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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument te beschermen Poolse militaire begraafplaats te LOMMEL

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de
decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december
1995, 8 december 1998, 1 8 mei 1999, 7 december 2001 , 21
november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 200 4
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijz igd bij besluit van de Vlaamse Regering van
15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 28 juni 2007
en 10 oktober 2007,

BESLUIT

Het ontwerp van li jst van de vol gende voor bescherming vatbare
monumenten, stads - en dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 to t bescherming van monumenten
en stads - en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 1 8 december
1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7
december 2001 , 21 november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006:

Art.l.

Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en de
militair - historische waarde, de artistieke waarde en de historische waarde,
meer bepaald architectuurhistorische waarde :
- als monument:
Poolse militaire begraafplaats in Lommel, aangelegd in 1947, met
beeldhouwwerk van Marian Wnuk, gelegen te
Lommel (Lommel ), Luikersteenweg;
bekend ten kadaster:
Lommel, Se afdel i ng, sectie B, perceelnummer(s) 1115H, 1 115S.
Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt , wordt door het

gezamenl i jk voorkomen en de
intrinsi e ke waarden gemotiveerd:

onderlinge

samenhang

van

de

volgende

De Poolse militaire begraafplaats van Lommel als monument omwille van de:
Hi storische waarde, meer bepaald
militair- historische waarde :

de

historische

context

en

de

Dit is de enige Poolse militaire begraafplaats in België . Hier liggen 257
Polen begraven, die hoofdzakelijk gestorven zijn tijdens de bevrijding van
België in september 1944. Geïntegreerd in het 2de Canadese Legerkorps
achtervolgde de Poolse 1 ste Pantserdivisie divisie terug t rekkende Duitse
troepen en kon ze verschillende Vlaamse steden en gemeenten bevri jden. Een
25 - tal Polen die in Lommel begraven zijn, behoorde tot de Poolse squadrons
van de Royal Air Force . Het merendeel van de graven van Poolse doden op
Belgisch grondgebied werd in 1947 naar de nieuw opgerichte Pool se
begraafplaats van Lommel geconcentreerd.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaal d

Vrij sober ingerichte begraafplaats, met 4 symmetrisch aangelegde perken
met hoge natuurstenen grafkruisjes . Voor joden zijn graftekens me t rondboog
en davidster opgericht. Blikvanger is de gedenkmuur achteraan, bedekt met
tegels en bekroond met een metalen kruis, met veel gedenkplaten. Ernaast
wappert de Poolse vlag .
Op het platform vóór de gedenkmuur staat een natuurstenen beeldhouwwerk van
de Poolse kunstenaar Marian Wnuk, die tijdens de Tweede Wereldoorl og in het
verzet actief was en na de oorlog prestigieuze monumenten oprichtte voor
het Sovjetregime . Zijn beeldhouwwerk in Lommel stel t een vrouwenfiguur met
lauwerkrans voor.

Art . 3 . Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :

A. De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november
1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhoudi ng en
onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 (Belgisch Staatsbl ad 10
maart 1994 en 22 augustus 2006).

1 7 HAART 2008
Brussel,
De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
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