
De Stichting Bunkerbehoud heeft op Walcheren een 
aantal bunkers ingericht waarin de Atlantikwall 
centraal staat. Ook wordt ruim aandacht besteed 
aan de intensieve strijd, die in november 1944 heeft 
geleid tot de bevrijding van de monding van de 
Westerschelde. 
 
De Atlantikwall 

 
De Atlantikwall is een Duitse verdedigingslinie, 
aangelegd tussen 1942 en 1944 langs de kust van 
Noorwegen tot de Frans-Spaanse grens. Doel van de 
linie was het voorkomen van een geallieerde invasie 
op de kust door de bouw van vele duizenden bunkers 
en versperringen. In Zeeland werden met name 
Walcheren (Vlissingen) en Zeeuws-Vlaanderen 
(Breskens) zwaar verdedigd in verband met hun 
strategische positie aan de monding van de 
Westerschelde: de toegang tot de haven van 
Antwerpen. De commandopost van de Duitse divisie 
die verantwoordelijk was voor het gebied van 
Walcheren en beide Bevelanden, was gevestigd in het 
park Toorenvliedt in Middelburg. 
 
Het park Toorenvliedt  
 

 
 
In het park en op het aangrenzend landgoed 
Vijvervreugd zijn 14 bunkers gebouwd. 3 in de 
functie van commandopost, 1 als keuken, 1 grote 

als het communicatiecentrum en 9 als veilig 
onderkomen voor al het personeel.  
Korte gedichten aan het beton vertellen het lokale 
verhaal over de Tweede Wereldoorlog en de 
bevrijding. Een aantal van de bunkers is aangepast 
voor het laten overwinteren van vleermuizen. Voor 
de jonge bezoeker zijn er verschillende 
speeltoestellen en het vogelasiel “De Mikke” is zeker 
een bezoek waard. 
Het park is een perfecte combinatie van 
ontspanning, natuur, kunst en geschiedenis. 
 
De Buffalo 
 

 
 
De opmars naar Middelburg is op 6 november 1944 
door elf amfibische voertuigen van het type Buffalo 
uitgevoerd. In de buurt van Toorenvliedt is één 
daarvan op een landmijn gelopen. Het model bij de 
ingang van het park is een passend monument voor 
de 6 gevallen Britse militairen. Hun namen staan op 
een plaquette vermeld. 
 
Vanaf hier is het toegangspad naar het park 
geplaveid met grote tegels die belangrijke datums 
en feiten van de geschiedenis van Toorenvliedt 
vertellen.  
 
 
 

De communicatiebunker type 618  
 
De bunker is een “Nachrichtenstand für höhere 
Stäbe”, een communicatiebunker voor staven op 
divisieniveau of hoger. Dit centrum verzorgde voor 
de staf alle verbindingen: radio, telefoon, telex, 
ordonnansen en de (veld)post. Voor het vercijferen 
van geheime informatie werd de beroemde 
“Enigma” machine gebruikt. 
 

 
 
1: gassluis 2: nabijverdediging 3: verwarming 4: 
kabelverdeler 5: onderdelen 6: telefooncentrale 7: 
telexkamer 8: radio-officier 9: radiokamer 10: 
antenneruimte 11: berichtenkantoor 12: kabelrollen 
en meetapparatuur 13: acculaadstation. 
 
Telefoon 
 
De telefooncentrale verzorgde de verbindingen met 
de stellingen op Walcheren en de Bevelanden, de 
aangrenzende eenheden en uiteraard met de 
hogere niveaus. (6) De verbindingen kwamen de 
bunker binnen via meerdere grondkabels waarvan 
de aderparen waren afgemonteerd op de 
kabelverdelers in ruimte 4. De bunker op 
Toorenvliedt lag als een spin in het web van alle 
Duitse telefoonkabels in de regio. De 
telefoontoestellen van de staffunctionarissen in de 
diverse bunkers en het huis waren op de centrale 
aangesloten. 



 
 
Hier ziet u een overeenkomstige opstelling van de 
op Toorenvliedt gebruikte centrales. 
 
Telex 
 

 
 
Voordat de berichten via een telex kunnen worden 
verzonden moet de tekst naar een ponsbandje 
worden omgezet. Na controle wordt het bandje met 
de gaatjes met behulp van de uitgaande telex 
verzonden. Deze staat in het rechterkamertje van 
ruimte 7. 
De linkerkant was gereserveerd voor de Enigma 
codeermachine. In de bunker liggen twee 
elektronische modellen van de Enigma. Hiermee 
kan de werking worden uitgelegd. 
  
De Enigma in de landmacht uitvoering heeft drie 
rotoren die het hart van het mechanisme vormen. 

 
 
Algemeen 
 
De communicatiebunker type 618 is niet op vaste 
tijden geopend. Via onze website zijn 
groepsbezoeken voor bunker en park op aanvraag 
mogelijk. De locatie kan ook worden opgenomen in 
een door ons te verzorgen battlefield tour op 
Walcheren. Het betreden van de bunkers geschiedt 
op eigen risico. 
 
Stichting Bunkerbehoud 
 
De Stichting Bunkerbehoud is in 1999 opgericht met 
als doel het behouden, beschermen en restaureren 
van waardevolle bunkers als historische 
verdedigingswerken. De stichting heeft meerdere 
bunkers in beheer, een aantal ervan is ingericht als 
museum en wordt regelmatig opengesteld. 
Daarnaast zijn we actief in historisch onderzoek, 
educatie en informatieverspreiding. Op het eiland 
Walcheren zijn bunkerroutes met informatiepanelen 
uitgezet. Folders van de museums en de 
bunkerroutes zijn bij onze museums en de VVV 
vestigingen verkrijgbaar. 
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