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Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Als organisator van groeps- of schoolreizen bent u ongetwijfeld
permanent op zoek naar nieuwigheden.
Niet zomaar iets nieuws, maar zaken die door hun creatieve en
innovatieve invulling uw gasten en leerlingen kunnen boeien. Zaken
die een onderwerp op een deskundige en tegelijk toegankelijke wijze
behandelen.
Westfront Nieuwpoort voldoet volledig aan die beschrijving.
De bedoeling van deze groepsbrochure is om u een keuze aan items
aan te reiken. Het moeten bouwstenen zijn om een leerrijke en
tevens ontspannende uitstap samen te stellen.
U vindt in deze brochure tips voor bezoeken in het kader van
Wereldoorlog I, tips om de dag actief door te brengen en voor
rustige recreatie, tips voor overnachting en voor maaltijden en
voorstellen om uw eigen picknick te gebruiken.
Wij hopen u binnenkort bij ons te kunnen verwelkomen.

1914.
De wereld is in oorlog.
De vlakte achter de IJzer staat onder water.
Een zinloze stellingenoorlog is begonnen.
Westfront Nieuwpoort toont u nu het volledige
verhaal van de onderwaterzetting van de poldervlakte, waardoor de Duitse invasie voor Nieuwpoort tot
stilstand werd gebracht. Een verhaal over de kracht
van het zeewater en het slim dirigeren van sluizen en
sassen.
De uitgelezen plaats om dit verhaal te vertellen is
het Koning Albert I-monument aan de rand van het
Sluizencomplex “De Ganzepoot”.
Onder het monument heeft Nieuwpoort een
eigentijds en interactief bezoekerscentrum ingericht.
Een hoogtepunt van het bezoek is zeker de projectie
van het tot leven gewekte IJzerpanorama, oorspronkelijk een schilderij van 115 m. lang bij 15 m. hoog.
Vergeet ook niet de lift te nemen naar de top van
het Koning Albert I-monument zelf om er te genieten
van het panorama over de kust en de polders van de
Westhoek.
Dankzij de interactieve presentatie, met veel
aanraakschermen en de gelaagde structuur van de
informatie, is deze zowel voor de leek als voor de deskundige heel toegankelijk.
Kinderen, vanaf de eerste klassen van het lager
onderwijs, zijn gefascineerd door de historisch
correcte informatie die meteen zichtbaar is.
Oudere kinderen en volwassenen die graag meer
informatie krijgen, kunnen dieper op de materie
ingaan en verder grasduinen in de hopen beschikbare informatie.

Westfront Nieuwpoort praktisch:
Kustweg 2, 8620 Nieuwpoort
T. + 32 58 23 07 33
www.westfrontnieuwpoort.be
info@westfrontnieuwpoort.be

Open:

dagelijks behalve op maandag:
02.01 - 30.06 en 01.09 - 31.12: 			
10 - 17 u.
01.07 - 31.08:					
10 - 18 u.
gesloten op maandag (behalve indien feestdag) en op 25/12 en 01/01
tickets tot 1 uur voor sluiting

Tarief:

Prijzen per persoon
									groepen
Volwassenen:				
€ 7,-			
€ 5,50 (min. 20 p.)
0 - 6 jr. 					gratis			gratis
7 - 25 jr.					
€ 5,-		
€ 3,50 (min. 20 p.)
7 - 25 jr. schoolgroepen			
€ 5,-			
€ 3,50 (min. 10 p.)
houders van gidsen- of lerarenkaart € 3,50
begeleiders rolstoelgebruikers		
€ 3,50
1 begeleider gratis bij 20 betalende personen (max. 2 per groep).

Geleide bezoeken:

gidsen (*): € 60,- voor 2 uur. Max. 25 personen/gids.
Geleide bezoeken omvatten tevens een kort bezoek buiten aan het
sluizencomplex De Ganzepoot.

Praktisch:

Bushalte De Lijn en halte Kusttram: Kaai (200 m.)
Parking personenwagens: Kaai (200 m.)
Laad- en losplaats autocars: aan de achterzijde van Westfront, Sluizenring.
Parking autocars: Jachthaven (200 m.) of Sportpark, Dudenhofenlaan (1 km.)
Voor minder mobiele personen hebben wij een rolstoel gratis ter beschikking.

SHOP

Ook dit kan u beleven in Nieuwpoort
In het kader van WO I ....

