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Ministerieel besluit houdende v asts telling v a n een ontwerp van lijst van
al s monument te beschermen Britse Militaire Begraafplaatsen te Mesen

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING
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Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 to t hervorming
der instellingen/ gewijzigd bij b i jzondere wet van 8 augustus
1988 inzonderheid artikel 6 § 1 Ir 7 ;
1

1

1

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten/ gewi j zigd bij de
decreten van 18 december 1 992 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;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering/ gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van
15 oktober 2004 23 december 2005 19 mei 2006 28 juni 2007
en 10 oktober 2007
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1

1

BESLUIT

Artikel 1 . Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten/ stads- en dorpsgezichten/ wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten
en stads- en dorpsgezichten/ gewijzigd bij de decreten van 18 december
1992 r 22 februari 1995 1 22 december 1995 1 8 december 1998 1 18 mei 1999, 7
december 2001, 21 november 2003 1 30 april 2004 en 10 maart 2006:

1) Wegens de historische waarder meer bepaald de historische context en
de militair - his t orische waarde en wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Bri tse militaire begraafplaats Messines Ridge British Cemetery met Messines
Ridge (New Zealand) Memorial to the Missing
Gelegen te Mesen (Mes en), Nieuwkerkestraat zonro;
Bekend ten kadaster:
Mesen , 1e afdeling, sectie Ar perceelnummer(s ) 774A
2) Wegens de historische waarde , meer bepaald de historische context en
de militair-historische waarde en wegens de artistieke en his t orische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Bethleem Farm East Cemetery met toegangspad,
Gelegen te Mesen (Mes en ), Rijselstraat zonro;
Bekend ten kadaster:
Mesen 1e afdeling, sectie Ar percee l nummer(s) 535C, 535D
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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 Bethleem Farm West Cemetery met toegangspad,
Gelegen te Mesen (Mesen)
Rijselstraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Mesen, le afdeling, sectie A perceelnummer(s) 579B
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen
en
de
onderlinge
sanî.enhang van
de
volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:

1) De Britse militaire begraafplaats Messines Ridge British Cemetery met
het Messines Ridge (New Zealand) Memorial to the Missing wordt
beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde
meer bepaald
militair-historische waarde:
1

de

historische

context

en

de

Verzamelbegraafplaats die bijna volledig in het teken staat van de Slag bij
Mesen (7-14 juni 1917), met gedenkteken voor Nieuw-Zeelandse vermisten die
eveneens
tijdens
deze
slag
omgekomen
zijn.
De
Mijnenslag
en
de
daaropvolgende verovering van Mesen is historisch gezien een heel
belangrijke gebeurtenis. Vanuit historisch-militair standpunt was het
wellicht de eerste keer dat een slag zo goed voorbereid was en zo
'degelijk' uitgevoerd werd.
De begraafplaats werd na de oorlog aangelegd door de concentratie van
graven uit de slagvelden en kleinere begraafplaatsen in de omgeving. Er
liggen
nu
1531
militairen
begraven
waarvan
er
954
niet
meer
geïdentificeerd konden worden. Het Messines Ridge Memorial vormt 1 van de 7
gedenktekens voor Nieuw-Zeelandse vermisten, die in België en Frankrijk
opgericht zijn.
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Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

De begraafplaats met gedenkteken is na de oorlog aangelegd op de 'Messines
Ridge', de zo fel bevochten heuvelrug die de omgeving tijdens de oorlog
domineerde en waarop de meeste doden die hier begraven liggen, omgekomen
Z1Jn. Vanaf de begraafplaats is een schitterend panoramisch zicht op de
omgeving mogelijk.
Het gedenkteken voor vermiste Nieuw-Zeelanders is perfect geïntegreerd in
de begraafplaats: opgevat als een grote rotonde vormt het de toegang tot de
begraafplaats en wordt het bovendien bekroond met het 'Cross of Sacrifice'
van de begraafplaats. De architecten Charles Holden en W.C. Von Berg
ontwierpen het schuilgebouw in de stijl van die andere 'New Zealand
Memcrials to the Missing' op andere begraafplaatsen: als een galerij uit
witte natuursteen, met colonnade van pseudo-Dorische zuilen.

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

de

historische

Cemetery met

context

en

de

./ ..
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Kleinste Britse militaire begraafplaats voor 43 Australiërs en 1 dode uit
het Verenigd Koninkrijk, De begraafplaats werd aangelegd nadat de 3°•
Australische divisie de 'Bethleem Farm' had k~J.nnen veroveren op 7 juni
1917, de dag van de befaamde Mijnenslag. De meeste doden van deze
begraafplaats zijn omgekomen op 8 en 10 juni.

Artistieke

waarde

en

historische

waarde,

meer

bepaald

architectuurhistorische waarde:

Typisch
kleine,
'Cross
getooid

Britse begraafplaats, ontworpen door G.H. Goldsmith. Het is een
ommuurde begraafplaats met L-vorrnig grondplan. Centraal staat het
of Sacrifice', geflankeerd door 2 haagbeuken. Het geheel wordt
met bloemperken en struiken.

3) De Britse militaire begraafplaats Bethleem Farm West
toegangspad wordt beschermd als monument omwille van de:

Historische

waarde,

meer

bepaald

de

historische

Cemetery met

context

en

de

militair-historische waarde:
Britse militaire begraafplaats aangelegd nadat de regio veroverd werd op 7
juni 1917, op 400m ten zuidwesten van Bethleem Farm East Cemetery. De
begraafplaats bleef in gebruik tot in december 1917. Er liggen nu 165 doden
uit de Eerste Wereldoorlog begraven, waarvan 114 Australiërs en 27 NieuwZeelanders. Er liggen vooral veel mannen van de '14th (Light) Division'.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Typisch Britse begraafplaats, ontworpen door G.H. Goldsmith. Het is een
vr1J kleine, ommuurde begraafplaats met een open, geplaveide toegang.
Centraal achteraan staat het 'Cross of Sacrifieer, geflankeerd door 2
meidoorns. Het geheel wordt getooid met bloemperken en struiken.

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 instandhouding en
onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

31 DEC. 2007

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

___)
Dirk VAN MECHELEN

3

