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Vlaamse overheid

·t

'l

besluit houdende bescherming als monument van de Britse
militaire begraafplaatsen te Poperinge en Vleteren

~nisterieel

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 instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, § I, 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 {ebruari 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 Poperinge en Vleteren;
Gelet

op

het

advies

van

de

Koninklijke

Commissie

voor

Monumenten en Landschappen van 04 december 2008,

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:

7 december 2001,

21

1) Wegens de historische waarde, meer .bepaald de historische context en
de militair-historische waarde, wegens de artistieke en historische
waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde en wegens de
sociaalculturele waarde:
- als monument:
Britse militaire begraafplaats Lijsse~thoek Military Cemetery,
Gelegen te Poperinge (Poperinge), Boescheepseweg z.nr.;

Bekend ten kadaster:
Poperinge, 3 e afdeling, sectie I, perceelnummer(s)

lllM,

lllE,

lllF

2) 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 Poperinghe Old Military Cemetery,
Gelegen te Poperinge (Poperinge), Deken De Bolaan z.nr.i
Bekend ten kadaster:
Poperinge, 3 e afdeling, sectie G, perceelnummer(s) 454E

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 Poperinghe New Military Cemetery met Frans
militair ereperk
Gelegen te Poperinge (Poperinge), Deken De Bolaan z.nr.i
Bekend ten kadaster:
Poperinge, Ie afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 449B

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 Gwalia Cemetery met toegangspad
Gelegen te Poperinge (Poperinge), Elverdingseweg z.nr.i
Bekend ten kadaster:
Poperinge, 2 e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 408A, 4I9E

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 Nine Elms British Cemetery,
Gelegen te Poperinge (Poperinge), Helleketelweg z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Poperinge, 3 e afdeling, sectie K, perceelnummer(s) 257A

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 Mendinghem Military Cemetery,
Gelegen te Poperinge (Proven), Roesbruggestraat z.nr.i
Bekend ten kadaster:
Poperinge, 6 e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 478R

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:
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- als monument:
Britse militaire begraafplaats Grootebeek British Cemetery met toegangspad
Gelegen te Poperinge (Reningelst), Vlamertingseweg z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Poperinge, 4 e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 495E

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 Reninghelst New Military
toegangspad
Gelegen te Poperinge (Reningelst), Baljuwstraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Poperinge, 4 e afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 6170

Cemetery

met

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 Haringhe (Bandaghem) Military Cemetery,
Gelegen te Poperinge (Roesbrugge), Nachtegaalstraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Poperinge, 7 e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 319A

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 Abeele Aerodrome Military
toegangspad
Gelegen te Poperinge (Watou), Dodemanstraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Poperinge, se afdeling, sectie E, perceelnummer(s) S62A

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 Dozinghem Military Cemetery met toegangspad
Gelegen te Vlet eren (Westvleteren), Leeuwerikstraat z.nr.;
Bekend ten kadaster:
Vleteren, 2 e afdeling, sectie C, perceelnummer{s) 552K, 553H
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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

Lijssenthoek

Military

Cemetery

wordt beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde, meer bepaald
militair-historische waarde:
Lijssenthoek

Military

Cemetery

is

met

de

historische

10.785

doden

de

context

tweede

en

de

grootste

Britse militaire begraafplaats in Vlaanderen. Ze is ontstaan bij medische
voorzieningen die geïnstalleerd waren in en rond de naburige boerderij,
zgn. 'Remi Farm'. Het Franse leger richtte hier in de vroege lente van 1915
een Franse evacuatiepost in. Vanaf juni 1915 werden er ook Britse
veldhospi talen ingericht. Tegen het einde van de oorlog was Lij ssenthoek
Military Cemetery uitgegroeid tot de grootste Britse begraafplaats.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Lij ssenthoek Military Cemetery werd aangelegd door Reginald Blomfield en