In Nieuwpoort zijn ruim 80 monumenten en gedenktekens die
verwijzen naar Wereldoorlog I. We geven hier een korte verwijzing naar
de belangrijkste momumenten en historische plaatsen.
De Verzoening - Willem Vermandere

De zanger-beeldhouwer maakte aan het geografische beginpunt van het Westelijk Front van Wererldoorlog I dit herinneringsmonument. ‘De Verzoening’ stelt twee oprijzende stenen figuren
voor. De voormalige vijanden zijn vrienden geworden. De handen
zijn een metafoor voor geborgenheid en verzoening.
Loodswezenplein (plan # C1)

Britse gedenkteken

Het Britse gedenkteken is opgericht ter nagedachtenis van de
slachtoffers in 1914 (hoofdzakelijk van de ‘Royal Naval Division’)
die poogden Antwerpen te behouden in oktober 1914. Het grootste deel van de slachtoffers sneuvelde in 1917.
Westendelaan (plan #E5)

Franse gedenkteken

Monument voor de Franse “81e Division d’Infanterie Territoriale”
(DIT). Het werd onthuld op 7 oktober 1928. De sector “Nieuwpoort”
werd eerst door Belgen en vanaf oktober 1914 door Fransen
bezet. De 81e DIT kwam van de Somme naar Veurne en Nieuwpoort en nam o.a. deel aan de gevechten om Lombardsijde op 8,
10 en 11 november 1914.
Sluizenring.(plan #E6)

Veurne-Ambachtsluis

Deze aflossingsvaart staat in verbinding met de Noordvaart en
de Slijkvaart. Zij regelt de drainage van de polders van Ramskapelle en vormde een belangrijke schakel in de onderwaterzetting in 1914 die de Eerste Wereldoorlog een beslissende wending
gaf.
Sluizenring (plan #E6)

Belgische militaire begraafplaats Ramskapelle
632 zerkjes, waarvan 400 voor een onbekende.

Ramskapellestraat (Ramskapelle) (Plan # C9)

Frontzate

Tijdens WO I vervulde de Frontzate, de voormalige spoorlijn 74
van Nieuwpoort naar Diksmuide, een belangrijke strategische
rol, ondermeer tijdens de onderwaterzetting van de IJzervlakte
toen de spoorwegberm fungeerde als waterkering. Nog tijdens
WO I, werden langsheen de spoorlijn kleine bunkers gebouwd. De
provincie West-Vlaanderen, het Agentschap Onroerend Erfgoed
en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) hebben samengewerkt
om deze oorlogsrestanten te herstellen. Het gaat om bakstenen
en betonnen restanten uit de twee wereldoorlogen. Twee schuilplaatsen aan de Proostdijk zijn bovendien volledig gereconstrueerd met zandzakjes zodat de bezoeker zich een beeld kan
vormen van de verdedigingslinie in haar oorspronkelijke staat.
Vanaf 1983 werd deze verlaten en ondertussen weggebroken
spoorweg als wandel- en fietsroute opengesteld.
(Plan #D7 - C12)

Katte- of Oude Veurnevaartsas

Half oktober 1914 waren de Duitsers dicht bij Nieuwpoort
genaderd. In de nacht van 26 oktober werd met dit sas de eerste
poging ondernomen om de IJzervlakte onder water te zetten. De
watertoevoer bleek te gering. De onderwaterzetting werd een feit
toen vanaf 29 oktober het Veurne Ambachtsas werd gebruikt.
R. Orlentpromenade (Plan # D5)

IJzergedenkteken

Dit gedenkteken is van de hand van beeldhouwer Pieter Braecke.
Het stelt een vrouw voor die, op een hoge zuil, zich van de vijand
afwendt en de Belgische kroon beschermt. De vier figuren rond
het gedenkteken verbeelden de weerstand (voorgesteld door
een blinde, een gekwetste, een zieke en een weerbare soldaat).
Sluizenring (plan #E6)

Britse militaire begraafplaats

839 graven, waarvan 313 voor een onbekende soldaat.
Er zijn graven van Britten, Australiërs, Canadezen, Zuid-Afrikanen,
Duitsers en enkele speciale gedenktekens voor onbekenden.
Brugse Steenweg (Plan # E7)

Fabrieksschoorsteen voormalige steenbakkerij,
observatiepost

De schoorsteen van de steenbakkerij Geldens in Ramskapelle
diende als observatiepost voor de Belgische troepen.
Koolhofstraat (Plan # A8)

.... en nog zoveel meer mogelijkheden:
Geleide bezoeken

Bekijk onze “Gidsenbrochure”. Wij presenteren er u een waaier aan
geleide bezoeken in Nieuwpoort. U vindt er naast alle praktische
info, een overzicht van de stads-en natuurwandelingen en een reeks
thematische wandelingen.

Reserveringen: gidsbeurten@nieuwpoort.be

Stedelijke Vismijn Nieuwpoort

Voor bezoeken aan de Stedelijke Vismijn van Nieuwpoort verwijzen
we graag naar de “Gidsenbrochure”..

