Lochnagar Crater

Een belangrijk onderdeel van
het begin van de Slag van de
Somme, op 1 juli 1916 was het
laten
ontploffen
van
verschillende
dieptemijnen
onder de vijandige stellingen.
Op de ochtend van 1 juli, lieten
de geallieerde troepen om 7u28
18 dieptemijnen ontploffen.
Twee van deze ladingen
ontploften ter hoogte van het
dorpje
Ovillers-La-Boiselle.
Daar lag het belangrijke Duitse
punt “Schwaben Höhe”. De
179th Tunnelling Company
Royal Engineers groeven zich
een weg tot onder de Duitse
linie en legden er t wee
mijnladingen. De eerste lading
bevatte bijna 11.000 kg ammonal, de tweede ongeveer 13.500 kg. Brokstukken vlogen meer dan 1 km in de
lucht. De ontploffing creëerde de grootste menselijke mijnkrater (91 meter diameter en 21 meter diep) aan
het Westelijke front in WO1.

Op 1 juli 1978 kocht Richard Dunning het stuk grond waarop de krater zich bevond. Hij maakte zich zorgen
over de nabijheid van de landbouw bij de krater. In die tijd was de krater bijna onbekend en werd jaarlijks
enkel door een paar geïnteresseerden bezocht. De krater werd niet officieel onderhouden en meermaals
werd hij enerzijds als stortplaats voor afval gebruikt, anderzijds als oefenterrein voor motorrijders. Richard
Dunning was ervan overtuigd dat de krater behouden moest worden als gedenkplaats. Vooral het feit dat
er nog regelmatig resten van Duitse, Franse en Britse soldaten werden teruggevonden, sterkten hem deze
overtuiging. Zijn doel is om de site te bewaren en er een herdenkingsplaats van te maken waar bezoekers
aan de Somme-slagvelden even kunnen verpozen in alle rust. Het is een memorial voor alle mannen en
vrouwen van alle naties wiens levens beïnvloed werden door de eerste wereldoorlog.
Aan de rand van de krater staat een groot houten kruis. Het kruis werd opgericht in 1986. Het is gemaakt
met balken afkomstig uit een ontwijde kerk in Durham. Kort nadat het kruis opgericht was aan de krater
sloeg de bliksem er opin. Sindsdien houden metalen banden het hout samen daar waar het beschadigd
werd. De keuze van het hout was niet toevallig. Veel van de Britse soldaten die op 1 juli 1916 aanvielen ter
hoogte van de Lochnagar Crater waren afkomstig uit Tyneside, in het noordoosten van Engeland.
Rondom de krater staan verschillende houten banken. Deze banken zijn geplaatst door nabestaanden op
bepaalde soldaten of bataljons te herdenken. Een beetje van de krater af staat er ook een bank gedoneerd
door ‘Wenches from the Trenches’ , opgedragen aan alle verpleegsters uit WO1.
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