J.S. Hutton. Het is een indrukwekkende begraafplaats geworden met O.m. een
groots toegangsgebouw en schuilgebouw . Vooral de tuinaanleg is imposant.
Een grote verscheidenheid aan bomen domineert het uitzicht van deze
uitgestrekte
begraafplaats:
3
Libanese
ceders
rond
de
'Stone
of
Remembrance',
grauwe elzen langsheen de as toegang
schuilgebouw,
amberbomen en zomereiken langsheen de noordwestelijke rand, treurwilgen
o.m. langs straatzijde, Zweedse lijsterbessen langs de oostelijke rand, 2
rijen tamme kastanjes tussen de perken. Verder is ook nog schietwilg,
ginkgo biloba en sierkers terug te vinden. Ook de kleurrij ke bloemperken
bij de graven dragen bij tot deze serene pracht.

Sociaalculturele waarde:
Van de graven op deze uitgestrekte begraafplaats valt het internationaal
karakter van de Eerste Wereldoorlog in de Ieperboog duidelijk af te lezen:
behalve mannen (en een vrouw) uit het Verenigd Koninkrijk, Australië,
Canada en Nieuw-Zeeland, liggen er ook Chinezen, Indiërs, Zuid-Afrikanen,
Fransen, Duitsers en Amerikanen begraven.

2)

De

Britse militaire

begraafplaats

Poperinghe

Old Military Cemetery

wordt beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde, meer bepaald
militair-historische waarde:
Begraafplaats

vanaf

oktober

1914

ontstaan

de

historische

bij

een

context

burgerlijk

en

de

hospitaal,

waar ook veel gewonde Britse militairen behandeld werden. Later in de
oorlog werd het vervangen door een Belgisch militair veldhospitaal. Tegen
mei 1915 lag Poperinghe Old Military Cemetery vol met Britse, Franse en
Belgische militaire en burgerlij ke doden. Vanaf dan werd Poperinghe New
Military Cemetery in gebruik genomen. In mei 1919 werd er nog 1 man van het
'Chinese Labour Corps' begraven, die omwille van moord terechtgesteld was.
Na de oorlog werden de Belgische, Franse en Duitse militaire doden
ontgraven en elders herbegraven, evenals een 50Q-tal burgers, waardoor de
perken I en 11 drastisch gereduceerd werden tot 453 doden, waarvan er 7 met
een 'special memorial' worden herdacht.
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Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Begraafplaats ontworpen door R. Blomfield en N.A. Rew. Een overwegend hoge,
rode bakstenen muur rondom rond de begraafplaats zorgt voor de afscheiding
met de omliggende tuinen en bebouwing. Andere opvallende architecturale
elementen zijn de 2 paviljoentjes uit rode baksteen, met een lage koepel
uit witte natuursteen, die als toegangsgebouw en schuilgebouw fungeren. Het
offerkruis en de 'Stone of Remembrance' staan op eenzelfde as en worden met
levensbomen gemarkeerd. Het geheel wordt opgefleurd met klimhortensia tegen
de muren en bloemperken bij de dicht opeen geplaatste graven.