Reserveringen: gidsbeurten@nieuwpoort.be
Kaai, Nieuwpoort (Plan # D5)

Stedelijk Zwembad, Nieuwpoort

Het Stedelijk Zwembad Nieuwpoort beschikt over groot bad van
25 x 12,5 m. De diepte varieert van 1.10 m. tot 3.60 m. Verder beschikt
het zwembad over een kinderbad met glijbaan en fonteintje, een
instructiebad, 3 whirlpools, een glijbaan, een anti-verdrinkingssysteem en een ligweide. Er zijn ook groeps-omkleedcabines en
speciale voorzieningen voor mensen met een beperking.

zwembad@nieuwpoort.be - 058 23 38 88
Stationslaan (Leopold II Park), 8620 Nieuwpoort (Plan # C6)

Strandbeleving

Wie Nieuwpoort zegt, doelt natuurlijk ook op zee & strand. Je bent
hier te gast in een familiebadplaats met een “zee” van strand- en
recreatieruimte. Wandelen langs de waterlijn is een onvergetelijke
ervaring met verrassende ontdekkingen. Schelpen rapen of bloemen
en planten in de duinengordel bekijken is heus niet alleen voor kinderen een belevenis. Beleef gewoon een zonnige dag aan het strand.

(Plan # A/C1)

Shopping

Wie aan de kust wil (window-) shoppen in stijl kan niet meer om de
Albert I-laan of de Lombardsijdestraat heen. Over anderhalve kilometer brengen zij een zomerse mix van ambiance en stijlvol winkelen.
Je vindt er gegarandeerd de meest exclusieve merken in een reeks
trendy boetieks. Zoek er echter niet naar de traditionele grote winkelketens.
Een lijst geven van alle handelaars in Nieuwpoort, zou ons te ver leiden. Via de sites van de handelsverenigingen kunt u informatie over handelszaken opzoeken.
www.vnbnieuwpoortbad.be of www.shoppinghandelaars.be
(Plan # A2 - C2)

Havengeul wandelpromenade

Langs de Havengeul verbindt een promenade, die de vergelijking
met boulevards uit grootsteden kan doorstaan, Nieuwpoort-Bad met
de haven en de stad. Het jaar door is het er gezellig druk op deze houten promenade met zicht op de jachthaven en het natuurreservaat
“De IJzermonding”. Je hebt er ook zicht op een aantal kunstwerken
die recent in het stadsbeeld zijn opgedoken, zoals “Le Vent Souffle où
Il Veut” (Daniel Buren) of “De Poolreiziger” (Freddy Cappon). Op het
eind van de promenade kom je bij het Kaaiplein met de vismijn, vele viswinkels en -restaurants. Nieuwpoort pakt daar uit met een volledig vernieuwd plein, inclusief een eigentijds en
hip tramstation en dansende fonteinen, die in de zomer ’s avonds kleurig oplichten.
(Plan # C2 - D5)

Seastar

Ontdek Nieuwpoort vanop het water. Tijdens een één uur durende
boottocht ontdek je de gezelligste vissershaven en de grootste jachthaven van Noord-Europa, het Albert I-monument, de vismijn, het sluizencomplex ‘De Ganzepoot’ en het natuurreservaat ‘IJzermonding’.
Daarnaast bieden zij ook IJzertochten in de Westhoek tussen de drie
frontsteden Nieuwpoort, Diksmuide en Ieper, een boottocht naar
Veurne of een reeks thematische tochten aan.
Vraag de groepsbrochure via info@seastar.be.
www.seastar.be - info@seastar.be - 058/23 24 25
Opstapplaats: R. Orlentpromenade 2,8620 Nieuwpoort (Plan # D4)

Schietstand

Tijdens detective of politiefilms zie je het vaak. Oefeningen om te
leren schieten en te leren omgaan met pistolen en geweren. Ook
benieuwd hoe een echte schietstand er uit ziet? In Nieuwpoort is
een gloednieuwe en misschien wel de meest moderne schietstand
van het land ondergebracht onder het Koning Albert I-monument.
Nu kan je niet alleen die schietstand bezoeken, maar je kan er tevens
een initiatie luchtkarabijn schieten krijgen.
nwsvzw@telenet.be - www.nieuwpoortsewapensportkring.be
(Plan # E5)
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Belgisch militaire begraafplaats Ramskapelle
Britse militaire begraafplaats Sint-Joris
Centrum Ysara
Cine City
Coming World x Remember me
De Barkentijn - White residence
De Frontzate - spoorlijn 74
De Ganzenpoot (zie detailplan)
Dixie Dansercoer - beeld “de Poolreiziger”
Duvetorre met beeldje Jeanne Panne
De verzoening - beelden van Willem Vermandere
Fabrieksschoorsteen voormalige steenbakkerij
Jachthaven
Kaaiplein met vismijn, tramstation en fonteinenplein
Kattesas of Oude Veurnevaartsas
Kinderboerderij
Site Koning Albert I-monument (zie detailplan)
“Le vent soufﬂe où il veut”
Natuurreservaat “IJzermonding”
O.L.Vrouwekerk en beiaard
Rederij Seastar
Spaarbekken
Stadhuis & Stadshalle
Stedelijk Zwembad
Staketsel
The Outsider Coast
Veerdienst
Vierboete, vuurtoren
Vismijn
Wavekarting

curiosités - Sehenswürdigkeiten - curiosities
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DETAIL:
A Westfront Nieuwpoort
B Brits gedenkteken “Memorial to the Missing”
C Frans gedenkteken “81e. D.I.T.)
D IJzergedenkteken
E Veurne Ambachtsluis

