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IEPER 
ALGEMENE INFO 

Afstand: 4,3km 

Periode: 13 februari tot 14 maart 2021. 

Vertrek- en eindpunt: Decanaal secretariaat, (Janseniusstraat 7, Ieper). 

Contactgegevens: valentijn@kerkinieper.be – 0499 35 53 34 
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WEGBESCHRIJVING 

Start: 1) Janseniusstraat 7, Ieper 

De Wandeltocht begint aan het decanaal secretariaat, dat zich bevindt achter de 

SintMaartenskathedraal. Scan de QR-code en bekijk samen het filmpje. Nadien kun je te voet gaan 

naar de volgende halte en onderweg dit verder onderling bespreken. Als je kijkt naar het decanaal 

secretariaat, ga dan naar links. Volg de Janseniusstraat in de bocht naar rechts, richting de 

Diksmuidestraat. Steek de Diksmuidestraat over en neem de Oude Houtmarktstraat en ga tot het 

einde van deze straat. Sla vervolgens linksaf naar de Lange Torhoutstraat. Loop deze straat steeds 

verder in de Lange Torhoutstraat, richting Wieltjesgracht. De tweede halte vind je ter hoogte van 

Lange Torhoutstraat 48 bij het winkeltje ‘Sanctus’ en scan er de QR-code 

2) Lange Torhoutstraat 48, Ieper 

Ga verder in de Lange Torhoutstraat tot aan de vestingen (rechts) Ga de vestingen op en wandel tot 

aan de Menenpoort. Ga vervolgens via de Menenpoort de vestingen af. Aan het kruispunt rechts van 

de Menenpoort, sla je links af in de Bollingstraat. Neem vervolgens de eerste straat rechts naar het 

Gezelleplein. De derde QR-halte vind je ter hoogte van Gezelleplein 5 bij de pastorie van de Sint-

Jacobskerk.  

3) Gezelleplein 5, Ieper 

Als de Sint-Jacobskerk open is, neem gerust een kijkje. Ga via het Gezelleplein tot aan de Sint-

Jacobsstraat en sla die links in. Ga verder via de SintJacobsstraat tot aan het rond punt ter hoogte 

van de dienstencentrum Kersecorf. Neem aan het rond punt de eerste afslag naar de 

Rijkeklarenstraat. Je komt uit op de Bukkersstraat, en ter hoogte van Bukkersstraat 11b vind je de 

vierde halte bij de pastorie van de Sint-Pieterskerk 

4) Bukkersstraat 11b, Ieper 

Steek de Bukkersstraat over en ga via de Burggraafstraat naar de Sint-Pieterskerk. Als de kerk open 

is, neem gerust een kijkje. Steek vervolgens de Rijselstraat over. Tussen Rijselstraat nr. 130 en nr. 132 

heb je een heel klein steegje met de mooie naam Paradijsstraatje. Ga dit steegje door en je komt uit 

op de Neerstraat. Sla vervolgens linksaf en ga dan altijd rechtdoor via de Ieperleestraat tot aan de 

Kanonweg. Aangekomen op de Kanonweg, sla je rechtsaf tot aan Kanonweg nr. 7 voor de vijfde halte. 

5) Kanonweg 7, Ieper 

Ga verder via de Kanonweg en waar de straat draait naar rechts ga je mee het hoekje om. Deze straat 

verandert vervolgens van naam in de Wateringstraat en je gaat steeds verder tot aan een open 

grasplein: het Zaalhof Steek het Zaalhof diagonaal over. Het Zaalhof draait iets naar rechts en wordt 

de Blindeliedenstraat. Neem deze straat en volg die. Aangekomen aan de Lombaardstraat, sla linksaf 

en dan direct rechtsaf naar de Dehaernestraat. Ga nu telkens rechtdoor richting centrum. De 

Dehaernestraat gaat over in de Boomgaardstraat. Hou halt aan de Boomgaardstraat 26 dat zich 

bevindt op het kruispunt van de Boomgaardstraat en de Kiekenmarkt voor de zesde halte 
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6) Boomgaardstraat 26, Ieper 

Sla de Kiekenmarkt in en ga recht door verder via de Seminariestraat. Aangekomen aan de 

Patersstraat, sla je linksaf. Neem vervolgens de eerste straat rechts naar de Studentenstraat. Laat het 

Postkantoor links liggen en neem de tweede straat links, de Stationsstraat. Neem vervolgens de 

tweede straat rechts, de Doorgangsstraat. Ga tot het einde van die straat en sla rechts af in de De 

Steursstraat. De zevende halte vind je zo aan de De Steursstraat nr. 32 t.h.v. het klooster van de 

zusters van de H. Familie 

7) De Stuersstraat 32, Ieper 

Loop verder in De Stuersstraat richting centrum die overgaat in de Botersstraat. Neem de derde 

straat links naar de Lange Meersstraat. De laatste halte vind je terug aan de gevel t.h.v. nummer 26 

waar het parochiaal centrum ‘De Sint-Maartenskring’ gehuisvest is. 

8) Lange Meersstraat 26, Ieper 

Ga verder via de Lange Meersstraat en sla af naar rechts in de Korte Meersstraat richting het 

Vandenpeereboomplein (de Leet) en de Sint-Maartenskathedraal. Als de Sint-Maartenskathedraal 

open is, kan je er je Valentijnswandeling besluiten door een bezoekje te brengen aan deze prachtige 

kerk. Via het Sint-Maartensplein kom je tenslotte uit in de Janseniusstraat, waar deze 

Valentijnswandeling startte 


