Vlaamse overheid

~~~'ii

~7
:_{J
t,

'='

Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp v an lijst van
als monument te beschermen Britse militaire begraafplaats in Leopoldsburg

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

Gelet op de bij zondere 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 1 995, 22 december
19 95, 8 december 1998, 18 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 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 200 7 ,

BESLUIT
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, 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 :
Artikel 1 .

1° Wegens de artistieke en historische waarde :
- als monument :
Britse militaire begraafplaats van Leopoldsburg, aangelegd in 1 948 in het
kamp van Beverlo en ontworpen door de Britse architect Phi lip Hepworth,
gelegen te
Leopoldsburg (Leopoldsburg), Koning Leopold II-laan ZN;
bekend ten kadaster :
Leopoldsburg, 1e afdeling, s ectie B, perceelnummer 2A028/DEEL .

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen
en
de onderlinge
samenhang van
de volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:

De Britse mil i tai r e begraafplaats Leopoldsburg War Cemetery wordt beschermd
als monument omwille van de:
Historische waarde, meer bepaald
mi litair-historische waarde:

de

hi stori sche

context

en

de

Leopo l dsburg War Cemetery is één van de weinige begraafplaatsen, die in de
nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen Zl]n aangelegd. Deze
Britse
doden
uit
de
Tweede
verzamelbegraafplaats
met
voornamelijk
De
Wereldoorlog werd in 1948 aangelegd in het kamp van Bever lo .

begraafplaats bevat bijna 800 doden, die vooral omgekomen zijn tijdens het
Bevrijdingsoffensief in 1944. Een 35-tal militairen was in mei 1940
omgekomen tijdens lokale acties in de omgeving. Het merendeel stierf in het
militaire hospitaal, dat na de bevrijding in Leopoldsburg was ingericht.
Andere doden werden na de oorlog naar hier geconcentreerd. Naast de 767

doden van het Gemenebest zijn hier nog 4 Nederlanders en 27 Polen begraven.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

De begraafplaats is ontworpen door de Britse architect Philip Hepworth. De
sobere, doch bijzonder stijlvolle inrichting is o.m. te danken aan de
toegangspartij
en
beide
schuilhuisjes.
Het
open
karakter
van
de
begraafplaats wordt o.m. gecreëerd door de afwezigheid van een voormuur en
de aanwezigheid van een gracht, die via een brugje overgestoken moet
worden. De grenzen van de begraafplaats worden bepaald door de bomen van
het omliggende park.
Deze begraafplaats is een toonaangevend voorbeeld van de visie van de
Britse architecten dat een begraafplaats in de eerste plaats een 'memorial
garden' moet Z1Jn. De zorg die de Commonwealth War Graves Commission
besteedt aan de landschappelijke aanleg van deze begraafplaats springt
direct in het oog. De omgeving van deze begraafplaats, nl. het Nieuw Park,
kan alleen maar het serene karakter van de begraafplaats versterken.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A. De beschikkingen van het besluit van dé Vlaamse Regering van 17 november
1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en
onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994 en 22 augustus 2006).

Brussel,

3 1 DEC, 2007

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