Nieuwpoort = mekka voor watersporters

De wijdse zee, de jachthaven met zijn ruim 2000 ligplaatsen, één van
de grootste van Europa, de moderne watersportinfrastructuur en de
vaargeul, vormen de ideale speeltuin voor alles wat met watersport
te maken heeft: pootje baden en zwemmen, bootje varen en zeilen,
vissen en hengelen, wavekarten en surfen. Werkelijk alles is hier mogelijk.
Er is in Nieuwpoort gelegenheid tot volgende watersporten: duiken,
hengelen, jetski, kayak, verhuur van motorboten met of zonder schipper, verhuur van zeilboten, wavekarten, windsurfen en zwemmen.
Ontdek hier alle bedrijven die een aanbod voor watersporters voor u in petto hebben.

Kinderboerderij De Lenspolder

Kinderboerderij de Lenspolder heeft als hoofdopdracht kinderen
terug in aanraking te laten komen met het boerderijleven. Zo leren ze
landbouwproducten kennen en verwerken of kunnen ze boerderijdieren van dichtbij zien en aanraken.
Doorheen de 4 seizoenen voorziet de kinderboerderij een ruim aanbod aan educatieve activiteiten voor groepen en scholen. Deze
activiteiten kunnen aangevraagd worden en gaan door in 1 van onze
bio-lokalen of op het erf rond de boerderij.
De boerderij beschikt over een erf met rondscharrelend pluimvee, geiten, schapen, ezels,
varkens, een paard, een vijver met verschillende eenden, en nog veel meer.

Kinderboerderij De Lenspolder, Elf-Juliwijk 6A, 8620 Nieuwpoort (Plan # C5)
Tramhalte “Cardijnlaan” - 058 23 69 86 - kinderboerderij@nieuwpoort.be

Fietsen en wandelen

De dienst toerisme beschikt over een hele rits fiets- en wandelkaarten die u toelaten de stad en de regio te verkennen. Zo zijn er
o.a. brochures van het Fietsnetwerk kust en Fietsnetwerk Westhoek,
de Kustwandelroute en het wandelnetwerk Westkust of thematische
routes (Cogge/Geeraert fietsroute of de nieuwe stadswandeling.
Geen fiets bij de hand? Op deze adressen kan je fietsen of go-carts
huren. Voor groepen is het zeker raadzaam vooraf te reserveren.
B.B.-Bikes
Bike@c
Cyclo-Karts
E-Bike-Center
Happy
Newport Bikes
RiJoBike

Zeedijk 76
058 23 64 34
www.fietsenverhuurbb-bikes.be
Kaai 1
0488 98 39 00
www.bikeatsea.be
Zeedijk 90
058 23 75 23
www.cyclo-karts.be
Marktstraat 7 058 62 61 38
(enkel electrische fietsen)
Zeedijk 10f
058 23 89 17 of 0495 23 51 19
Zeedijk 118
058 24 33 72 		
Brabantstraat 13 058 24 18 98
www.rijobike.be

info@fietsenverhuurbb-bikes.be
info@bikeatsea.be
cyclo-karts@telenet.be
e-bikecenter@telenet.be
go-cartshappy@hotmail.com
info@newportbikes.be
info@rijobike.be (ook elektrische fietsen)

De IJzermonding

De IJzer is de enige grote rivier die in ons land rechtstreeks in de
zee uitmondt. Het natuurreservaat is 130 hectare groot en heeft een
unieke biotoop van slikken en schorren. Er een getijdenwerking waar
zoet water van de IJzer vermengd wordt met het zilte zeewater tot
brak water. Hierdoor vormt er zich een slikken- en schorrengebied
met specifieke fauna en flora. Dit is een ideale voedingsbodem voor
wormen, slakken, kiezelwieren, schelpen en kreeftachtigen. Deze zijn
op hun beurt een lekker hapje voor de talrijke vogels die hier bij laag tij hun kost komen zoeken. En als kers op de taart is er soms mogelijkheid om er zeehonden te spotten.
Voor de recreant is dit alles een aanzet tot een fikse wandeling waarbij verschillende kijkwanden en een vogelkijkhut een uitstekend zicht geven over het reservaat. De IJzermonding
wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
Contact: hans.vansteenbrugge@lne.vlaanderen.be - www.natuurenbos.be - aanvragen geleide bezoeken: Natuurpunt - zeekoet@scarlet.be
(Plan # D2-D3)

