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Mïnisterieel besluit houdende bescherming als monument, van de Britse
militaire begraafplaatsen te Geel en Kasterlee

DE VICEMINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN
FINANCI8N 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 , § I , I , 7 ;

Gelet

op het

monumenten

en

decreet

van

stads -

en

3 maart

1976

tot

dorpsgezichten ,

bescherming van

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 van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering , gewij zigd bij beslui t van de Vlaamse Regering van

15 oktober 2004 , 23 december 2005 , 19 mei 2006 , 30 juni 2006 ,
1 september 2006 , 15 juni 2007 , 28 juni 2007 , 10 oktober
2007 , 14 november 2007 , 5 september 2008 , 22 september 2008
en 6 januari 2009 ;

Gelet

op

het

ministerieel

besluit

van

31

december

2007

houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van de Britse
militaire begraafplaatsen te Geel en Kasterlee;

Gelet
op het advies
van de Koninklijke Commissie
Monumenten en Lan dschappen van 04 december 2008 ,

voor

BESLUIT

Artikel 1. Wordt beschermd , overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van
3
maart
1976
tot
bescherming
van
monumenten
en
stadsen
dorpsgezichten , gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992 , 22 februari

1995 , 22 december 1995 , 8 december 1998 , 18 mei 1999 ,
november 2003 , 30 april 2004 en 10 maart 2006 :
1° Wegens de artistieke en historische waarde :
- als monument :
War Cemetery Geel , gelegen te Geel , Tweeboomkes

bekend ten kadaster :
Geel ,

Ie afdeling ,

sectie H, percee l nummer 1209B .

2° Wegens de artistieke en historische waarde :
- als monument :
War Cemetery Kasterlee , gelegen te Kasterlee , Venheide
bekend ten kadaster :
Kasterlee , Ie afdeling , sectie G, perceelnummer 379L .

7 december 2001 , 21

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 militaire begraafplaats Geel
monument omwille van de:

Historische waarde,
historische waarde:

•

meer bepaald de

War

Cemetery wordt beschermd als

historische

context

en

de mili tair-

Geel War Cemetery is één van de weinige Britse militaire begraafplaatsen
van de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen, die getuigen van de zware
gevechten tijdens het Geallieerde Bevrijdingsoffensief in 1944. Vooral de
'50th (Northumbrian) Division' en de '15th (Scottish) Division' leden in de
omgeving van Geel vele verliezen tijdens de pogingen om het Albertkanaal en
het Kempisch Kanaal over te steken. Vele doden werden begraven in een weide
nabij het centrum van Geel of op de burgerlij ke begraafplaats van de StDympna parochie. Deze doden werden na de oorlog geconcentreerd op de
huidige Britse begraafplaats,. waar nu 399 Britten en I Canadees begraven
liggen.
Artistieke
waarde
en
architectuurhistorische waarde:

historische

waarde,

meer

bepaald

Net zoals de andere verzamelbegraafplaatsen van de Tweede Wereldoorlog, is
ook het ontwerp van deze begraafplaats het werk van Philip Hepworth. Met
een beperkt aantal architecturale ingrepen wordt de begraafplaats tot een
stijlvolle site omgebouwd. De bakstenen gebouwtjes zijn met classicistische
elementen in witte natuursteen afgewerkt. Het steeds terugkerende 'Cross of
Sacrifice' is centraal op de begraafplaats, tussen de symmetrisch
aangelegde perken in het grasveld opgesteld. Witte tegels bij de toegang
markeren subtiel het middenpad, terwijl het geheel getooid wordt met
bloemperken, struiken (o.m. rododendron) en eiken.

Britse militaire begraafplaats Kasterlee War Cemetery wordt beschermd
als monument omwille van de:

De

Historische waarde,
historische waarde:

meer bepaald de

historische

context

en

de militair-

Kasterlee War Cemetery is de kleinste van de Britse begraafplaatsen, die na
de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen werden aangelegd. Net zoals Geel War
Cemetery zijn de meeste doden hier gevallen in de zware gevechten tijdens
de eerste 3 weken van september 1944, toen men poogde om het Kanaal MaasSchelde over te steken. Vooral de 'Royal Scats', de 'King' s Own Scottish
Borderers' en de 'Royal Scots Fusiliers' leden toen zware verliezen in de
omgeving van Kasterlee. Van de 100 doden die hier begraven liggen, waren er
97 afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en 3 uit Canada.
Artistieke
waarde
en
architectuurhistorische waarde:

historische

waarde,

meer

bepaald

Het naaldbos waarin Kasterlee War Cemetery is aangelegd, zorgt voor een
bij zonder serene sfeer op de begraafplaats. De bos rij ke omgeving en de
verzorgde tuinaanleg met overwegend rododendronstruiken rondom de gazons
overheersen. Het aantal· architecturale elementen op de begraafplaats zelf
is beperkt gebleven tot de witte natuurstenen blok met registerkastje en
zi tbank en de trappenpartij met centraal bovenaan het offerkruis . De 100
witte grafstenen ('headstones') zijn in 2 symmetrische perken aangelegd.
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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, gewij zigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994 en 22 augustus 2006).·

Brussel,

1 6 J.ö.~\ 2009

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