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besluit houdende bescherming als monument van de Amerikaanse
militaire begraafplaats te Waregem

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
1 988 , inzonderheid a r tikel 6 , § 1 , I , 7 i
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 1995 , 22 december
1995 , 8 d ecember 1 998 , 18 mei 1999 , 7 december 2001 , 21
november 2003 , 30 april 2004 en 1 0 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
1 5 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 minist e rieel besluit van 17 maart 2008 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van de Amerikaanse
militaire begraafplaats te Waregem ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
Monumenten en Landschappen van 15 januari 2009 ,

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, 7 december 2001 , 21
november 2003 , 30 april 2004 en 10 maart 2006 :

1) 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 :
Amerikaanse militaire begraafplaats Flanders Field American
Memorial met uitsluiting van conciërgewoning en nutsgebouw ,
Gelegen te Waregem (Waregem) , Wortegemseweg 117,
Bekend ten kadaster :
Waregem , 2 e afdeling , sectie B, perceel nummer 836D2

Cemetery and

./

!

..

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

gezamenlijk voorkomen en de ondérlinge samenhang van de volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:
1) De Amerikaanse militaire begraafplaats
Flanders
Field American
Cemetery and Memorial met uitsluiting van conclergewoning en
nutsgebouw wordt beschermd als monument omwille van de:

Historische waarde, meer bepaald
militair-historische waarde:

de

historische

context

en

de

Dit is de enige Amerikaa~se begraafplaats in België met doden uit de Eerste
Wereldoorlog. Het is bovendien de enige Amerikaanse begraafplaats in
Vlaanderen. Op de begraafplaats liggen doden van de 4 Amerikaanse divisies
die in België streden:
de
27 ste en de
30 ste di visies
tij dens de
'Ontzettingsgevechten' bij Ieper en Heuvelland en de 37 ste en de 9pte
divisies tijdens het Bevrijdingsoffensief in de omgeving van Waregem. In
het totaal liggen er 368 Amerikanen begraven, terwijl er 43 vermisten
herdacht worden op de centrale herdenkingskapel.
Hoewel de begraafplaats werd aangelegd in de jaren 1921-1922 en de kapel
gebouwd werd in 1930, volgde de officiële inwijding van de begraafplaats
pas in 1937.

Artistieke
waarde
en
historische
architectuurhistorische waarde:

waarde,

meer

bepaald

Stijlvol ingerichte begraafplaats, aangelegd in ruitvorm met 4 perken en 4
paden
(waaronder het toegangspad)
die symmetrisch rond een centrale
gedenkkapel aangelegd zlJn. De graven zijn vervaardigd uit wit marmer en
nemen de vorm aan van een Latijns kruis of een davidster (joden).
Blikvanger is de centrale gedenkkapel uit witte natuursteen (pouillenaysteen) op een achthoekig platform, o.m. afgewerkt met een zware bronzen
versierde toegangsdeur en een mozaïek op het plafond met vredesduiven en
een vergulde olielamp onder een sterrenhemel. Op de binnen- en buitenmuren
zijn t~ksten en symbolische voorstellingen aangebracht.
Ook de
andere
elementen
zlJn verfijnd afgewerkt,
zoals
de witte
toegangszuilen of de decoratieve urnen. De Amerikaanse vlag bij de toegang
is gemonteerd op een bronzen sokkel, die versierd is met acanthusbladeren,
vlinders, schelpen, eikenbladeren en eikels.
De waarde van deze architecturale elementen wordt versterkt door de
symmetrische
tuinaanleg.
De
begraafplaats
wordt
omgeven
door
een"
groenscherm en is opgevat als een rustige tuin met veel graspartijen, die
omgeven worden door hagen, struiken en bomen. De paden worden geflankeerd
door leilinden.
De begraafplaats zelf en de kapel werden ontworpen door Dr.

Paul P.

Cret

uit Philadelphia, pennsylvania. Landschapsarchitect van dienst was J.
Greber, parij s. De sokkel van de vlaggemast werd ontworpen door Egerton
Swartwout, New York en uitgevoerd door Susse Frères, Parijs. Andere
architecturale elementen zijn van de hand van L. Bottiau, Parijs.
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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,

01 APR. 2009

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

~ _ _-_.J
Dirk VAN MECHELEN
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