ComingWorldRememberMe

Maak deel uit van dit uniek project en kom een van de 600.000
beeldjes uit klei maken. Er wordt één beeldje gemaakt voor iedere
gesneuvelde tijdens WOI op Belgische bodem). In 2018 moeten die
600.000 beeldjes samen de grote land-art installatie CWRM vormen
in het provinciaal domein De Palingbeek te Ieper.
Een peter- of meterschap kost €5,-. De helft hiervan gaat naar een
goed doel dat kinderen die zich in oorlogssituaties bevinden, helpt.
Elke deelnemer ontvangt een certificaat met dog tag. Bij elk beeldje hoort ook een tweede
dog tag met daarop de naam van een peter of meter en de naam van een van de slachtoffers
van op de ‘Namenlijst’ samengesteld door het IFFM.
Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie West-Vlaanderen in kader van GoneWest/Reflections on the Great War.
Groepen na reservering aub. - www.cwrm.be - cwrm@vzwkunst.be
site Bommenvrij, Schoolstraat 48, 8620 Nieuwpoort (Plan # D6)

The Outsider Coast
Groepsactiviteiten aan de Kust & in de Westhoek

The Outsider Coast beschikt over een uitgebreid gamma outdoor
groepsactiviteiten voor bedrijven, groepsuitstappen, teambuildings
of schoolsportdagen.
De sportieve activiteiten zijn gekruid met actie en avontuur in een
prachtige omgeving en bieden talrijke mogelijkheden voor samenwerking, overleg en communicatie. Ook programma’s met een hoge
fun-factor of eentje gelinkt aan 100 jaar WO I, zijn mogelijk.
Alle activiteiten worden begeleid door gespecialiseerde monitoren. Er zijn programma’s voor
een halve of een volledige dag of zelfs voor meerdaagse verblijven.
Op een boogscheut van Westfront kan je op het panoramisch terras iets drinken of eten (picknick van groepen toegestaan mits drankafname).
The Outsider Coast, Brugsevaart 50, 8620 Nieuwpoort (Plan # F6)- 058 23 14 04 - info@theoutsidercoast.be - www.theoutsidercoast.be

Wavekarting®

Wavekarting® is een unieke outdoor watersport activiteit aan de Belgische / Vlaamse kust. Je zit zelf aan het stuur van een motorboot en
vaart over de golven van de Noordzee. Onze instructeurs begeleiden
je op een tocht voor de kust van Nieuwpoort. Vooraf krijg je een uitgebreide briefing. Op zee kijken de instructeurs streng toe of je alle
veiligheidsregels wel naleeft, waardoor deze motorsport 100% veilig
is.
Aangezien je zelf vaart, bepaal je zelf je eigen tempo. Voorkennis of ervaring is niet nodig, een
vaarbewijs ook niet. Wavekarting® is ook voor jou een onvergetelijke ervaring.

Watersportlaan 15, 8620 Nieuwpoort. 058 23 14 75 - www.wavekarting.com - info@wavekarting.com
(Plan # D5)

Centrum Ysara en City Nieuwpoort

Kan je niet genoeg krijgen van deze boeiende stad? Raadpleeg dan
zeker ook het cultuurprogramma van Centrum Ysara nabij de wandelpromenade en de City in het stadscentrum, want hier vinden geregeld prachtige voorstellingen plaats die een perfecte afsluiter van
jouw bezoek kunnen betekenen.

Contact: Dienst Cultuur – Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort – 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be – www.cultuurnieuwpoort.be
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul, 8620 Nieuwpoort (Plan # C2)
City, Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort (Plan # D6)

Sunparks Oostduinkerke

Sunparks ligt net op de grens met Nieuwpoort.
Zeker voor jeugd- en schoolgroepen een ideale plek om een leuke
namiddag door te brengen in Kids World of Aquafun.
Kids World is een immense speeltuin exclusief voor kinderen tot
12 jaar. Hier kunnen zij een hele dag klimmen, klauteren, roetsjen
en springen. Allemaal op de nieuwste speeltuigen en volgens de
recentste veiligheidsnormen.
Bij slecht weer is Aquafun de ideale oplossing voor een dag vol waterpret.

