
 

 
 

Fietsroute Sporen van de Oorlog 

 

Deze route is ontwikkeld door Routebureau Zeeland 

 

  
 

Start- en eindpunt: Het Bunkermuseum bij duinopgang 't Pauwtje in Zoutelande, vlakbij 

fietsknooppunt 42 

Afstand: 35 km 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderde Walcheren in een onneembare vesting. De 

bezetter had zich stevig ingenesteld, achter een linie van zwaar gewapend beton, 

tankgrachten en wegversperringen. Voor de bevrijding betaalde Walcheren een hoge prijs: een 

regen van bommen daalde neer op de dijken. De zee kreeg vrij spel. Het eiland kwam niet 

zonder littekens uit de strijd. Deze indrukwekkende route brengt je langs dorpen als 

Zoutelande, Westkapelle en Valkenisse. 

 

Routebeschrijving via de fietsknooppunten 

42 - 40 - 10 - 11 - 12 - 41 - 43 - 46 - 47 - 51 - 52 - 53 - 80 - 44 - 42 

 

Je fietst langs de volgende interessante stopplaatsen  

Bunkermuseum 

Het bunkermuseum van Zoutelande is gevestigd in twee resterende bunkers. In de 502 vind je 

een authentiek ingericht manschapverblijf, waardoor je een indruk krijgt van het leven tussen 

gewapend beton. Via een pad door de duinen kun je doorlopen naar de observatiebunker 

bovenin de duinen. 

 

Zoutelande 

Dit dorpje aan de voeten van de duinen heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op 

toeristen. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam die toeristenstroom goed op gang. Het oude 

bakstenen kerktorentje stamt uit ca. 1400. De gedenksteen in de tuin van de kerk is geplaatst 

ter nagedachtenis aan de inwoners van Zoutelande die het leven lieten tijdens de oorlog.  

 

Kreek Westkapelle 

De Kreek van Westkapelle is ontstaan na de inundatie (onderwaterzetting) van Walcheren in 

1944 (zie kopje Westkapelle). Het is eigenlijk één groot oorlogsmonument, maar vooral ook een 

prachtig stukje natuur. Net voor het dorp passeer je een zeven meter hoge zuil, met daarop 

een langgerekte ovale vorm.  



 

Dijk Westkapelle 

Op 3 oktober 1944 bezweek de dijk van Westkapelle onder geallieerde bommen. Het dorp werd 

als het ware opgeofferd aan een hoger doel: de zee vrij spel geven om de bezetter te verjagen. 

De prijs was hoog, 180 inwoners lieten het leven. Niet lang daarna maakte het 

binnenstromende water de verwoesting compleet in de geruïneerde straten. Op de dijk staan 

twee monumenten die hulde brengen aan de bevrijders, en een achtergebleven Shermantank. 

Wie meer wil weten over de roerige geschiedenis van Westkapelle, kan terecht in Dijk- en 

Oorlogsmuseum Het Polderhuis, waar het verhaal rondom het bombardement in kaart is 

gebracht. 

 

Het platte van Walcheren 

Dit deel van de tocht gaat over het ‘platte van Walcheren’. Met deze uitdrukking wordt de 

oude eilandkern bedoeld. Gek genoeg is het gebied juist niet plat, maar wordt het gekenmerkt 

door hoogteverschillen. Hoewel naoorlogse ruilverkaveling het landschap deels geëgaliseerd 

hebben, zijn de lage poelgebieden en hogere kreekruggen nog duidelijk te zien. 

 

Landfront Vlissingen 

Vlissingen werd door de Duitse bezetter aangewezen als een van de twintig ‘Stützpunkte in hun 

Festung Europa; een kustplaats die vanuit strategisch oogpunt extra versterkt moest worden. 

Het resultaat was een kilometerslange grijze linie van bunkers, tankgrachten en robuuste 

versperringen rondom de stad, om een aanval over land af te weren. In de buurt van 

Koudekerke kun je de restanten van dit zogeheten landfront nog duidelijk zien liggen.  

 

Drakentanden 

Fietsend door het bos richting Zoutelande, passeer je ter hoogte van Klein-Valkenisse een dikke 

rij betonnen piramides. Deze ‘drakentanden’ moesten de gelederen van het landfront 

Vlissingen gesloten gehouden (zie landfront Vlissingen). Een bord langs het fietspad verschaft 

meer informatie. 

 

Kruis in de duinen 

Valkenisse heeft met 46 meter de hoogste duinen van Zeeland. Dat is 128 traptreden bij 

duinovergang 9 in Groot-Valkenisse. Wie naar boven klimt, ziet in de verte een betonnen kruis. 

Het herinnert aan de executie van zes verzetsstrijders, twee maanden voordat Walcheren werd 

bevrijd. 

 

 

Deze route is opgenomen in het boekje 'Fietsen door het Nationaal Landschap Zuidwest 

Zeeland' dat verkrijgbaar is via Zeelandshop.com 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.zeelandshop.com/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

