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Mïnisterieel besluit houdende bes cherming als monument v an de Britse
militaire begraafplaats "Heverlee War Cemetery" te LEUVEN (Heverlee)

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 i n stellingen , gew i jzigd bij bij z ondere wet van 8 augus t us
1988 , inzonderhei d artikel 6 , § I , I , 7 i
Gelet

op het

monumenten

en

decreet

van

stads -

en

3 maart

1976

do r psgezich te n,

tot

bescherming

gewijzigd

van

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 a p ril 2004 en 10 maart 2006 ;

Gel e t op het besluit van de Vlaamse Reger i ng va n 27 juli 2004
tot bepaling van de bevoeg dheden van de leden van de Vlaamse
Regering , gewi j zigd bij besl u it van de Vlaamse Regering van
15 oktober 2004 , 23 december 2005 , 19 mei 200 6 , 30 juni 2006 ,
1 september 2006 , 15 juni 2007 , 28 juni 2007 , 10 oktober
2007 , 14 novembe r 2007 , 5 septembe r 2008 , 22 september 2008
en 6 januari 2009 i
Gelet op het ministerieel besluit van 31 december 2007
houdende vaststell i ng van ee n ontwerp van lijst van als
monument
te
beschermen
Britse
mi l itaire
Begraafplaats
" Heverlee War CemeteryH te LEUVEN (Hever l ee ) ;
Gelet op het advies van de Kon i nklijke
Commiss i e
Monumenten en Landschappen van 04 december 2008 ,

voor

BESLUIT

Artikel 1. Wordt beschermd , overeenkomstig de bepalingen van het decree t
van
3
maart
1976
tot
beschermi ng
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 :
Wegens de historische waarde :
- als monument :
de Britse militaire begraafplaats " Heverlee War Cemetry ", gelegen te
Leuven (Heverlee) , Kerspelstraat ;
beken d ten kadaster :
Leuven , 11e afdeling , sect ie G, perceelnummers 2K , 2L , 4A .

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het

uitzonderlijke karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:
Historische
waarde:
in
1946
aangelegde
verzamelbegraafplaats
voor
hoofdzakelijk vliegeniers uit het Common Wealth, Polen en de Verenigde
Staten, die getuigt van de zware verliezen in en rond Leuven tijdens de
Eerste en de Tweede Wereldoorlog.
De begraafplaats, ingeplant op een vierkant perceel, werd ontworpen volgens
de principes van de Commonwealth War Graves Commission door Philip Hepworth
die het achterliggende Heverlee Bos als decor gebruikte voor de in
waaiervorm ingeplante grafstenen en het centrale Cross of Sacrifice.
Typerend zijn de toegangspartij met smeedijzeren poort, lage bakstenen
muurtjes
en
schuilgebouwtjes
met
pseudo-klokgevels,
de
omzomende
hulsthaagjes, en het kleurcontrast van het uitgestrekte grasveld, de witte
natuurstenen grafzerken, het concave groenscherm achter het Cross of
Sacrifice, en de toegangspartij in rode baksteen.
Door haar strak geometrische tuinaanleg en ligging temidden de velden en
grenzend aan
Heverlee Bos, heeft "Heverlee War Cemetery" bovendien een
grote landschappelijke waarde.
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,

t 6 JM. 2009

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