek
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Philip Bolle 

Schepen  

  

+32 (0)495 109 667  

philip.bolle@ieper.be 

  

www.ieper.be  

 

Josfien Demey 

Deskundige communicatie 

  

+32 (0)57 451 624 

josfien.demey@ieper.be 

  

www.ieper.be  
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