
De tocht eindigt in Westkapelle dat  in oktober 1944 drie maal gebombardeerd 
werd op 3, 17 en 29 oktober 1944, doelwit was de dijk. Echter, ook het dorp 
werd voor 90%  verwoest en 10% van de bevolking kwam om het leven. Het 
dorp werd opgeofferd aan de bevrijding van Europa. Het Dijk- en 
oorlogsmuseum het Polderhuis, onder aan de dijk, vertelt over deze zwarte 
pagina’s  in de geschiedenis van Westkapelle.  
Het 1e monument dat u tegenkomt is het  'Landingsmonument' dat herinnert 
aan de landing op 1 november 1944 (KNRM station Westkapelle Erica). Een 
stukje verder in de duinen staat het Inundatiemonument de ‘Schoppesteele’ dat 
herinnert aan de geallieerde bombardementen op de Duitse stellingen en de 
daarop volgende inundatie. Wanneer u uw weg vervolgt ziet u links (bij laag 
water) restanten van 2 bunkers. Deze lagen aan de binnenzijde van de oude dijk.  
Aan het eind van het stuk strand treft u boven op de dijk de tank, het 
'Monument voor de 4e Commando Brigade'.  

 
Bij de tank ligt de ‘Liberty Bridge’ een trap die door vrijwilligers is gebouwd met 
financiële steun van onder andere veteranen uit Engeland. Deze trap voert u 
naar de tuin van het Polderhuis waar het laatste monument in deze route ligt: 
het monument 'De Roos' . Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan de 
44 medeburgers die zijn omgekomen toen molen 'De Roos', waarin zij 
verscholen zaten, instortte tijdens het bombardement. Het monument is 
onthuld op 1 november 2004, na de openingsplechtigheid van het nieuwe 
museum in Westkapelle.  
 
Polderhuis Westkapelle, Dijk- en oorlogsmuseum 
Zuidstraat 154-156; 4351 AK Westkapelle 
www.polderhuiswestkapelle.nl   /  0118 570700 
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Terug naar uw startpunt kan 
met openbaar vervoer. Kijk 
op www.connexxion.nl naar 
de busverbinding en de 
reistijden of informeer bij de  
lokale VVV’s. 

 
 

 

 
 
 
 

 

Vlissingen - Westkapelle 
De route die u loopt, over voetpaden, over 
duinen of over het strand… welk pad u ook volgt, 
het is een route vol geschiedenis over de meest 
indringende periode uit de geschiedenis van de 
afgelopen eeuw: die van 1940-1945. Onderweg  
van Vlissingen naar Westkapelle komt u diverse 
monumenten tegen die te maken hebben met 
deze periode. Zij herinneren aan de verwoesting 
en de bevrijding in 1944, aan burgerslachtoffers 
en slachtoffers onder bevrijders.  

 
 
U ziet ook (gedeelten van) bunkers, dichtbij of 
veraf. Deze bouwwerken en andere restanten 
van de Duitse verdedigingslinie herinneren ons 
aan bezetting, onvrijheid, beklemming en 
onderdrukking. Op de kaart zijn deze restanten 
aangegeven met een blauwe stip. De twee 
kreken op de route (Nolledijk Vlissingen en 
Westkapelle) zijn levende natuurmonumenten. 
Door eb en vloed ontstonden diepe geulen en 
het land werd een jaar lang overspoeld door 
zout water. Bij de kreken zie je nog steeds de 
gevolgen daarvan, zij het verstopt in mooie 
natuur.  Als u de hele route loopt, van Vlissingen 
naar Westkapelle, dan is de tocht circa 15 km. 
Liefhebbers kunnen onderweg stempels halen. 

Zij herinneren ook aan de 
inundatie. Op het kaartje 
links zijn de monumenten 
aangegeven met een 
rode stip. Voor de 
precieze plek verwijzen 
we naar plattegronden 
bij de kernen. 

 

Inundatie kustroute 
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 Atlantikwall 
Direct in 1940 werd begonnen met het bouwen van bunkers, met name ten 
behoeve van de Marine. Eind 1941 werd besloten tot de bouw van de 
Atlantikwall, een verdedigingslinie langs de Atlantische kust, lopend vanaf noord 
Noorwegen tot aan de Spaanse grens.  

