Hedge row Trench Cemetery

Beschrijving
Gelegen in het noordwestelijk deel van het provinciedomein ‘De Palingbeek’, ten westen van het
Molenbos en ten noorden van de kanaalbedding Ieper-Komen. Te bereiken via een graspad vanaf de
Verbrandemolenstraat. In de onmiddellijke omgeving zijn nog 2 begraafplaatsen, namelijk. Woods
Cemetery en 1st D.C.L.I. Cemetery, The Bluff. Rondom rond de begraafplaats zijn zilverberken in
cirkelvorm aangeplant. De begraafplaats bevindt ligt een bosrijke omgeving, op een kleine heuvelrug,
met uitzicht op de torens van Ieper.
Hedge Row Trench Cemetery is genoemd naar een Britse loopgraaf die hier tijdens de Eerste
Wereldoorlog aangelegd was. Deze was op zijn beurt genoemd naar een nabijgelegen boerderij die
'Hagereke' heette ('Hage-reke' – 'hagen-rij' – 'hedge row'). De begraafplaats werd vroeger soms
aangeduid als Ravine Wood Cemetery, verwijzend naar het Molenbos ('Ravine Wood') dat toen nog
groter was dan nu.
Op 24 maart 1915 werd de eerste dode er begraven, de laatste op 18 september 1917. In april 1918 werd
dit terrein veroverd door de Duitsers (tijdens het Lente-offensief), op 28 september 1918 heroverd
door de Britten. De graven raakten echter danig beschadigd door de beschietingen dat ze individueel
niet meer te onderscheiden waren. Vandaar dat in de naoorlogse jaren 'special memorials' werden
geplaatst voor de vernielde graven op de begraafplaats. Volgens het huidige register staan er 'special
memorials' voor 96 Britten (waarvan 2 niet geïdentificeerd) en 2 Canadezen. De inrichting van de
begraafplaats is het werk van J.R. Truelove.
De zilverberken in de omgeving van de begraafplaats werden aangeplant in cirkelvorm, net zoals de
'special memorials' op de begraafplaats, als symbool voor de vele mijnkraters die hier in de omgeving
geslagen zijn t.g.v. de dodelijke mijnenoorlog.
Begraafplaats met bijna vierkant grondplan wordt omgeven door een bakstenen muur, afgedekt met
witte natuursteen. Aan de toegang is een smeedijzeren hek, geflankeerd door 2 bakstenen pijlers, met
bovenaan een witstenen gedeelte met de landplaten, het registerkastje en het opschrift ‘Hedge Row
Trench 1915-1917’. De graven zijn allen 'special memorials'. Een deel is opgesteld in een cirkel rondom
het 'Cross of Sacrifice' (type A1), die centraal op de begraafplaats staat. Op de 4 hoeken van de
begraafplaats staan groepjes zilverberken. Verder wordt de begraafplaats getooid met bloemperken
(o.m. hortensia’s) en struiken.
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