Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument te beschermen Britse militaire begraafplaatsen te
Ieper (Brielen, Dikkebus, Elverdinge, Vlamertingel

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 inste llingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I , 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 197 6 tot besche rmin g van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de
decreten van 18 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;
Gelet op het besluit
tot bepaling van de
Regering, gewijzigd
15 oktober 2004, 23
en 10 oktober 2007,

van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
bij beslui t van de Vlaamse Regering van
december 2005, 19 mei 2006, 28 juni 2007

BESLUIT

Artikel 1 . Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming v atbare
monumenten, stads- e n dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten
en stads - en dorpsgezichten, gewijzigd b i j de decreten v an 18 december
1992, 22 februari 1 9 95, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999 , 7
december 2001, 21 n ovember 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006 :

1) Wegens de historische waarde, meer bepaald d e historische context en
de mi litair-historische waarde en wegens de artist ieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse mi l itaire begraafplaats Solferino Farm Cemetery
Gelegen te Ieper (Brielen), Kapellestraat z .nr.;
Bekend ten kadaster:
I eper, 4e afdeling , sectie A, perceelnummer(s) 236C
2) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de mili tai r - hi storische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurh istorisch e waarde:
- als monument:
Britse mi litaire begraafp laats Bl euet Farm Cemetery met t oegangspad
Gelegen te Ieper (Elverdinge), Boezingsestraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 11e afdeling, sectie C, perceelnummer (s) 445 S , 441C, 435A
.

/ .

0

3) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Ferme-Olivier Cemetery
Gelegen te Ieper {Elverdinge), Steentjesmolenstraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, lle afdeling, sectie B, perceelnummer(s} SBOK
4) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde/ meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Canada Farm Cemetery
Gelegen te Ieper {Elverdinge), Elzendammestraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieperf lle afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 25A
5) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Hagle Dump Cemetery
Gelegen te Ieper (Elverdinge), Sint-Pietersstraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, lle afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 2128
6) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Hospital Farm Cemetery met toegangspad
Gelegen te Ieper (Elverdinge), Hospitaalstraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 11" afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 170B, 170A (DEEL)
7) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Red Farm Military Cemetery
Gelegen te Ieper {Vlamertinge), Poperingseweg z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 12e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 596A
8) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Hop Store Cemetery
Gelegen te Ieper (Vlamertinge), Poperingseweg z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 12e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 382H2
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9) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Brandhoek Military Cemetery
Gelegen te Ieper (Vlamertinge), Grote Branderstraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 12e afdeling, sectie G, perceelnummer(s) 198H
10) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de
militair-historische
waarde
en
wegens
de
artistieke
en
historische waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse
militaire
begraafplaats
Brandhoek New Military
toegangspad
Gelegen te Ieper (Vlamertinge), Zevekotestraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 12 6 afdeling, sectie F, perceelnummer(s) 136C, 131F

Cemetery

met

11) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de
militair-historische
waarde
en
wegens
de
artistieke
en
historische waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Brandhoek New Military Cemetery No. 3
Gelegen te Ieper (Vlamertinge), Zevekotestraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 12 6 afdeling, sectie F, perceelnummer(s) 138M
12) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Vlamertinghe Military Cemetery
Gelegen te Ieper (Vlamertinge), Hospitaalstraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 12 6 afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 84C
13) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Vlamertinghe New Military
toegangspad
Gelegen te Ieper (Vlamertinge), Bellestraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 12 6 afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 68D, 51R

Cemetery

met

14) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Railway Chateau Cemetery met toegangspad
Gelegen te Ieper (Vlamertinge), Adriaansensweg z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 12 6 afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 237B
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15) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Divisional Cemetery
Gelegen te Ieper (Vlamertinge), Omloopstraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 12e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 164C
16) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats The Huts Cemetery
Gelegen te Ieper (Dikkebus), Steenakkerstraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 13e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 2780
17) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Dickebusch Old Military Cemetery
Gelegen te Ieper (Dikkebus), Neerplaats z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 13e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 676E
18) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Dickebusch New Military Cemetery
Gelegen te Ieper (Dikkebus), Kerkstraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 13e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 681D
19) Wegens de historische waarde, meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Dickebusch New Military Cemetery Extension
Gelegen te Ieper (Dikkebus), Kerkstraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Ieper, 13e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 681E
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de
onderlinge
samenhang van
de
volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:

