
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
De ruim vier kilometer lange Westkappelse zeedijk vormt het meest westelijke 
puntje van Walcheren en is één van Nederlands beroemdste zeedijken. Aan de 
dijk werd eeuwenlang maar zo nu en dan wat gedaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1953-heden 

De herstelde dijk was sterk genoeg om 
de springvloed in februari 1953 te 
trotseren. De golven kwamen tot aan het 
topje, maar de dijk hield het wel. De 
ramp in 1953 leidde tot het Deltaplan. De 
Westkappelse zeewering werd in de 
jaren 1986 tot 1988 vernieuwd.  
 
 

De laatste grote verandering 
dateert van 2009 en was het 
gevolg van het project 
Zwakke Schakels.  
De panoramaweg werd 
aangelegd én een nieuw 
natuurgebied. Sindsdien zijn 
er  ontelbare soorten vogels 
en planten bijgekomen. 
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pauze nodig? 
 

de zeedijk 
 

U wandelt, fietst of rijdt over de 
dijk van Westkapelle, wellicht 
zonder te weten hoe bijzonder 
deze dijk is.  
 

1100 

Westkapelle lag  ‘veilig’ 
achter een duinenrij met 
een smal strand. Door eb- 
en vloedstromen werd 
deze duinenrij aangetast. 

1432 

Tussen de duinen en het 
dorp werd een ‘binnendijk’ 
aangelegd. De stad werd 
meer landinwaarts 
verplaatst en de binnendijk 
had een lengte van meer 
dan 500 meter. 

De dijk van Westkapelle viel onder 
de verantwoordelijkheid van het 
polderbestuur.  De belangrijkste 
vertegenwoordiger daarvan  
woonde in het Polderhuis en hield 
daar ook kantoor. Het was een 
huis, kantoor, werkplaats en een 
terrein met opstallen tot bovenaan 
de dijk, afgescheiden met 
traliewerk.  
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Door eb en vloed werking ontstonden er twee stroomgeulen, van 40 meter en 
van 120 meter breed. De noordelijke geul is het eerst dicht, op 14 juli 1945 na 
circa twee maanden werk. De tweede geul wordt 12 oktober 1945 gesloten. 

1500-1700 

Op 2 november 1532 kwam 
bijna heel Walcheren onder 
water te staan. Eind 15e en  
begin 16e eeuw werd de 
duinenrij tot een soort dijk 
omgevormd, de buiten-dijk. 
De zeedijk had een lengte 
van ongeveer twee kilometer 
en  buitendijks stonden er 
circa 10 paalhoofden.  
In 1683 was de zeedijk al 
3.200 meter lang.  
 

In 1735 werd voor het eerst een glooiing 
van stenen gemaakt. Voor de aanvoer van 
dijkmaterialen was een losplaats nodig. 
Deze kwam er in 1858. Op het uiterste 
zuideinde van de dijk werd een plankier- 
paalhoofd gebouwd.  Vanaf 1868 werd ook 
een begin gemaakt met het gebruik van 
basalt.  
 

1870 

De totale lengte was 
toegenomen tot 3800 
meter. Niet alleen was 
de dijk langer geworden, 
hij was ook ongeveer 
230 meter landinwaarts 
opgeschoven.  
 

1940-1941 
Het Duitse opperbevel maakte van de 
kusten aan de Atlantische Oceaan en de 
Noordzee een betonnen verdedigingslinie:  
de Atlantikwall. 

Walcheren, de “Festung Walcheren” was één van de sterkste bolwerken 
in die verdedigingslinie. Deze bestond uit een keten van 
weerstandskernen, omgeven door mijnenvelden,  prikkeldraad- en ander 
soort versperringen. Hoofdkwartieren, kustbatterijen, radarposten en 
infanteriestellingen werden gebouwd. De dijk van Westkapelle was niet 
langer meer van Westkapelle. 

1944-1945 

Op 3, 17 en 29 oktober 
1944 werd de zeedijk 
gebombardeerd. Een 
groot gat ontstond (op 
3 andere plaatsen op 
Walcheren   gebeurde 
hetzelfde). Het 
zeewater overstroomde 
Walcheren.  
 

 

 