3) De Britse militaire begraafplaats Poperinghe New Military Cemetery
met bijhorend Frans militair ereperk wordt beschermd als monument
omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Oorspronkelijk Franse begraafplaats,
vanaf eind april 1915 aangelegd
(Tweede Slag bij Ieper). Vanaf juli 1915 werden er ook Britse doden
begraven, daar Poperinghe Old Military Cemetery vol lag. In de loop van
1915 en 1916 en vooral in 1917 werden er Britse graven toegevoegd, die
doorgaans gestorven waren in medische voorzieningen in en rond de stad.
Tijdens het Duitse Lente-Offensief (voorjaar 1918) nam het aantal Franse
graven enorm toe. Na de wapenstilstand werden vele doden gerepatrieerd of
hier gehergroepeerd. Nu liggen er 677 doden uit de Commonwealth begraven,
naast 274 Fransen, 2 Belgen en 2 Duitsers.
Op het Brits gedeelte liggen maar liefst 17 mannen, die door het Britse
leger terechtgesteld werden. Dit is het hoogste aantal geëxecuteerde mannen
dat op 1 begraafplaats terug te vinden is. De 2 Belgen op het Frans
gedeelte waren kloosterzusters, wat merkwaardig is voor een militaire
begraafplaats.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Begraafplaats bestaande uit een Brits en hoofdzakelijk Frans gedeelte. Het
Britse gedeelte van de begraafplaats is aangelegd door R. Blomfield en N.A.
Rew. De toegang tot dit deel wordt gevormd door het 'Cross of Sacrifice',
die geflankeerd wordt door 2 vierkante paviljoentjes uit witte natuurstenen
blokken, met een tentdak dat trapsgewij s versmalt. Bloemperken en eiken
tooien dit deel. Het meest opvallende verschil met het Frans gedeelte is
het onderscheid in graftekens: de klassieke 'headstones' op de Britse
graven, tegenover de grafkruisen op Franse en Belgische graven. Voor 11
moslims werd een grafsteen met hoefijzerboog opgericht. De 2 Duitsers
hebben dan weer een rechthoekige, natuurstenen grafsteen.
4) De
Britse
militaire
begraafplaats
Gwalia
Farm
Cemetery
toegangspad wordt beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

met

de

Begraafplaats met 470 doden uit de Eerste Wereldoorlog.
De eerste
begravingen
op
Gwalia
Cemetery gebeurden begin
juli
1917.
In de
nabij gelegen boerderij, Gwalia Farm, waren er n. a. v. de Derde Slag bij
Ieper medische voorzieningen ingericht. Aanvankelij k was dit een 'field
ambulance',
later werd dit een veel groter
'main dressing station'
(M.D.S.) .

5

Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Begraafplaats aangelegd door R. Blomfield en N.A. Rew. Gwalia Cemetery ligt

in een open,
landelij ke omgeving.
Zowel de omheiningsmuur als de
toegangspartij zijn uit rode baksteen en witte natuursteen vervaardigd. Het
offerkruis torent hoog boven de toegang uit, de 'Stone of Remembrance'
staat in het verlengde van de toegang. Bij de rijen witte grafstenen zijn
kleurige bloemperken aangelegd, tegen de zijmuren staan veldesdoorns.
5) De

Britse militaire begraafplaats

Nine

Elms

British Cemetery wordt

beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde, meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Begraafplaats met 1593 doden uit de Eerste Wereldoorlog en 22 doden uit de

Tweede Wereldoorlog.
stations'

In september 1917 waren er vlakbij

(veldhospitalen)

'casualty clearing

ingericht naar aanleiding van de Derde Slag bij

Ieper. Tussen maart en 12 oktober 1918 werd de begraafplaats opnieuw
gebruikt door gevechtseenheden. De 95 Amerikaanse doden uit de periode juli
september 1918
(ontzettingsgevechten)
werden overgebracht naar de
Amerikaanse
begraafplaats
van
Waregem.
De
37
Duitsers
zijn
in
krijgsgevangenschap omgekomen. De 22 Britten uit de Tweede Wereldoorlog
zijn omgekomen tijdens de chaotische terugtrekking naar Duinkerke (eind mei
- begin juni 1940).

Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats ontworpen door R.

Blomfield en W.C.

staat een poortgebouw uit rode baksteen,
met plat

dak

en

rondbogige

waarde,

doorgang.

meer

bepaald

Von Berg. Aan de ingang

afgewerkt met witte natuursteen,

Vanaf

dittoegangsgebouw

leidt

een

centrale laan, afgezet met taxussen, naar het offerkruis achteraan op de
begraafplaats. De 'Stone of Remembrance' staat centraal tegen de oostelijke
muur. Rondom rond zijn olmen geplaatst (cfr. de naamgeving).
6) De Britse militaire begraafplaats Mendinghem Military Cemetery wordt

beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde, meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Begraafplaats met 2442 doden, ontstaan bij medische voorzieningen. Vlakbij
'Mendinghem' werden 'casualty clearing stations' (C.C.S.) ingericht, die
vooral tijdens de Derde Slag bij Ieper een bijzonder groot aantal gewonden

in behandeling kregen. Ondanks het feit dat hier vermaarde chirurgen aan
het werk waren, waaronder de Amerikaan Harvey Cushing, overleefden heel wat
mannen hun verwondingen niet. Ten gevolge van het Duitse Lente-Offensief
werden de C.C.S. vervangen door 'field ambulances'. Er liggen 3 Britten,
die werden terechtgesteld wegens lafheid.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats

ontworpen

door

R.

