
Sunken Lane, Beaumont Hamel 

Sunken Lane is een holle weg die op de ochtend van 1 juli 

1916 in het midden van niemandsland lag. Noch de 

geallieerden, noch de Duitse troepen wilden deze weg 

bezetten door de ongunstige ligging ervan, diep onder de 

vijandige linies. In de vroege ochtend van 1 juli 1916, rond 

3u00 was het 1ste bataljon Lancashire fusiliers 

opgetrokken tot in Sunken Lane. Dit werd hun jump off-

punt voor de aanval later die ochtend. Het Bataljon had 

reeds eerder in de oorlog de nodige roem vergaard, onder 

andere door hun inzet in de Gallipoli-campagne. Er werd 

gezegd dat het bataljon er op zijn eentje zes VC’s 

verzamelde nog voor het ontbijt.  

De Sunken Lane lag naast de Hawthorne Ridge die door 

Duitse troepen bezet werd. Onder de Hawthorne Ridge 

hadden de geallieerde troepen een mijnlading 

aangebracht. Hoewel de afspraak was dat alle 

mijnladingen om 7u28 tot ontploffing gebracht zouden 

worden, werd de mijnlading bij Hawthorne Ridge reeds 8 

minuten eerder tot ontploffing gebracht. De aanval zelf 

werd pas ingezet om 7u30, wat de Duitse troepen ruim de 

tijd gaf om na de ontploffing toch opnieuw hun stellingen 

in te nemen. De Lancashire Fusiliers die vanuit Sunken 

Lane oprukten, werden na enkele meters reeds 

neergemaaid door Duits machinegeweervuur. Het 

bataljon verloor 18 officiers en 465 soldaten tijdens de 

gevechten op die 1ste juli. 163 soldaten waren gesneuveld, 

312 gewond en 11 vermist. 

Bij Beaumont-Hamel werd die dag geen terreinwinst 

geboekt. De beslissende aanval op Beaumont Hamel vond 

plaats op 13 november 1916 waar de 1/8th Argyll en 

Sutherland Highlanders er uiteindelijk in slaagden 

Beaumont Hamel in te nemen. Die dag vonden ze in 

Sunken Lane 180 gesneuvelde soldaten van de gevechten 

van 1 juli. Aan het begin van Sunken Lane kan je een 

monument voor de 1/8 th Argyll Sutherland Highlanders 

vinden. Dichtbij ligt ook het Beaumont Hamel British 

Cemetery. De 113 graven hier zijn voor het overgrote deel 

soldaten die hier sneuvelden op 1 juli 1916, en enkele 

manschappen van 13 november 1916. 
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