1) De Britse militaire begraafplaats Solferino
beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

Farm

historische

Cemetery

context

wordt

en

de

Britse begraafplaats aangelegd in oktober 1917, tegen het einde van de
Derde Slag bij Ieper. De begraafplaats zou tot augustus 1918 gebruikt
worden door gevechtseenheden. Ongeveer een derde van de 299 doden uit de
Eerste Wereldoorlog behoorde tot een artillerie-eenheid. Er liggen eveneens
5 doden uit mei
juni 1940. De begraafplaats
(en de nabijgelegen
boerderij) heeft haar naam te danken aan Franse troepen, die de sector
bezetten aan het begin van 1915.
Artistieke
waarde
historische
en
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Langgerekte begraafplaats, ontworpen door R. Blomfield en J. R. Truelove,
grotendeels omgeven met een muur uit grijsgroene natuursteen, afgedekt met
witte natuurstenen dekplaten. De toegangspartij is in witte natuursteen
uitgevoerd, met trappen, zitbanken en een smeedijzeren poortje. Centraal
vooraan staat het 'Cross of Sacrifice'.

2) De
Britse
militaire
begraafplaats
Bleuet
Farm
Cemetery
toegangspad wordt beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

met

en

de

Het nabijgelegen 'Bleuet Farm' werd n.a.v. het geallieerde offensief in de
zomer van 1917 (Derde Slag bij Ieper) ingericht als 'dressing station'
(medische post). Tegelijk werd in juni 1917 gestart met deze begraafplaats,
die tot december 1917 werd gebruikt. Er liggen nu 442 doden uit de Eerste
Wereldoorlog en 9 doden uit mei - juni 1940. Opvallend is het hoge aantal
doden van het 'Foet Guards Regiment' of 'Guards Machine Gun Regiment'
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Begraafplaats
ontworpen
door
R.
Blomfield
en
W.C.
Ven
Berg.
De
omheiningsmuur is volledig uit witte natuursteen opgetrokken. Het 'Cross of
Sacrifice' centraal tegen de oostelijke muur wordt geflankeerd door 4
haagbeuken, terwijl er aan de andere zijden van de begraafplaats linden
staan. Samen met de kleurige bloemenpracht bij de graven is ook hier weer
sprake van een geslaagde tuinaanleg.
3) De Britse militaire begraafplaats Ferme-Olivier
beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

Cemetery

context

wordt

en

de

Begraafplaats tussen 9 juni 1915 en 5 augustus 1917 aangelegd door de
bemanning van nabijgelegen 'fields ambulances'. Er liggen nu 408 doden uit
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het Verenigd Koninkrijk en 3 Duitsers begraven. Maar liefst 41 mannen van
het 'Monmouthshire Regiment' werden op 29 december 1915 gedood, toen ze
tijdens een militaire parade getroffen werden door een Duitse granaat,
afkomstig uit het bos van Houthulst.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Begraafplaats
aangelegd
door
R.
Blomfield
en
N.A.
Rew,
met
een
toegangsgebouw uit witte natuursteen, met sterk geometrische opbouw en
afgewerkt met een koepel en een rechthoekige doorgang. In het verlengde van
dit toegangsgebouw staat de
'Stone of Remembrance' . Het
'Cross of
Sacrifice'
staat op een verhoog in de noordwestelijke hoek,
langs
straatzijde.

4) De Britse militaire begraafplaats
beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:
Begraafplaats

