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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 poldervlak-
te, 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, oorspron-
kelijk 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 des- 
kundige 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 beschik-
bare 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



TIP: Wandeling rond De Ganzepoot

Om uw bezoek aan Westfront af te ronden kunt u nog een wandeling rond het Koning Albert 
I-monument en het Sluizencomplex De Ganzepoot maken. Dit maakt uw bezoek echt af !!

LEGENDE:

 Ingang Westfront Nieuwpoort - Koning Albert I-monument
 Brits gedenkteken “Memorial to the Missing”
 Vredesboom
 Frans gedenkteken “81e. D.I.T.)
 IJzergedenkteken
 Veurne Ambachtsluis
 Monument voor de Marinefuseliers en overzeese strijdkrachten
 ‘Reddende Handen’ - Beeld W. Vermandere
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Ganzepoot en monumenten 

Sluizencomplex uit 1876-78, aangelegd ter hoogte van Nieuwpoort-Stad. Heeft zowel een 
functie in de waterbeheersing van de polders als in de scheepvaart. Door middel van uitlaat-
buizen (vannen) kan het overtollige drainagewater van de polders bij eb via de havengeul 
in zee geloosd worden, terwijl de sluizen het waterpeil van de kanalen ten behoeve van het 
scheepvaartverkeer regelen. De bouw van dit kunstwerk was een noodzaak omwille van de 
getijdewerking. Deze schommeling blijft thans beperkt tot de havengeul; meer landinwaarts 
oefent de mens controle uit. De “Ganzepoot” is de scheiding tussen beide. “De Ganzepoot” is 
de volkse benaming voor het sluizencomplex van Nieuwpoort en verwijst naar de vorm van 
het geheel. Vanaf de top van het Koning Albert I-monument, heeft u een uniek uitzicht op De 
Ganzepoot met zijn talrijke sluizen en waterlopen. Dit complex speelde een kapitale rol bij de 
onderwaterzetting van de IJzervlakte aan het begin van WOI. Verschillende grote en kleine 
gedenktekens in de omgeving herinneren hier aan. Over het precieze verloop van die onder-
waterzetting is reeds veel geschreven. In elk geval openden kapitein Fernand Umé, enkele 
andere militairen en schipper Hendrik Geeraert, op voorstel van de toezichter van de Noord-
watering van Veurne, Karel Cogge, in de nacht van 29 op 30 oktober de afwateringssluis van 
de Noordvaart. Door dit enkele nachten te herhalen, steeg het water tussen de IJzer en de 
spoorwegberm Nieuwpoort-Diksmuide. 
De IJzerslag was ten einde. Het was nu zaak om de inundatie in stand te houden. De sluizen 
dienden goed onderhouden te worden, wat voor een groot deel van de oorlog gebeurde door 
een speciale genie-eenheid, ‘Sapeurs-Pontonniers’ genaamd. 
U beleeft het volledige verhaal over de onderwaterzetting in het nieuwe Bezoekerscentrum 
Westfront Nieuwpoort, onder het Koning Albert I-monument.

Hieronder is er een korte beschrijving van de monumenten en gedenktekens die u tijdens de 
korte wandeling op de site van de Ganzepoot kunt ontdekken.



A. Koning Albert I-monument

Het Koning Albert-I-monument werd opgericht op initiatief en met steun van de oudstrijders-
verenigingen van de Eerste Wereldoorlog. De boorden van de IJzer werden als plaats hiervoor 
gekozen om de grote rol die de stroom tijdens deze oorlog speelde. Het gedenkteken dateert 
uit 1938 en is een ontwerp van Julien de Ridder. De beeldhouwer van het ruiterstandbeeld is 
Karel Aubroeck. Het monument is cirkelvormig en heeft een diameter van 30m. Twintig zuilen 
van baksteen uit de IJzervallei dragen een ringbalk van 100m omtrek, boven een kruisvormig 
terras van 2500m². Boven op de ringbalk heeft u een prachtig uitzicht over de IJzervlakte.                                                                                                                             
Het ruiterstandbeeld is 4 meter hoog en staat op een voetstuk van 4 meter. 
Wilt u nog meer weten over de bouw en de inhuldiging van het monument, dan verwijzen wij 
u graag naar een uitgave die in Westfront Nieuwpoort te koop is (7,50 EUR). De 48 blz. tellende 
brochure bevat veel historische documenten en foto’s. 