Sunparks Oostduinkerke aan zee , Polderstraat 158 - 8670 Oostduinkerke - 058 23 73 11
www.zwemmenbijsunparks.be/oostduinkerke - r.spod@groupepvcp.com
(Plan # A4)

Omgeving Nieuwpoort
Bezienswaardigheden WO I
In de omgeving van Nieuwpoort zijn een grote verscheidenheid aan attracties en bezienswaardigheden. Een aantal onder hen sluiten perfect aan bij
het thema van Wereldoorlog I. Wij zetten ze graag nog even op een rijtje.
Deze 5 eigentijdse musea / bezoekerscentra nabij het IJzerfront 14-18
tonen, zowel interactief, sfeervol, klassiek als met moderne media,
hoe mens en landschap WO I meemaakten. Laat je verrassen door de
historiek van de Eerste Wereldoorlog in het noorden van de Westhoek. Met
de IJzer als onmisbare bondgenoot riepen Belgische soldaten, gesteund
door Fransen en Britse, de Duitse troepen een halt toe.

Museum aan de IJzer, Diksmuide

Adembenemend panorama over Vlaamse Velden, torenhoge en
beklijvende herinnering aan het IJzerfront. De thema’s ‘Wat rest er
van het leven & wat rest er van het land’ vertellen het verhaal van
de Groote Oorlog tot de hoop op Vrede.
Open:

okt. - mrt: dagelijks 09.00u - 17.00u - WE en feestdagen: 10.00u - 17.00u
apr. - sep.: dagelijks 09.00u - 18.00u - WE en feestdagen: 10.00u - 18.00u
gesloten op 24, 25, 26 & 31 dec. 1 & 2 januari - en 3 weken in jan.

Groepstarief: volwassenen en +65 j.:		
jongeren / scholen <7 j. 		
				
7-17 j. 		
Contact:

€ 6,gratis
€ 2,50

IJzerdijk 49, 8600 Diksmuide 051 50 02 86
www.museumaandeijzer.be		
info@aandeijzer.be

Käthe Kollwitz Museum, Koekelare

Maak kennis met Käthe Kollwitz, haar zoon Peter en haar werk. Op
4 kilometer van het ‘Treurend Ouderpaar’ op de Duitse begraafplaats in Vladslo, vertelt Käthe over haar kunst, over het verdriet
als moeder die haar kind verliest en over haar vredeswens.
Open:

dinsdag tot vrijdag: 09.30-12.00u. en 13.30-17.00u.
15 mei t.e.m. 15 nov.: ook op WE en Feestdagen van 13.30u. tot 17.00u.
gesloten op maandag en woensdagvoormiddag

Groepstarief: volwassenen en +65 j:		
Groep (10 pers.): € 3,50
geleid bezoek (min. 15 pers.): 		
€ 5,50 euro p.p.
scholen: 				€ 1,geleid bezoek voor scholen		
€ 1,50
Contact:

Sint-Maartensplein 15b, 8680 Koekelare 051 61 04 94
www.toerismekoekelare.be		
info@koekelare.be

Lange Max Museum, Koekelare

Hét museum dat de Duitse zijde belicht, met als centraal onderwerp het reusachtige kanon dat Duinkerke beschoot. Maak
kennis met de militaire organisatie en het dagelijkse leven van
de Duitse troepen. Wandel zeker tot bij de gigantische geschutbedding.
Open:

sep. - jun: dagelijks van 14.00u. tot 18.00u., (niet op ma. en di.)
jul. - aug.: dagelijks van 14.00u. tot 18.00 u.
gesloten tijdens het kerstverlof
of op afspraak voor groepen

Groepstarief: vanaf 15 personen: 			
schoolgroepen: 			
gidsen: 1 gids voor max. 20 pers.

€4,- /p.p.
contacteer Lange Maxmuseum
€ 50,- per gids.

Contact:

0475 58 50 51
info@langemaxmuseum.be

Clevenstraat 2, 8680 Koekelare
www.langemaxmuseum.be 		

Dodengang, Diksmuide

Van hemelse IJzeroever tot helse gracht
van de dood, van zandzakjes tot betonnen muren, van mens tot kanonnenvlees. De Dodengang is de plaats waar de
oorlog onder je huid kruipt: het gevaar, de ellende, het wachten…
Open:

16 nov. - 31 maart: dinsdag en donderdag van 09.30u tot 16.00u
1 april - 15 nov.: dagelijks van 10.00u tot 18.00u
Gesloten van 25/12 - 02/01

Groepstarief: volwassenen (min. 15 pers.)		
€ 2,gidsen: (1 voor max. 25 pers.)		
€ 60,gratis voor kinderen -7 j.,
betaling enkel met bankkaart via de betaalkiosk of via reservatie
Contact:
IJzerdijk 65, 8600 Diksmuide		
Info & reservering: Dienst Toerisme Diksmuide
www.toerisme.diksmuide.be		

051 50 53 44
051 79 30 50
toerisme@stad.diksmuide.be.