aangelegd

tijdens

de

Canada

de

Slag bij

Farm

Cemetery

historische

context

Mes en

Derde

en

de

wordt

en

de

Slag bij

Ieper, met 898 Britse en 9 Canadese doden. De meeste doden zijn gestorven
in het veldhospitaal ('casualty clearing station'), dat in de nabijgelegen
'Canada Farm' ingericht was. Opvallend is het hoge aantal mannen van de
'Royal Artillery' (438) en van de 'Guards Division' (144)
Zij stierven
vooral tijdens de eerste dagen van de Derde Slag bij Ieper.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Begraafplaats
ontworpen
door
R.
Blomfield
en
A. J. S.
Hut ton,
met
trapeziumvormig grondplan en achteraan afgeronde hoeken. Het 'Cross of
Sacrifice' staat centraal vooraan, a.h.w. op de bakstenen omheiningsmuur.
De 'Stone of Remembrance' staat op een verhoog met witte treden, centraal
achteraan tegen een hoger opgetrokken achtermuur. Op de begraafplaats zijn
esdoorns aangeplant, het kenteken van Canada.
5) De Britse militaire begraafplaats Hagle Dump Cemetery wordt beschermd
als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Begraafplaats aangelegd tijdens het Duitse Lente-Offensief in april 1918 en
gebruikt tot in oktober 1918 door gevechtseenheden en 'field ambulances'
(medische posten). Na de oorlog werden meer dan 200 graven toegevoegd uit
de omliggende slagvelden of uit 'Brielen Military Cemetery' , terwij 1 26
Amerikanen en 2 Fransen naar elders werden overgebracht. Nu liggen er 439
militairen, waarvan er 117 niet meer geïdentificeerd konden worden.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Typisch Britse militaire begraafplaats aangelegd door R. Blomfield en
A.J.S. Hutton. Karakteristieke elementen zijn de bakstenen ommuring en het
'Cross of Sacrifice' bij de toegang. De graven liggen regelmatig verspreid
over 6 perken, die getooid worden met bloemperken en jonge berken.
./ ..
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6) De
Britse
militaire
begraafplaats
Hospital
Farm Cemetery
toegangspad wordt beschermd als monument omwille van de:

Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

met

de

Begraafplaats aangelegd bij de (tijdens de oorlog vernietigde) eeuwenoude
'Hospitaalhoeve', die tijdens de oorlog ingericht werd als medische post.
De oude gebouwen van de hoeve werden tijdens een bombardement op 17 juni
1916 in de as gelegd. Vooral in 1915 en 1917 werden er veel doden begraven,
door regimenten en batterijen die deelnamen aan de gevechten rond Ieper. Er
liggen nu 115 Britten begraven, naast 1 burger.

Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Deze begraafplaats 1 aangelegd door N.A. Rew 1 heeft haar specifieke sfeer te
danken aan de omgeving waarin ze is aangelegd: in een weide met populieren
en knotwilgen, omgeven door een sloot en een vijver. Via een brugje kan de
begraafplaats bereikt worden. Ze bevat typische elementen 1 zoals een 'Cross
of Sacrifice' waarachter een gebogen bakstenen muur staat. De graven liggen
onregelmatig verspreid over 1 perk.

7} De Britse militaire begraafplaats Red Farm Cemetery wordt beschermd
als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Begraafplaats aangelegd in april - mei 1918 1 toen n.a.v. het Duitse LenteOffensief een medische post ingericht werd in de nabijgelegen 'Red Farm' .
Met 49 doden is het één van de kleinste Britse militaire begraafplaatsen.
Hiertoe behoren 3 burgerslachtoffers.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waardel

meer

bepaald

Typisch Britse militaire begraafplaats, aangelegd door A.J.S. Hutton,
karakteristieke
elementen
zoals
de
bakstenen
omheiningsmuur,
smeedijzeren toegangspoortje en het 'Cross of Sacrifice'.

met
het

8} De Britse militaire begraafplaats Hop Store Cemetery wordt beschermd
als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Britse begraafplaats, aangelegd vanaf mei 1915 bij het hoppemagazijn waar
een medische post was ingericht. Het merendeel van de 251 doden van deze
begraafplaats stierf in 1915 en 1917. Onder hen waren er 58 mannen van de
'Royal Artillery' .
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Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Langwerpige begraafplaats ontworpen door R. Blomfield en A.J.S. Hutton en
grotendeels
omheind
door
een
bakstenen
muur,
afgedekt
met
witte
natuursteen. Het 'Cross of Sacrifice' maakt deel uit van de voormuur. De
graven liggen vrij regelmatig verspreid over 5 rijen en worden getooid met
bloemperken.
9) De Britse militaire begraafplaats Brandhoek Military Cemetery wordt
beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Brandhoek Military Cemetery is de eerste van 3 Britse begraafplaatsen, die
op het gehucht Brandhoek werden aangelegd door de aanwezigheid van medische
voorzieningen. Ze werd aangelegd bij 'field ambulances' tussen mei 1915 tot
in juli 1917, toen ze vol lag en een nieuwe begraafplaats werd gestart. Nu
liggen er 671 doden.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Begraafplaats
ontworpen
door
R.
Blomfield
en
N.A.
Rew,
met
een
toegangsgebouw uit witte natuursteen, met sterk geometrische opbouw, met
o.m. een lage koepel en toegangshekken. Het 'Cross of Sacrifice' werd in de
jaren '80, bij de aanleg van de N38 naar de zuidoostelijke hoek verplaatst.
Er is eveneens een 'Stone of Remembrance' aanwezig. Het geheel wordt
getooid met bloemperken, struiken en berken.
10)