E. IJzergedenkteken

Het IJzergedenkteken werd samen met Victor Horta, ontwor-
pen door de Nieuwpoortse beeldhouwer Pieter Braecke.  
Het beeld kreeg de naam “Victoire” of “de overwinning” en 
wordt in de volksmond “Victorine” genoemd.
De 4 figuren tegen het voetstuk beelden de weerstand uit: een 
blinde, een gewonde, een zieke en een weerbare soldaat. Op 
de top staat een vrouw die met haar handen de Belgische 
kroon beschermt en ondertussen het hoofd afwendt van de 
invaller. In de kroon brandt een blauw licht wat het beeld tot 
een baken maakt.
Het gedenkteken werd opgericht in opdracht van de Natio-
nale Bond van het Aandenken aan de Belgische soldaten ge-
sneuveld in de IJzerslag. 

Het beeld werd onthuld in 1930 in aanwezigheid van minis-
ter graaf Charles De Broqueville en was, tot de bouw van het 
Koning Albert I-monument, de voornaamste bedevaartplaats 
voor alle Belgische oudstrijders met een jaarlijkse hulde.

B. Brits gedenkteken “Memorial to the Missing”

Dit gedenkteken draagt de namen van 566  
Britse officieren en soldaten met onbekend 
graf. Twintig ervan behoorden tot de Royal  
Naval Division en sneuvelden of raakten dodelijk  
gewond tijdens de belegering van Antwerpen in oktober 1914.

De overige soldaten kwamen om in de IJzerfront- 
gevechten in de zomer van 1917. Vorig jaar nog  
hielden we hier een speciale herdenkingsplechtigheid voor 
de slachtoffers die vielen tijdens de zogenaamde “Operatie 
Strandfest”.

D. 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. 



G. Monument voor de Marinefuseliers en de 
overzeese strijdkrachten (Monument der Zouaven) 

Monument ter ere van de moedige Zouaven die vaak 
van verre overzeese gebieden kwamen en waarvan bijna 
1200 onder hen het leven lieten in de 2 eerste jaren van 
WO1 tijdens het vrijwaren van het sluizencomplex en het  
behouden van de inundatie. In de voet van het monu-
ment steekt een urne die aarde (Terre d’Amis) bevat uit de  
landen van origine van deze soldaten: Senegal, Marokko, 
Tunesie, Algerije en Frankrijk en is aangevuld met Nieuw-
poortse aarde.
Vlakbij is het monument ter herinnering aan de Nieuw-
poortse slachtoffers van de Belgische Militaire Weerstands-
organisatie.
 

F. Veurne-Ambachtsluis

Deze aflossingsvaart staat in verbinding met de Noord-
vaart 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 Wereld- 
oorlog een beslissende wending gaf.

H. Reddende Handen

Streekgenoot en creatieve duizendpoot Willem Verman-
dere maakte dit beeldhouwwerk, als artistiek antwoord op 
het memoriaal van David Bomberg dat zich in Westfront 
bevindt. 
Het werk “Reddende handen” gedenkt niet alleen onze ei-
gen bevrijding in de Eerste Wereldoorlog maar is tevens 
eerbetoon aan alle verdrukten en vluchtelingen ter wereld.

Links van het beeld staat een Canadese esdoorn. Die werd 
hier in 1984 geplant als herdenking voor de bevrijding van 
Nieuwpoort door de 2de Canadese Infanteriedivisie in 
september 1944. 
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