Vrij Vaderland, Veurne

Focus op het leven en lijden in het laatste stukje vrije Vaderland, Veurne en omgeving. Even weg van het IJzerfront
werd dit gebied het centrum van de medische zorg, het
hoofdkwartier van de Koning en een multicurlurele ontmoetingsplaats.
Open:

maandag t/m vrijdag:
WE en feestdagen: 		
					
gesloten op 25/12 en 01/01

09.00u - 17.00u
1 april - 11 november: 10.00u - 17.00u
12 november - 31 maart: 13.00u - 17.00u.

Groepstarief: volwassenen		
€ 4,scholen			€ 2,< 7 jr.:			
gratis
Contact:

Grote Markt 29, 8630 Veurne		
www.vrijvaderland.be			

058 33 55 31
info@vrijvaderland.be

Eetadressen:
op deze link vindt u een lijst van restaurants in Nieuwpoort, met o.a. de vermelding
van de capaciteit en een richtprijs voor een menu. Een lunch of diner in één van deze
restaurants kunt u rechtstreeks bij de zaak van uw keuze reserveren.
Brengt u zelf een picknick mee, dan kunt u bij onderstaande zaken terecht om die op
te eten, mits u ter plaatse minimum één consumptie per persoon afneemt. Het strekt
wel tot aanbeveling om ook hier vooraf even te reserveren.

Naam

Cap.

Adres

Telefoon

Ligging
plan

Akkerwinde

60

St. Jorisplein 8
8620 Nieuwpoort

058 23 45 58

#F7

De Ark

65

IJzer 55
Nieuwpoort 8620

0479 48 64 66

#E6

80

Brugse Vaart 50
8620 Nieuwpoort

058 23 14 04

#F6

Brugse Steenweg 49
8620 Nieuwpoort

058 23 60 37

#F7

60

Ramskapellestraat 66
Nieuwpoort 8620

058 23 56 80

#C9

35

Elf-Juliwijk 6A
8620 Nieuwpoort

0476 59 65 32

#C5

100

R. Orlentpromenade 2
8620 Nieuwpoort

058 24 00 36

#D4

Polderstraat 158
8670 Oostduinkerke

058 23 73 11

#A4

Het Kraaienest

(The Outsider Coast)

Kompas Camping
De Lanterfanter
De Lenspolder

(kinderboerderij)

Seastar Sailors Bar
Sunparks

Slaapadressen:
Vindt u dat Nieuwpoort genoeg boeiende zaken te bieden heeft om meer dan één
dag te verblijven, dan kunt u via deze link adressen vinden waar u met uw groep kan
overnachten.

U kreeg in deze brochure tot nog toe een hele boel informatie over
activiteiten om te koppelen aan uw bezoek aan Westfront Nieuwpoort, zodat u tot een leuke en/of educatieve daguitstap te komen.
Is het aanbod zo overvloedig dat u moeilijk kan kiezen? Overloop
dan nog even deze 4 kant-en-klare voorstellen; U vindt hier hopelijk
uw ideale voorstel terug.
Westfront Nieuwpoort kan echter de reserveringen voor u niet maken. Daar zorgt u beter zelf voor.
1. Wereldoorlog I in Nieuwpoort
Voormiddag: (duur 2.30 u.):

Geleide stadswandeling Nieuwpoort “Water als Wapen”, als inleiding op het
bezoek aan Westfront Nieuwpoort.
Westfront Nieuwpoort. Bezoek aan het interactieve bezoekerscentrum over de
onderwaterzetting tijdens WO I.
Einde van het bezoek.
Lunch of picknick in een restaurant / picknickplaats naar keuze.

Namiddag:

Coming World, Remember Me: maak deel uit van het grootste herdenkingsproject
voor WO I slachtoffers in België.
Boottocht in de haven van Nieuwpoort met de Rederij Seastar, in combinatie
met een (geleide) wandeling langs de havengeul tussen Nieuwpoort-stad en
Nieuwpoort-bad zodat u de sites van het Kattesas en het begin van het Westelijk Front kan bekijken.
Indien u over vervoer beschikt kan u de wandeling ook vervangen door een
bezoek aan Ramskapelle, met het Belgisch militair kerkhof, het station en de
bunkers langs de Frontzate.

2. Wereldoorlog I - Nieuwpoort en omgeving
Voormiddag: (duur 2.30 u.):

Geleide stadswandeling Nieuwpoort “Water als Wapen”, als inleiding op het
bezoek aan Westfront Nieuwpoort.
Westfront Nieuwpoort. Bezoek aan het interactieve bezoekerscentrum over de
onderwaterzetting tijdens WO I.
Einde van het bezoek.
Lunch of picknick in een restaurant / picknickplaats naar keuze.

Namiddag:

Rondrit met uw autocar in de omgeving van Nieuwpoort voor bezoek aan één of
meerdere bezoekerscentra rond de Eerste Wereldoorlog. Enkele tips voor interessante bezoeken vindt u op pag. 15 en 16.