De Britse militaire begraafplaats Brandhoek New Military Cemetery
met toegangspad wordt beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Dit is de tweede van 3 begraafplaatsen, die op het gehucht Brandhoek werden
aangelegd. De aanleg van Brandhoek New Military Cemetery startte in juli
1917 toen Brandhoek Military Cemetery vol lag. Bovendien werden er op het
gehucht Brandhoek in de zomer van 1917 ter voorbereiding van de Derde Slag
bij Ieper 'casualty clearing stations'
(veldhospitalen)
ingericht. In
augustus 1917 diende al een derde begraafplaats opgestart te worden wegens
plaatsgebrek.
Er liggen hier 558 doden begraven. Heel uitzonderlijk is het graf van
Captain Noël Chavasse, de enige man die tijdens de Eerste Wereldoorlog
tweemaal met het 'Victoria Cross' onderscheiden werd omwille van zijn
heldhaftige daden.
historische
Artistieke
waarde
en
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Blomfield
en
N.A.
Rew,
met
een
Begraafplaats
ontworpen
door
R.
met
sterk
geometrische
opbouw,
met
toegangsgebouw uit witte natuursteen,
o.m. een lage koepel en toegangshekken. De begraafplaats wordt omheind met
vormen
aan
toegangszijde.
Het
een natuurstenen
muur,
met
gebogen
gebruikelijke 'Cross of Sacrifice' staat centraal op de middenas, de 'Stone
of Remembrance' staat centraal achteraan. Het geheel wordt o.m. getooid met
bloemperken, struiken en meidoornbomen.
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11)

De Britse militaire begraafplaats Brandhoek New Military Cemetery
No. 3 wordt beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Dit is de laatste van 3 begraafplaatsen, die op het gehucht Brandhoek
werden aangelegd. Ze werd gestart in augustus 1917 toen de Derde Slag bij
Ieper volop woedde, de 'casualty clearing stations' op Brandhoek heel veel
gewonden te behandelen kregen en Brandhoek New Military Cemetery met
plaatsgebrek kampte. 'No. 3' zou gebruikt worden tot in mei 1918. Bijna een
kwart van de 975 doden behoorde tot een artillerie-eenheid.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Begraafplaats
ontworpen
door
R.
Blomfield
en
N.A.
Rew.
In
het
toegangsgebouw, dat gelijkaardig is als die op de andere 2 begraafplaatsen
van Brandhoek, steekt een smeedijzeren toegangshekken dat geschonken werd
door G.H. Strutt ter herinnering aan zijn zoon die hier begraven ligt.
Centraal vooraan staat de 'Stone of Remembrance' , centraal achteraan het
'Cross of Sacrifice'. Het merendeel van de grafstenen is vervaardigd uit
het grijzere Hopton Wood.
12)

De Britse militaire begraafplaats Vlamertinghe
wordt beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde, meer bepaald
militair-historische waarde:

