
Atlantikwall 
De Atlantikwall, een verdedigingslinie gebouwd door 
de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
moest de kust en het achterliggende land 
beschermen tegen een invasie van de geallieerden. 
De Atlantikwall liep vanaf Noorwegen tot het Franse 
Biarritz. De Westerscheldemonding gaf ook toen al 
toegang tot de belangrijke haven van Antwerpen.  
Na een hevige strijd met vele slachtoffers onder 
burgers en militairen was Walcheren eindelijk in 
november 1944 bevrijd. Na de oorlog zijn veel 
bunkers gesloopt. De Stichting Bunkerbehoud zet 
zich in om ze te behouden als cultuurhistorisch 
monumenten en ze educatief open te stellen voor 
bezoekers.  
 
Landfront Vlissingen 
Vlissingen had gedurende de Tweede Wereldoorlog 
een belangrijke positie en werd krachtig versterkt in 
de Atlantikwall opgenomen. Om de stad tegen 
aanvallen in de rug te beschermen, werd er aan de 
landzijde een verdedigingslinie aangelegd. Het 
Landfront op oost-Walcheren bestond uit een 
kilometerslange tankgracht en een tankmuur.  
 

De tankmuur had enkele schietgaten voor een 
mitrailleur. 
 
Het gebied was dunbevolkt, vlak en had weinig 
begroeiing. Hierdoor ontstonden grote 
schootsvelden die met 7,5 cm antitankkanonnen 

goed bestreken konden worden. Ten opzichte van 
het westelijk Landfront is het aantal geschuts-
bunkers hier laag. 
We beginnen aan de rand van Middelburg-zuid aan 
de Reijersdwarsweg. De kazemat van het type 680 
(nr. 1) heeft in het dak twee doorvoeren voor 
radioantennes. Er was in het gebied namelijk geen 
telefoonnet aanwezig. 
Op het punt nr.3 heeft men een mooi uitzicht over 
de na de oorlog verbrede tankgracht. Het water en 
de bosschages vormen een natuurgebied, met 
name voor watervogels. 
Van hier gaat de route verder richting Ritthem. Het 
kabelbunkertje nr. 4 is goed vanaf de openbare weg 
te zien. In het dorp waren troepen gelegerd die de 
reserve vormden voor dit deel van het Landfront. 
In bunker nr. 6 is een privémuseum gevestigd dat op 
gezette tijden open is voor het publiek. 
 
Tankmuur 
We komen uit bij het zuidelijk einde van de 
tankmuur. Het profiel is hier goed te bekijken en er 
zit ook een tobroek in de muur. Iets verderop staat 
een uiterst zeldzame kanonkazemat van het type 
700. Dit is het enige overgebleven exemplaar in de 
hele Atlantikwall. In plaats van een 2 meter dik 
betonnen dak is hier een gebolde plaat van 30 cm 
pantserstaal gebruikt. Hierdoor bleef het profiel laag 
en kon hij zo beter in het dijklichaam worden 
verstopt. In november 1944 is de zeedijk hier door 
de geallieerden gebombardeerd. Het zoute water 
overspoelde het gebied. De Trekdijk waarin de 700 
ligt is een reservedijk (slaper) en om die functie te 
behouden moest de geschutsbunker worden 
afgedekt met grond. Hierdoor bleef een groot deel 
van oost-Walcheren droog. Omdat de Duitsers hier 
troepen en geschut vanuit het ondergelopen 
westelijk deel hadden ondergebracht was Duitse 
toestemming voor het bedekken van de 700 geen 
probleem. De bunker is hierdoor tot 1991 aan het 
oog onttrokken geweest. De bunker is door 
particulier initiatief vrijgemaakt en van een hek 
voorzien. Het beheer is later door de Stichting 
Bunkerbehoud overgenomen. 
 

Fort Rammekens 
Dit eeuwenoude fort vormde de overgang van het 
Landfront naar de kustverdediging. (Seefront) 
Bovenop het zogenaamde Stützpunkt Rommel ligt 
een betonnen fundament voor een 60 cm zoeklicht. 
Een tobroek had een buitgemaakte Franse 
tankkoepel met een klein kaliber antitankwapen en 
een mitrailleur. Op de zuidwestelijke punt zit een 
verscholen tobroek die als observatiepost diende. 
  

 
De tobroek voor de Franse tankkoepel op het fort. 
 
Op het kroonwerk van het fort ligt een tobroek voor 
een 8 cm mortier. Het standaard type 69 is hier in 
een aangepaste vorm toegepast. De opstelling voor 
de waarnemer is niet gebouwd want die zat hoog op 
het fort in de tobroek voor observatie. 
Het Fort Rammekens is van april tot en met oktober 
op zaterdag en zondag geopend van 12:00 tot 17:00 
uur. De toegang kost 3,50 Euro. 
 
Vervolg tankmuur 
De rest van de muur is alleen vanaf het noorden 
toegankelijk. Vanaf de 700 moet een stukje worden 
omgereden. De Trekdijk is een openbaar wandelpad 
dus neem de fiets mee aan de hand en geniet van 
de natuur en het wijds uitzicht over de 
Schorerpolder. Bij tobroek nr.13 zit een schietgat 
voor een mitrailleur. 
Wij wensen u een leerzame fietstocht. 
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Functie en typenummer 
 
1.   antitankkanon, 680 
2.   tankgracht 
3.   zicht op tankgracht 
4.   kabels, KSS 
      - privéterrein 
5.   personeel, 502 
      - privéterrein 
6.   personeel, 502 
      - privéterrein 
7.   einde tankmuur 
      - met tobroek 
8.   antitankkanon, 700 
9.   Fort Rammekens: 
      - tobroek, koepel 
      - plaat, zoeklicht 
      - tobroek, uitkijk 
10. tobroek, mortier 
11. zicht op tankgracht 
12. start tankmuur nu 
13. tobroek 
14. tobroek 
15. tobroek 
 
Tankgracht: 

  nog aanwezig 
 
Tankmuur: 

  nog aanwezig  

 


