
La Laiterie Military Cemetery 
 
Beschrijving Locatie 
'La Laiterie Military Cemetery' ligt tegen een helling vlak naast de Kemmelstraat op ca. 1300m ten NO 
van de kerk van Kemmel. De omgeving is heuvelachtig en deels bebouwd. 
 
Beschrijving Relict 
De begraafplaats 'La Laiterie Military Cemetery', ontworpen door Edwin Lutyens met medewerking 
van G.H. Goldsmith, is langwerpig qua grondplan, met een oppervlakte van ca. 5175m². Het terrein 
helt tamelijk sterk af en golft lichtjes. De begraafplaats wordt omgeven door een rode bakstenen muur, 
afgedekt met witsteen, die trapsgewijs de helling van het terrein volgt. De toegang bestaat uit 2 
witstenen zuilen en trappen. Bij de toegang bevinden zich het register en de CWGC-infoplaat. De 
'Stone of Remembrance' bevindt zich rechts op de begraafplaats, de 'Cross of Sacrifice' (type A) staat 
centraal. Aan de linkerzijde bevindt zich een bakstenen schuilgebouw, afgewerkt met witsteen en een 
zadeldak, met binnenin zitbanken en een drietalig landplaat. De achterkant van dit gebouw is 
afgesloten met een houten deur. De begraafplaats bestaat uit 12 vrij regelmatig geschikte perken. 
Volgens het huidige register liggen er 751 militairen begraven, waaronder 547 doden uit het Verenigd 
Koninkrijk (waarvan er 169 niet geïdentificeerd konden worden), 197 Canadezen (waarvan 7 niet 
geïdentificeerd) en 7 Australiërs (waarvan er 4 niet geïdentificeerd). In het totaal konden er 180 niet 
geïdentificeerd worden. 
 
Historische Achtergrond 
'La Laiterie' was een melkerij ten NW van de weg van Ieper naar Kemmel. De begraafplaats werd 
aangelegd in november 1914 en ze bleef in gebruik tot oktober 1918. De verscheidene perken werden 
meestal als regimentsbegraafplaatsen gebruikt. De meerderheid van de graven in perken II, III en X 
waren respectievelijk de begraafplaats voor de '26th, 25th & 24th Canadian Infantry Battalions'. Alle 
graven in perk VIII, met uitzondering van 1, behoorden tot de '5th Northumberland Fusiliers'. Op 25 
april 1918 viel de begraafplaats in Duitse handen, begin september werd ze heroverd. Na de oorlog 
werden nog geïsoleerde graven uit de slagvelden ten N en NO van Kemmel toegevoegd 
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