Blomfield

waarde,
en

W.C.

meer
Von

bepaald

Berg.

Het

toegangsgebouw uit rode baksteen en witte natuursteen met rechthoekige
doorgangen, wordt bovenaan bekroond met een lage koepel. De begraafplaats
wordt omheind door een bakstenen muur, afgedekt met witte natuursteen en
wordt getooid met berken en vele bloemen en struiken. Het 'Cross of
Sacrifice' en de 'Stone of Remembrance' worden geflankeerd door esdoorns.
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De laan die beide architecturale elementen verbindt, wordt gemarkeerd met
taxussen. Bij de 'Stone of Remembrance' zijn zithoeken in witte natuursteen
uitgewerkt.

7) De Britse militaire begraafplaats Grootebeek British Cemetery met
toegangspad wordt beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde,
meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Begraafplaats met 109 doden uit de Eerste Wereldoorlog (waarvan er 2
herdacht worden met een 'special memorial' ) en 2 doden uit de Tweede
Wereldoorlog. De begraafplaats werd vanaf april 1918 aangelegd door 'field
ambulances' en gevechtseenheden bij het gehucht Ouderdom, dat de Britten
als
een belangrij k
centrum hadden
uitgebouwd
(met
hoofdkwartieren,
rustplaatsen, spoorweginfrastructuur, medische posten ... ). Een klein perk met
7 Indiërs, allen gestorven in april 1915 (Tweede Slag bij Ieper), werd in
de begraafplaats geïntegreerd.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Het ontwerp van deze begraafplaats van W.H.Cowlishaw kan zonder meer
geslaagd genoemd worden. De kronkelende beek die de kleine begraafplaats
omsluit, verleent deze a.h.w. een pittoresk karakter. Een laag brugje uit
ruwe natuursteen verschaft toegang tot de eigenlij ke begraafplaats, met
graven, zitbank en offerkruis uit witte natuursteen. Het geheel wordt
getooid met bloemperken en struiken en omringd door waterplanten in de
beek, wilgen, berken en hazelaars.

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

de

historische

context

en

de

Britse begraafplaats met 800 doden t vanaf november 1915 aangelegd in de
nabijheid van medische posten die in het dorp ingericht waren. Van de 800
militairen diende ruim een derde in artillerie-eenheden t wat wijst op de
sterke aanwezigheid van zwaar geschut in deze regio. Eveneens opvallend
zijn de 230 Canadezen, die hier begraven liggen. Velen hiervan behoorden
tot de 3de Canadese Divisie, die hier ingekwartierd was in het voorjaar van
1916. Een groot deel sneuvelde in juni 1916 tijdens de gevechten om Mount
Sorrel (Zillebeke). Er liggen tenslotte 3 militairen begraven, die wegens
'lafheid' door het Britse leger terechtgesteld werden.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Typische Britse begraafplaats, aangelegd door R. Blomfield en N.A. Rew, met
een bakstenen omheiningsmuur t afgedekt met witte natuursteen. Het 'Cross of
Sacrifice' torent boven de toegang in de noordelij ke hoek uit. In het
verlengde van de toegang staat de 'Stone of Remembrance' op een wit
geplaveid terras,
geflankeerd door 2 coniferen.
Het
schuilgebouwtje
centraal achteraan, opgetrokken uit rode baksteen, bevat een zadeldak t
gebroken fronton t rondbogige doorgang en een zitbank uit witte natuursteen.
De perken worden getooid met bloemen, struiken en Zweedse lijsterbessen.
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9) De

Britse

militaire

begraafplaats

Haringhe

(Bandaghem)

