
La Belle Alliance Cemetery 

Beschrijving 
Gelegen langs de Hogeziekenweg op grondgebied Boezinge, net ten noorden van de Noorderring, op 
circa 2km ten noorden van het centrum van Ieper. Vlakbij ligt Divisional Collecting Post Cemetery and 
Extension, iets verder naar het oosten toe ligt New Irish Farm Cemetery. De omgeving ten noorden 
van de begraafplaats bestaat uit licht heuvelachtig weidelandschap. 
 
De begraafplaats werd aangelegd nabij de hoeve 'La Belle Alliance', die als medische hulppost was 
ingericht en die na de oorlog niet meer werd heropgebouwd. Vlakbij lag 'Coney Street Trench'. De 
eerste begravingen gebeurden in februari en maart 1916, door het 10de en 11de bataljon van het 'King's 
Royal Rifle Corps'. In juli en augustus 1917, tijdens de Derde Slag bij Ieper, werd de begraafplaats 
opnieuw gebruikt. Op één grafsteen (rij D) staat te lezen dat er 'several soldiers' liggen van het 'S. 
Staffordshire Regiment'. In het register wordt aangenomen dat het gaat om 8 militairen. Zodoende 
zouden er 60 doden uit het Verenigd Koninkrijk begraven liggen, waarvan er 10 niet meer 
geïdentificeerd konden worden. De begraafplaats is ontworpen door J.R. Truelove. 
 
La Belle Alliance Cemetery is een kleine begraafplaats (circa 350m²) met onregelmatig grondplan. Ze 
wordt bereikt via een 50m lang graspad. Pijlers uit witte natuursteen links en rechts van het 
smeedijzeren toegangspoortje vermelden 'La Belle Alliance Cemetery 1916-1917'. Het terrein van de 
begraafplaats is genivelleerd en wordt omgeven door een bakstenen muur met dekstenen uit witte 
natuursteen. De drietalige teksten van de landplaten zijn gegrift op een lage tafel uit witte natuursteen 
aan de westelijke zijde, met 3 coniferen erachter. De begraafplaats wordt verder getooid met bloemen 
en diverse struiken. Het 'Cross of Sacrifice' (type A1) staat vrij centraal. Het register is terug te vinden 
op het vlakbij gelegen Divisional Collecting Post Cemetery and Extension. De graven zijn onregelmatig 
aangelegd en vaak is er sprake van collectieve graven, waarbij meerdere namen vermeld staan op 1 
grafsteen. 
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