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Memoria Walcheren 
Westkapelle 1944 – 1945 

route 3,5 km 

 
 

Route vanaf het museum 
 

Na het verlaten van het Polderhuis (voorzijde) gaat u rechtsaf, 
de Zuidstraat in. Halverwege aan de linker kant vindt u aan de 
Markt een herdenkingssteen in het voormalige gemeentehuis. 
Vanaf dat punt ziet u de kerk staan. In de kerk aan de Markt 
hangt een “Roll of honour” ter herinnering aan de bevrijders 
van Westkapelle. Als de kerk open is, kunt u gaan kijken. Na 
de kerk gaat linksaf, de Smidsstraat in. Aan het einde rechts 
en meteen erna weer links.  
U gaat vervolgens weer rechtsaf, de Vikingstraat in. De bocht volgen en aan de linkerkant ziet u dan je een 
molen, de Noorman. Deze molen heeft de oorlog overleefd en werkt nog steeds dankzij vrijwilligers.  
Bij de molen gaat u rechtsaf en u komt langs het schoolplein (Europaplein). Sla daarna weer de hoek om 
(rechtsaf), de Willibrordstraat in. De eerste links af, dat is de Noordkerkepad. 
U gaat vervolgens weer rechtsaf, de Vikingstraat in. Aan de linkerkant zie je een molen, de Noorman. Deze 
molen heeft de oorlog overleefd en werkt nog steeds dankzij vrijwilligers. Bij de molen ga je rechtsaf en je 
komt langs het schoolplein (Europaplein). Sla daarna weer de hoek om (rechtsaf), de Willibrordstraat in.  

 

De eerste links af, dat is de Noordkerkepad. U vervolgt de 
Noordkerkepad tot het einde van de straat. Aan het einde 
rechtsaf richting de vuurtoren. Achter de vuurtoren staat 
een herinneringsmonument op het kerkhof. Het monument 
achter de vuurtoren is ter nagedachtenis aan 158 
medeburgers die zijn omgekomen bij het bombardement op 
Westkapelle in 1944. Op de algemene begraafplaats is nog 
een oorlogsgraf van de verzetsheld J. Brasser te vinden én 
een graf van een onbekende geallieerde soldaat.  

 

Polderhuis Westkapelle,  

Zuidstraat 154-156, 
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Voor u vertrekt.... 
Volg de route en snuif de 
geschiedenis van Walcheren 44-
45 op, maar houdt rekening met 
de rust van mens en dier. 
Onderweg wordt u gewezen op 
monumenten langs de route. 
En.... ook plezier onderweg is 
belangrijk! 
 

 



 2 

Na het bezoek aan het monument vervolgt u de weg aan de linkerkant tot de oversteekplaats, steek de 
weg over en ga min of meer rechtdoor en met de bocht mee naar links (dus terug het dorp in, de 
Casembrootstraat). Volg deze straat. Links en rechts kom je twee straten tegen die genoemd zijn naar 
bepaalde steden: Ridderkerk en Utrecht. De straatnaam daarvan herinnert nog aan de steden die geld 
hebben gedoneerd voor de wederopbouw.  
U vervolgt de weg en gaat na de Pottenbakker links af. Bij de 
splitsing rechtdoor het fietspad op. In het fietspad is een 
herdenkingssteen aangebracht ter herinnering aan de dijkdoorbraak 
in 1944. Links ziet u de kreek (ontstaan door de stroming van de 
zee door het dijkgat dat ontstond door bombardementen en het 
verder uitgraven t.b.v. de dijkdichting).  
Ga het fietspad af  volg de weg naar boven. Het is een vrij steile helling. U ziet het gebouw van de KNRM 
waarachter, richting zee, twee monumenten bij de radartoren staan.  

 

Dit is het officiële landingsmonument dat 
herinnert aan de landing op 1 november 1944 
waarbij veel slachtoffers zijn gevallen. Hier 
wordt nog jaarlijks een herdenking 
georganiseerd. Vanaf de plek waar u staat ziet 
u rechts het dijkgat (de plek waar de 
geallieerden een gat in de dijk sloegen) en 
verder weg de tank. In het dijkgat (badstrand) 
ligt een soort rots, dat is het restant van een 
bunker. Bij extreem laag water is ook het dak 
van een kleine bunker voor een antitankkanon 
zichtbaar.  Keer terug naar het pad en ga vlak 
voor de weg die naar beneden gaat, linksaf het 
pad op over de dijk. 

Vanaf het pad zie je 
het 
inundatiemonument in 
de duinen, de 
Westkappelaars 
noemen dat de 
schoppesteele. 
 
 
 

 

 

 

 

Volg het pad op de dijk tot 
aan de Shermantank vlak bij 
het museum.  
 

 
 
Vlak bij de tank kunt u met de Liberty Bridge weer naar 
beneden gaan. Daar ligt in de tuin het betonnen monument 
'De Roos’, in de tuin van Polderhuis, is ter nagedachtenis 
aan de 44 medeburgers die zijn omgekomen in molen 'De 
Roos' op 3 oktober 1944. 
 

 
 


