Hop Store British Cemetery
Beschrijving Locatie
Gelegen langs de Poperingseweg, achter (ca. 100m ten ZO van) het hopmagazijn ('Hop Store'), op ca.
800m ten W van de kerk van Vlamertinge. Te bereiken via paadje naast huisnummer 328. Omgeving is
landelijk en vlak.
Beschrijving Relict
Kleine, langwerpige begraafplaats, ontworpen door Sir Reginald Blomfield (hoofdarchitect) en Captain
J.S. Hutton (uitvoerend architect). De begraafplaats wordt grotendeels omheind door een bakstenen
muur, afgedekt met witte stenen. Achteraan is een stukje muur opgetrokken met natuursteen. De
toegang bestaat uit een smeedijzeren hekken, geflankeerd door 2 zuilen opgetrokken in witsteen. Hier
bevindt zich het registerkastje. De grond is er geplaveid met witte natuurstenen. De 'Cross of Sacrifice'
(type A1) is deels ingewerkt in de voormuur. Hier staat aan de buitenkant van de begraafplaats te lezen
'Hop Store British Cemetery MCMXV – MCMXVIII'. De teksten van de landplaat zijn gegrift in de
voormuur en het kruis. Onderaan het kruis, aan de kant van de begraafplaats, is een zitbank
uitgespaard. De CWGC-infoplaat ligt op een lage schuine tafel, nabij het kruis. De graven liggen vrij
regelmatig verspreid over de 5 rijen. Op 'Hop Store Cemetery' liggen volgens het huidige register 250
doden uit het Verenigd Koninkrijk en 1 uit Canada begraven, allen geïdentificeerd. Op 1 'head-stone'
staat bovenaan te lezen 'Buried elsewhere in this cemetery'.
Historische Achtergrond
In en rond Vlamertinge waren tijdens de oorlog diverse hoofdkwartieren voor artillerie-eenheden
gevestigd, evenals medische posten. Het hoppemagazijn ten W van het dorp lag binnen de 'veilige
zone' (de vijandelijke artillerie kon er niet aan) en fungeerde tijdens de oorlog als medische post. De
begraafplaats die er ontstond in mei 1915, lag gewrongen tussen een haag en de gebouwen van het
hoppemagazijn, waardoor de begraafplaats klein bleef. Er waren bovendien drainage-problemen, daar
de begraafplaats laag gelegen was. De 'Royal Engineers' draineerden de begraafplaats in 1917. De
meeste doden stierven er in 1915 en 1917, waarvan er 58 behoorden tot de 'Royal Artillery'. 1 Frans graf
werd verwijderd.
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