de

Military

historische

context

Cemetery

en

de

Oorspronkelijk
Franse
begraafplaats,
die
vanaf
1915
door
Britse
gevechtseenheden en medische posten werd gebruikt. Wegens plannen tot
aanleg van een militaire spoorlijn werd vanaf juni 1917 uitgeweken naar een
nieuwe begraafplaats. Nu liggen er 1182 militairen begraven. Opmerkelijk is
de wij ze waarop mannen uit dezelfde eenheden, die ongeveer in dezelfde
periode gestorven zijn, naast mekaar begraven liggen. Eveneens opmerkelijk
is
het
hoge
aantal
territoriale
eenheden
(bv.
de
'Lancashire
Territorials').
historische
Artistieke
waarde
en
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Begraafplaats ontworpen door R. Blomfield en A.J.S. Hutten. Centraal
vooraan staat het 'Cross of Sacrifice' (type A), geflankeerd door 2 hekken
met fijn smeedijzeren traliewerk. Deze toegangspoortjes zijn een gift van
de familie Lord Redesdale, ter herinnering aan zoon Major Mitford, die hier
begraven ligt. Aan de uiteinden van de natuurstenen voormuur staat telkens
een wit natuurstenen gebouw met sterk geometrische opbouw, met o.m.
traliewerk in de vensteropeningen. De 'Stone of Remembrance' staat op een
verhoog achteraan op de begraafplaats. Het merendeel van de grafstenen is
uit het grijzere Hopton Wood vervaardigd.
Naast de vele kleurige bloemperken en struiken verhogen de berken, valse
acacia's en trompetbomen de landschappelijke waarde van deze begraafplaats
in aanzienlijke mate.

. I ..
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13) De Britse militaire begraafplaats Vlamertinghe New Military Cemetery
met toegangspad wordt beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Begraafplaats aangelegd vanaf
juni 1917,
toen Vlamertinghe Military
Cemetery wegens plaatsgebrek gesloten diende
te worden.
De nieuwe
begraafplaats werd gebruikt tot aan het einde van de oorlog, maar vooral in
de periode juli - december 1917 (Derde Slag bij Ieper). Maar liefst 884 van
de 1820 doden behoorden tot artillerie-eenheden.
Artistieke
waarde
historische
en
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Begraafplaats ontworpen door R. Blomfield en J.R. Truelove. Bij de toegang
vooraan op de begraafplaats zijn zowel het 'Cross of Sacrifice' terug te
vinden als de 'Stone of Remembrance' en het paviljoen, dat in een
classicerende st ij 1 is opgetrokken met o.m. schilddak en pseudo-Dorische
zuilen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, kornoelje (achteraan)
hoge eiken bij de 'Stone of Remembrance en hoge esdoorns rondom rond de
begraafplaats.
1

1

14)

met

De Britse militaire begraafplaats Railway Chateau Cemetery
toegangspad wordt beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Begraafplaats aangelegd vanaf november 1914 tot in het najaar van 1917
(Derde Slag bij Ieper). Het nabijgelegen landhuis werd 'Railway Chateau'
genoemd. Eén Frans graf werd naderhand verwijderd, waardoor er nu 105 doden
uit het Verenigd Koninkrijk begraven liggen.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Kleine begraafplaats, ontworpen door W.H. Cowlishaw. Aan straatzijde wordt
toegang verleend via een brugje over de gracht en een smeedijzeren
toegangshekken. Het gebruikelijke 'Cross of Sacrifice' staat vooraan op de
begraafplaats. Het geheel wordt omgeven door een haag uit bruine beuk en
wordt getooid met bloemperken en struiken.

15)

De Britse militaire begraafplaats
beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

Divisional

Cemetery

historische

context

wordt

en

de

Oorspronkelijk Belgische begraafplaats, die vanaf eind april 1915 (Tweede
Slag bij Ieper) door Britse eenheden werd gebruikt. De Belgische graven
werden naderhand verwijderd. Hier liggen 23 mannen van het '2nd Duke of
Wellington's Regiment', die omkwamen tijdens een Duitse gasaanval op 5 mei
1915 op Hill 60. Vooral tijdens de Derde Slag bij Ieper werden hier vele
doden begraven. Nu liggen er 283 doden. De begraafplaats is genoemd naar
het nabijgelegen kasteel,
dat tijdens de oorlog vaak fungeerde als
hoofdkwartier voor divisies,
maar in 1920 verwoest raakte door de
ontploffing van een munitie-opslagplaats.

. I ..
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Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Typisch Britse begraafplaats, ontworpen door E. Lutyens en W.H. Cowlishaw.
Karakteristieke elementen zijn o.m. de bakstenen ommuring (behalve aan
straatzijde waar een haag is aangeplant), het 'Cross of Sacrifice' en het
bakstenen schuilgebouwtje. De begraafplaats wordt getooid met bloemperken,
struiken en meidoorn.