3. Westfront Nieuwpoort, actief-recreatief
Voormiddag: (duur 2.30 u.):

Geleide stadswandeling Nieuwpoort “Water als Wapen”, als inleiding op het
bezoek aan Westfront Nieuwpoort.
Westfront Nieuwpoort. Bezoek aan het interactieve bezoekerscentrum over de
onderwaterzetting tijdens WO I.
Einde van het bezoek.
Lunch of picknick in een restaurant / picknickplaats naar keuze.

Namiddag:

Bezoek aan de kinderboerderij De Lenspolder voor een educatief programma in
het kader van milieu educatie.
Om de dag af te sluiten kan u de uitgebreide faciliteiten van het stedelijk zwembad in Nieuwpoort verkennen: een groot bad van 25 x 12,5 m. (diepte 1.10 m.
tot 3.60 m.), kinderbad met glijbaantje en fonteintje, een instructiebad, 3 whirlpools, een glijbaan, en een ligweide.

4. Westfront Nieuwpoort, sportief en avontuurlijk
Voormiddag: (duur 2.30 u.):

Geleide stadswandeling Nieuwpoort “Water als Wapen”, als inleiding op het bezoek aan Westfront Nieuwpoort.
Westfront Nieuwpoort. Bezoek aan het interactieve bezoekerscentrum over de
onderwaterzetting tijdens WO I.
Einde van het bezoek.
Lunch of picknick in een restaurant / picknickplaats naar keuze.

Namiddag:

Na het educatief gedeelte in de voormiddag, is het tijd voor ontspanning voor
lichaam en geest. Wat dacht je van een activiteit als Blob, Highland Games,
Kickbike, laserbattle, marinierspiste of één van de vele andere team building
activiteiten bij The Outsider Coast. Ontdek het volledige gamma activiteiten op
hun website www.theoutsidercoast.be. (zie blz. 13).
Wil u het nog wat spannender maken, kies dan voor een activiteit op zee. Leuk en
verfrissend, spannend en ontspannend tegelijk. De geknipte activiteit hiervoor
is Wavekarting (zie blz. 14).

..... en tot slot.
Wist je dat .....
• ... er in de kinderboerderij een vlindertuin werd aangelegd? Dit is geen afgesloten ruimte waar honderden vlinders verblijven, maar wel een tuin aangelegd
met vele bloeiende planten, die een speciale aantrekkingskracht hebben op
vlinders. 				
Plan # C5.
• ... je aan de Robert Orlentpromenade via een ijzeren trap tot boven op een oude
gele zeeboei kan klimmen?										
Plan # D4.
• ... je een vanop het uiterste puntje van het schiereilandje ‘Kromme Hoek’, een
prachtig uitzicht hebt op ‘het zeegat’, waar de IJzer in de zee mondt? Het is ook
daar dat het kunstwerk “Le vent souffle où il veut” van Daniel Buren staat.		
Plan # D4.
• ... je de havengeul van bovenaf kan bekijken vanaf het Japans Paviljoen, een
uitzichtspunt langsheen de wandelpromenade? 						
Plan # D3.
• ... je tijdens het weekend en alle schoolvakanties gratis met de veerboot naar
de overkant van de havengeul kan varen? Zo kom je vlakbij de vuurtoren en het
natuurreservaat de IJzermonding.
Plan # C2-D2
• ... de wereld, of misschien beter gezegd de stad, er heel anders kan uitzien, wanneer je die uit de hoogte bekijkt? Op aanvraag kan je een geleid bezoek brengen aan de beiaardtoren en zo dus de binnenstad van zo’n 40 m. hoogte bekijken. (zie ook de brochure geleide bezoeken 2016).
• ... Nieuwpoort een uitgelezen plaats is voor fijnproevers? Dat wij de hoofdstad
zijn van de dagverse Vis, dat wist u ongetwijfeld. Dat wij ook 2 eigen stadsbieren
hebben, is veel minder geweten. Laat bij een bezoek aan onze stad dan ook de
kans niet liggen om een Nieuwpoortse Roste Jeanne of een Nieuwpoortse Blonde Jeanne te proeven. En om die bieren nog beter tot hun recht te laten komen,
bestel je best ook een hapje Nieuwpoortse Roste Jeanne Kaas er bij.
• ... er maandelijks een overvolle evenementenkalender wordt gepubliceerd met alles wat er in die maand in onze stad te beleven valt?
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Westfront Nieuwpoort			
Kustweg 2						
8620 Nieuwpoort				
058 23 07 33					
www.westfrontnieuwpoort.be
westfront@nieuwpoort.be		

Toerisme Nieuwpoort
Marktplein 7
8620 Nieuwpoort
058 22 44 44
www.nieuwpoort.be
info@nieuwpoort.be