 

Voor Walcheren betekende dit de bouw van 
ruim 300 bunkers met een wand- en dakdikte 
van 2 meter of meer én de bouw van nog 
honderden kleinere bunkertjes zoals radar-
posten, vuurleidingbunkers en hospitaal-
bunkers. Enkele daarvan komt u tegen op uw 
weg zoals restanten van de drakentand 
hindernissen (“Höcker”) bij Groot Valkenisse. 

Zij  geven een beeld van de tankversperring die hier het zuidelijk deel van 
Walcheren moest beschermen tegen aanvallen over land. 
 
Bevrijding en inundatie 
Na de bevrijding van Antwerpen in september 1944 moesten de geallieerden de 
oevers van de Schelde veroveren om de haven te kunnen gebruiken. Het zwaar 
verdedigde Walcheren moest dus bevrijd worden. De aanloop bestond uit vele 
bombardementen op de dijken van Westkapelle, Veere, Ritthem en Vlissingen. 
Uiteindelijk liep het eiland Walcheren onder water. Deze inundatie betekende 
het begin van de bevrijding die begon met de landingen op Westkapelle en 
Vlissingen op 1 november. Het duurde een week en toen was Walcheren vrij en 
nat.  Uitstapjes te voet naar naburige dorpelingen konden alleen tijdens eb. 
Door het zoute water ging alle beplanting dood en veel oude huizen en 
boerderijen, gespaard bij het bombardement, werden alsnog verwoest door de 
langdurige stroming. Er was 16.000 hectare onder (zee-)water gelopen. Het 
getijverschil bedroeg 3 tot 5 meter. Pas na de bevrijding van de rest van 
Nederland kwam er veel materieel van de dienst Zuiderzeewerken naar 
Walcheren. Er werd op Walcheren bij alle vier de dijkbreuken tegelijkertijd 
gewerkt.  
Er werd gestart met het gat in de Nolledijk (Vlissingen), dat 350 meter breed 
was. Het werk startte op 18 mei 1945 en na zware strijd duurde het tot 20 
oktober voor de Nolle echt gedicht was. Westkapelle had twee stroomgeulen, 
één van 40 meter breed en één van 120 meter breed. De noordelijke geul was 
het eerst dicht, op 14 juli 1945 na circa twee maanden werk. De tweede geul 
werd 12 oktober 1945 gesloten. De andere dijkgaten op Walcheren gingen nog 

later dicht. Het gat van Veere, 950 meter breed, ging op 23 oktober 1945 dicht.  
Het gat van Rammekens, had  3  geulen en was 300  meter breed. De laatste 
geul ging dicht op 2 februari 1946. Na het dichten van de dijkgaten moet circa 60 
miljoen m3 water weggepompt worden. Onderweg komt u diverse monumenten 
tegen die daaraan herinneren. 
 
Ontmoeting met herinnering 
In dit korte overzicht nemen we slechts een paar bekijkpunten onder de loep.  
Bij de Oranjedijk in Vlissingen vindt u een bunker die van mei tot november 
iedere zondagmiddag van 13.00-17.00 uur geopend is.  De inrichting van de 
koepel is geheel in originele staat teruggebracht. U bent van harte welkom. Op 
het einde van de Nollepier staat nog een bunker. Daar bovenop staat een 
modern windorgel en de paal links er van is een overblijfsel van het werk van de 
Mijnen Uitkijk Dienst in de Koude Oorlog. Het Nationaal Monument voor de 4e 
Commando Brigade aan de Commandoweg herinnert aan de bevrijders. Bij de 
kreek bij het Nollebos staat een monument dat herinnert aan de inundatie (zie 
voorkant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de bossen van Klein Valkenisse onder aan het duin is een tweetal gemetselde 
schuilplaatsen te zien. Hier staat een informatiepaneel. Verderop in Zoutelande 
zijn twee overgebleven bunkers als  Bunkermuseum ingericht. Bunker 1 ligt 
langs de duinopgang “het Pauwtje”. Van mei tot november is het museum elke 
woensdag- en zondagmiddag geopend van 13.00-17.00 uur.  

pauze nodig? 
 

 

Strandpaviljoen De Zeester 
Overgang Strandweg 
Koudekerke-Dishoek 

http://www.strandpavdezeester.nl 

Tel: 0118 55 23 74 
strandpav@zeelandnet.nl 
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