16) De Britse militaire begraafplaats The Huts Cemetery wordt beschermd
als monument omwille van de:
Historische waarde, meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Begraafplaats die aangelegd is tijdens de Derde Slag bij Ieper, toen
vlakbij
'field
ambulances'
ingericht
waren.
Vlakbij
waren
er
artillerieposities opgesteld, wat verklaart dat maar liefst 2/3 van de 1100
begraven mannen tot artillerie-eenheden behoorde. De begraafplaats werd nog
gebruikt tot aan het Duitse Lente-Offensief in het voorjaar van 1918.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Begraafplaats ontworpen door E. Lutyens en G.H. Goldsmith. De toegang wordt
geflankeerd door 2 hoge pijlers uit witte natuursteen met geprofileerde
kroonlij st. Het bakstenen schuilhuisje met zadeldak, gebroken fronton en
rondbogige toegang is afgewerkt met witte natuursteen. Andere gebruikelijke
elementen Zl]n het 'Cross of Sacrifice' en de 'Stone of Remembrance'.
Behalve bloemperken en struiken wordt de begraafplaats getooid met linden
en eiken.
17)

De Britse militaire begraafplaats Dickebusch Old Military Cemetery
wordt beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

De eerste van 3 begraafplaatsen, die in het dorp Dikkebus aangelegd werden.
De 'Old Military Cemetery' werd gestart als frontlijnbegraafplaats en werd
door gevechtseenheden gebruikt in de periode januari
maart 1915. 78
Franse graven werden na de oorlog verwijderd. In mei - juni 1940 werden nog
eens 10 Britten begraven, wat het totaal brengt op 57 doden.
en
historische
Artistieke
waarde
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Kleine,
typisch Britse militaire begraafplaats,
ontworpen door J.R.
Truelove. Karakteristieke elementen zijn de natuurstenen ommuring, het
smeedijzeren toegangshekken en het 'Cross of Sacrifice'. Het geheel wordt
getooid met bloemperken, struiken en berken.
18)

De Britse militaire begraafplaats Dickebusch New Military Cemetery
wordt beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

11

de

historische

context

en

de

.I . .

I

•

Tweede van 3 Britse militaire begraafplaatsen in Dikkebus. De aanleg van de
New Military Cemetery startte in februari 1915 toen de Old Military
Cemetery bijna vol lag. Ze zou gebruikt worden tot in mei 1917, op enkele
latere bijzettingen na. Nu liggen er 624 doden uit de Eerste Wereldoorlog
begraven, waarvan er 92 tot artillerie-eenheden behoorden.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Dickebusch New Military Cemetery vormt op architecturaal vlak één geheel
met de Extension aan de overkant van de straat: zo staat het 'Cross of
Sacrifice' op de Extension, terwijl de 'Stone of Remembrance' op Dickebusch
New Military Cemetery geplaatst staat.
Beide begraafplaatsen werden
ontworpen door E. Lutyens en W. C. Von Berg en hebben een natuurstenen
voormuur met bloembakken en een toegangshekken. Op de New Military Cemetery
staan o.m. berken en wilgbladige eiken.

19)

De Britse militaire begraafplaats Dickebusch New Military Cemetery
Extension wordt beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde , meer bepaald
militair -hi storische waarde:

de

historische

context

en

de

Laatste van 3 begraafplaatsen die in de dorpskom van Dikkebus zijn
aangelegd. De Extension werd aangelegd tussen mei 1917 en januari 1918. Nu
liggen er 548 doden begraven, waarvan er 260 behoorden tot artillerieeenheden.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde :

waarde,

meer

bepaald

De Extension vormt architecturaal gezien een geheel met Dickebusch New
Military Cemetery: het 'Cross of Sacrifice' staat op de Extension, terwijl
de 'Stone of Remembrance' op Dickebusch New Military Cemetery staat . Beide
begraafplaatsen werden ontworpen door E. Lutyens en W.C . Von Berg en hebben
een natuurstenen voormuur met bloembakken en toegangshekken.
Op de
Extension is o.m. de zuilvormige taxus met geel blad terug te vinden,
evenals de linde .
Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

A. De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 nov ember
1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en
onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

1 7 HAARl 2008

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordeni ng
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