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.
Hospitaalbunker West-Souburg (nr 1)
In West-Souburg ligt een bunker van het type 638.
Daarin waren een apotheek, een operatiezaal, een
uitslaapkamer en een eerste hulp ondergebracht.
Meerdere wanden zijn nog voorzien van witte
muurtegeltjes. Het hospitaaltype 638 is een ontwerp
van de Duitse landmacht (das Heer) maar werd ook
door de luchtmacht (die Luftwaffe) gebruikt, met
name op en nabij vliegvelden. Het vliegveld tussen
Souburg en Vlissingen speelde een rol tijdens de
Slag om Engeland. Er lag een squadron met de
Focke- Wulf 190. Van het veld is niets meer over.
Luchtdoelbatterij Nord (nr 2)
De luchtdoelartillerie rond Vlissingen werd bemand
door troepen van de marine. (Marineflakartillerie) De
luchtdoelartillerie was opgesteld in vier zware
batterijen rond Vlissingen. Deze werden naar hun
positie rond de stad aangeduid als batterij Noord,
Zuid, Oost en West en waren elk bewapend met vier
kanonnen met een kaliber van 10,5 cm. De enige
resterende batterij is de noordelijke die gelegen is
aan de Vrijburgstraat in West-Souburg. Dit is de
Marineflakbatterie Nord.
De batterij is nu een monument voor de luchtoorlog
boven Vlissingen, die op de grond zoveel
slachtoffers gekost heeft. Ze laat tevens zien dat
cultuurhistorie, natuurwaarden en recreatie hand in
hand kunnen gaan.

Open luchtdoelopstelling voor een 10,5 cm kanon in
een dunstalen koepel, die na de oorlog verwijderd
is.
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. Dit
Landfront bestond uit een kilometerslange
tankgracht met daarachter tientallen kazematten
voor mitrailleur of antitankgeschut.

De linie begon in het westen in de duinen van GrootValkenisse en liep langs Koudekerke naar het
Kanaal door Walcheren. De bunkerroute VrijburgAbeele volgt een deel van het Landfront dat
komende vanaf Vrijburg begint bij het eerste paar
mitrailleurbunkers van het type 630. (nr. 4 en 5)
Daar liep de tankgracht naar het noorden, maakte
bij de Groeneweg een bocht naar het westen om
uiteindelijk bij het nog bestaande deel tankgracht ten
oosten van Koudekerke aan te sluiten.
Dit tracé is na de oorlog gedempt.
De brug in de Abeelseweg werd verdedigd door een
antitankkanon van 7,5 cm in bunker nr. 6. Bij het
volgende paar bunkers type 630 ging de tankgracht
oost richting de Nieuwe Vlissingseweg. Ook dit deel
is verdwenen. Drakentanden namen de functie van
water als obstakel over.
De doorgang in de Nieuwe Vlissingseweg en de
trambaan was van zodanig belang dat er een
antitankkanon kon worden opgesteld. De garage
hiervoor is bunker nr. 10. Het personeel vond een
beschermd onderkomen in de personeelsbunker
type 621.(nr. 8)

De bunker van het type 621 was door de Duitsers
als een huis gecamoufleerd.

Mitrailleurbunker nr. 3 toont de pantserplaat waar
achter de mitrailleur was opgesteld.

Een project van Monumentenbeheer Middelburg en
de Stichting Bunkerbehoud had als resultaat dat het
imitatiedak, de muurschilderingen en de originele
kleuren weer te bewonderen zijn.
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Functie en typenummer
1. hospitaal, 638
2. MFlakbatterie Nord
3. kabels, KSS
4. mitrailleur, 630
5. mitrailleur, 630
6. antitankanon, 625
7. mitrailleur, 630
8. mitrailleur, 630
9. personeel, 621
10. antitankkanon, 629
11. drakentanden
Tankgracht:
gedempt
nog aanwezig
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