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De 3de Slag bij Ieper
De slagvelden van de Ieperboog zijn een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis
van de Eerste Wereldoorlog. Dat zo hard gevochten werd om Ieper in handen te hebben of houden
was te wijten aan het feit dat het voor de Geallieerden de laatste plek was om te verhinderen dat de
Duitsers de Kanaalhavens Duinkerke, Calais en Boulogne in handen zouden krijgen. En die havens
waren natuurlijk essentieel in de communicatie- en bevoorradingslijnen van de Britten. Ieper moest
dan ook koste wat kost in Geallieerde handen blijven.

Programma
Uw professionele gids komt u bij uw accommodatie oppikken. *
Vanuit Ieper rijden we naar Boezinge, waar we ons verhaal starten met de Slag om Pilckem Ridge.
De opmars in het noordelijke gedeelte van de Ieperboog was het enige kleine succes aan het begin
van de 3de Slag bij Ieper. We volgen de voetstappen van de 38ste (Welsh) Divisie richting het
National Welsh Memorial. Aan de Steenbeek, waar de aanval uiteindelijk stilviel op 31 juli 1917,
vinden we vandaag het Harry Patch Memorial. Het was hier dat de laatste veteraan van het Britse
leger de Steenbeek overstak tijdens de aanval op Langemark in augustus 1917.
Vanuit Langemark rijden we naar Frezenberg waar we het Scottish Memorial bezichtigen. Het
monument vertelt het hele verhaal van de 3de Slag bij Ieper aan de hand van figuren van soldaten
die de diverse nationaliteiten voorstellen.
In het Polygoonbos herbeleven we de opmars van de Australische troepen doorheen het bos. We
brengen o.a. een bezoek aan Buttes New British Cemetery met het monument voor de 5de
Australische Divisie en het Monument voor de Nieuw-Zeelandse vermisten.
Via Zonnebeke en ’s Graventafel Ridge rijden we vervolgens naar Tyne Cot Cemetery, de grootste
Britse militaire begraafplaats ter wereld. Naast de bijna 12.000 graven worden er ook nog eens
35.000 Britse vermisten herdacht op het Tyne Cot Memorial.

Vanuit Tyne Cot volgen we de Canadese aanval op Passendale. Het dorpje was volledig tot een
ruïne herschapen, maar de heroïsche acties in de modderzee van Passendale gaf het kleine WestVlaamse dorp mythische bekendheid.
Terug naar Ieper. Einde van het programma na circa 3 uur.

* Indien u in de buurt van Ieper verblijft, zal geen extra bedrag aangerekend worden om u bij uw verblijfplaats
op te pikken en af te zetten. Indien u wenst opgepikt te worden op een andere locatie (bijv. Brugge, Gent, Rijsel,
…) kan mogelijks een extra bedrag aangerekend worden.

Praktische Informatie
 Vertrek te Ieper omstreeks 9u; terug in Ieper omstreeks 12u.
Deze tour kan uiteraard ook in de namiddag worden georganiseerd.
Andere vertrekplaatsen zijn mogelijk mits een extra vergoeding. Het bedrag zal worden
berekend op basis van het aantal extra kilometers.
 Tarief: € 190 (met een maximum van 7 deelnemers).
> Indien meer dan 7 deelnemers, zal het tarief afhangen van de kost van het vervoer.
> In de prijs is inbegrepen: transport met minibus en professionele gids/chauffeur.
> Geen extra inkomgelden.
 Wandelafstanden: alleen korte verplaatsingen van de wagen naar de feitelijke sites. Nooit
meer dan 400 m.

Wenst u een specifieke plaats te bezoeken tijdens uw rondleiding? Of wilt u verschillende
rondleidingen combineren? Aarzel niet om contact op te nemen en een offerte op maat te
vragen voor uw specifieke programma.