Military

Cernetery wordt beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde, meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Britse militaire begraafplaats ontstaan nabij medische voorzieningen, meer
bepaald 'casualty clearing stations' die hier TI.a.v. de Derde Slag bij
Ieper ingericht werden. Bij 'Bandaghem' werden 2 C. C. S. ' 5 ingericht: het
63 ste C. c. S. was gespecialiseerd in ziekten, het 62 ste C. C. S. behandelde
vooral zenuwgevallen ('shell shock'). De begraafplaats bleef in gebruik tot
in oktober 1918. De meeste doden zijn omgekomen tijdens de Derde Slag bij
Ieper en het Duitse Lente-Offensief. Enkele perken met Franse doden werden
na de oorlog ontruimd. Nu liggen er 811 doden uit de Eerste Wereldoorlog en
5 doden uit de Tweede Wereldoorlog begraven.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Begraafplaats ontworpen door R. Blomfield en W. C. Von Berg. Tegenover de
toegang staat het 'Cross of Sacrifice', waarachter een muurtje uit witte
natuursteen is opgetrokken.
Vlakbij
staat een schuilgebouw uit rode
baksteen, met zadeldak,
gebroken fronton,
rondbogige doorgang en een
zitbank uit witte natuursteen. De 'Stone of Remernbrance' staan tegen de
oostelij ke zij de. Het geheel wordt getooid met kleurige bloemen, struiken
en een honingboom, terwijl een meidoornhaag de begraafplaats omgeeft.

10)

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

de

historische

context

en

de

Deze begraafplaats is genoemd naar een vliegveld, dat in mei 1915 in het
veld tegenover de begraafplaats was aangelegd. De aanleg werd gestart door
Franse eenheden in april 1918, tijdens het Duitse Lente-Offensief. In juli,
augustus en september 1918 voegden Amerikaanse en Britse eenheden heel wat
graven toe. Na de wapenstilstand werden de 99 Franse en 84 Amerikaanse
graven verwijderd. Tegelijk werden 25 Britse graven uit Boeschepe (F),
allen gestorven in 1918 toegevoegd. Nu liggen er 104 doden uit het Verenigd
Koninkrijk begraven.
Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van G. H. Goldsmith. De
omheiningsmuur en het schuilhuisje, met zadeldak en rondbogige nis, ZlJn
opgetrokken met ruwe natuursteen. Het offerkruis staat centraal opzij, de
witte graftekens zijn regelmatig geschikt en worden getooid met kleurige
bloemen. Er staan 2 sierperen op de begraafplaats.

11)

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

de

historische

context

en

de

Deze
begraafplaats
is
ontstaan
bij
'casualty
clearing
stations' ,
(veldhospitalen) die er naar aanleiding van de Derde Slag bij Ieper (najaar

8

1917) ingericht werden. De begraafplaats werd gebruikt tot het voorjaar van
1918 (Duits Lente-Offensief). In de periode juni-oktober 1918 werden er nog
118 Belgen begraven, maar deze werden later verwijderd.

Nu liggen er 3.239

doden uit de Eerste Wereldoorlog. Er werden ook nog
Tweede Wereldoorlog (mei - juni 1940) begraven.

73

historische
Artistieke
waarde
en
architectuurhistorische waarde:

waarde,

Britten

meer

uit

de

bepaald

Deze begraafplaats is ontworpen door R. Blomfield en N.A. Rew. Het 'Cross
of Sacrifice' en de 'Stane of Remernbrance' zlJn op een centrale as
geplaatst. Het schuilgebouw uit rode baksteen en witte natuursteen bevat
een zadeldak, gebroken fronton en rondbogige doorgang. De perken zijn vrij
systematisch aangelegd en worden getooid met bloemperken, struiken, berken,
essen, hemelbomen en eiken. Vooral de ligging in bosrijk gebied bepaalt de

bijzonder rustige sfeer op de begraafplaats.

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).

22 JAN. 2009
Brussel,

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

----~
Dirk VAN MECHELEN
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