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TUSSENAFSTANDEN
Nieuwpoort ➞ Diksmuide 23,9 km
Diksmuide ➞ Ieper 25,3 km
Ieper ➞ Wervik 22,6 km
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Van Nieuwpoort tot Diksmuide – 23,9 km

WEGBESCHRIJVING

1 ➞ 2 afstand 5,6 km

Het Westerstaketsel is je startplaats. Dit herinnert aan de eerste pelgrims, die 
hier hun tocht aanvatten. – © Westtoer

De Via Yprensis begint op de kop van het Westerstaketsel, 500 m 
ver in de Noordzee. Wandel het Westerstaketsel af en ga rechtdoor 
langs de IJzer, voorbij de Oude Jachthaven. Ga links over de brug 
(Kattesas) en volg op de Handelskaai verder de IJzer tot aan de 
vismijn. Sla net voor de vismijn rechts af tot aan de rotonde. Kruis 
de N34 over de tramsporen op de rotonde en volg de Kaai naar links. 
Draai dan rechts, de tweede straat in (Kaaistraat). Die gaat over in 
de Hoogstraat, die je volgt tot aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Visserskruis
Nadat in 1939 de eerste vissers een zeemansgraf vonden door op 
Duitse zeemijnen te varen, werd op de hoek van de Hoogstraat en 
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Van Nieuwpoort tot Diksmuide - 23,9 km
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Van Diksmuide tot Ieper – 25,3 km

gevoel in de ogen, keel en neus en stikten langzaam door ophoping 
van vocht in hun longen. Vele soldaten stierven. Andere gifgassen 
werden later op meerdere plaatsen toegepast. Niet enkel door 
de Duitsers, maar ook door de Engelsen. Het gebruik escaleerde 
en nog veel dodelijker gassen werden aangewend, zoals fosfeen 
en mosterdgas of Yperiet. Ter herinnering werd een gedenkteken 
opgericht aan de Diksmuidseweg. Het stelde een soldaat voor, 
staande naast een kruis, die met beide handen naar de keel grijpt 
en twee andere soldaten die reeds gestorven zijn. In WO II werd het 
door de Duitsers opgeblazen. In 1961 werd het vervangen door het 
Verzoeningskruis, een teken voor een gezamenlijke wil tot vrede 
en verzoening.

7 ➞ 8 afstand 3,4 km

8 ➞ 9 afstand 6,1 km

Je gaat onder de brug door ( ) en je stapt 1,2 km verder tot aan het 
mooie Boezingesas en fkp75. Hier sla je links af over de brug, daarna 
ga je links de Sasstraat in en onmiddellijk rechtsaf in het bospaadje. 
Hier volg je de GR. Je loopt eerst langs de relicten van Fort Saint-
Nicolas en kruist dan opnieuw de Sasstraat, om via een paadje door 
het bos terug langs het kanaal te lopen tot aan Boezingebrug.

Je neemt de brug over het kanaal tot net voor de verkeerslichten 
(     op 500 m schuin rechts richting kerk). Je gaat onmiddellijk 
linksaf en je neemt het jaagpad (fiets- en wandelpad) richting Ieper. 
Na 2,9 km stap je langs de John McCrae-site.

Site John McCrae
De ‘Site John McCrae’ is een halte waard. In deze bunkers schreef 
de Canadese arts John McCrae het bekende gedicht ‘In Flanders 
Fields’. Op de begraafplaats Essex Farm tegenover de bunkers 
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sneuvelden en niet meer geïdentificeerd of teruggevonden 
werden. Elke dag wordt om 20.00 uur de Last Post gespeeld, als 
herinnering aan de gesneuvelden.

Sint-Jakobskerk
De kerk werd voor het eerst vernoemd in 1139. Het was waarschijnlijk 
een driebeukige romaanse kerk. In de 14de eeuw werd ze 
omgebouwd in gotische stijl. In de Eerste Wereldoorlog werd ze 
volledig verwoest, op het westerportaal na. Heropbouw volgde 
in 1924-26. ‘De Aanbidding der Herders’ is een van de schilderijen 
die in de kerk terug te vinden zijn. Het schilderij werd rond 1650 
gemaakt door Jan Cossiers uit Antwerpen. Aan de hoofdingang 
staat een beeld van de heilige Jakobus.

De Menenpoort, elke dag wordt hier om 20 uur de Last Post gespeeld. 
© Stad Ieper

Van Diksmuide tot Ieper – 25,3 km
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Van Ieper tot Wervik – 22,6 km

de rotonde over het zebrapad. Aan de overzijde vervolg je kort 
naar links tot wkp66. Daar ga je rechtsaf door de wandelsluis tot 
aan wkp67. Wandel nu naar rechts richting wkp68 (Verdronken 
Weidepad). Alternatief. In geval van zeer nat weer en modder kan 
de weg naar links (Sint-Michielspad) een iets korter en droger 
alternatief zijn, dat op hetzelfde wkp68 eindigt.

Je wandelt nu door het domein ‘Verdronken Weide’, langs het 
wacht- en spaarbekken dat behalve het productiecentrum 
voor het Ieperse drinkwater ook een vogelparadijs is. Wie een 
verrekijker bij zich heeft, kan zich in de vogelkijkhut helemaal 
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