
5. Bunkerverhalen  
‘Stichting Bunkerverhalen Dishoek november 1944’ is gevestigd in 
de bunkers van het laatste nog min of meer intacte slagveld uit de 
Slag om de Schelde. Het gaat om een indrukwekkende  
combinatie van geschiedenis en cultuur in een prachtig  
natuurgebied. In dit decor wordt het aangrijpende verhaal van de  
Slag om de Schelde en in het bijzonder dat van Dishoek verteld.  
 
5. Bunker stories 
‘Bunkerverhalen Dishoek November 1944’ is situated in the last, 
more or less intact bunker remaining from the Battle of the Scheldt. 
It presents an impressive combination of history and culture in a 
scenic, natural environment where the decisive battle of the Scheldt 
and particularly the battle for Dishoek was delivered.  

4. Noodboerderij Hof aan Zee  
Restaurant en vakantieverblijf ‘Hof aan Zee’ is gevestigd op een van de 
grote nog overgebleven noodboerderijen op Walcheren. Deze zijn  
gebouwd in de jaren 1946-47, daar waar een boerderij door de oorlog 
was verwoest. Voorheen stond hier de hofstede die bij het  
bombardement op de batterij Dishoek op 28 oktober 1944 verloren 
ging. Het gebouw is onlosmakelijk met de oorlogsgeschiedenis van 
Walcheren verbonden en in het bijzonder met die van Dishoek. 
 
4. Provisional farmhouse 
The flooding and hostilities had led to the destruction of many a  
farmhouse on Walcheren. After the drainage of the island provisional 
farmhouses were set up at the locations where traditional farms had 
disappeared. This pleasant restaurant and holiday resort was  
established at the location where a farm was devastated during the 
bombardment of Battery Dishoek on 28 October 1944, linking it  
inextricably with the war narrative of Walcheren and particularly  
Dishoek. 

Antwerpen was bevrijd op 4 september 1944. Vanaf zee is de enige vaarweg naar  
deze wereldhaven de Westerschelde, met aan de monding het eiland Walcheren, de 
sleutel tot Antwerpen. Op 1 november 1944 brandde de slag om Walcheren los met  
de invasie bij Westkapelle. Twee afdelingen van het Royal Marine Commando  
(elk 450 man) vochten zich een weg door de duinen van Westkapelle naar Vlissingen. 
Op 2 november leidde het 47 Royal Marine Commando de aanval vanaf Zoutelande. 
Door het slagveld waar op 3 november 1944 de Slag om de Schelde is beslist, is een 
wandelroute uitgezet die langs vijf punten voert. 
 
Antwerp was liberated on 4 September1944. The only seaway to that harbour was 
through the estuary of the river Scheldt, which was controlled by the Island of  
Walcheren. On 1 November 1944 the battle for Walcheren commenced with the  
invasion at Westkapelle. Two Royal Marine Commando’s (each comprising 420 men) 
fought their way through the dunes from Westkapelle to Vlissingen. On 2 November  
47 Royal Marine Commando led the attack from Zoutelande. A footpath marking five 
points has been plotted at the site of the heaviest fighting where the battle  
of the Scheldt was decided. 

3. Het slagveld  
Het slagveld bij Dishoek is nog vrijwel geheel zoals het 
was tijdens de Slag om de Schelde. Hier werd aan het 
einde van de middag van 2 november 1944 de Britse 
opmars door de Duitsers tot staan gebracht. In de er 
opvolgende nacht lagen de Britten en de Duitsers hier 
tegenover elkaar in stelling. Beiden wisten dat de vol-
gende morgen de beslissende strijd zou losbarsten. 
 
3. Battlefield 
The battlefield has remained practically intact since 
the battle took place. Here the advance of the British 
forces was brought to a halt by the Germans on 2 
November 1944. The following night the commando 
troops and the Germans remained in close contact 
and during the standoff the opposing forces were in 
anticipation of the fateful and decisive battle which 
would take place in the morning of 3 November 1944.  

2. Bunker ‘Umbrella‘  
Na de verovering van de Duitse weerstand in Valkenisse op  
3 november 1944 concentreerde zich de strijd bij deze vuurleidings-
bunker. Die had een zwevend dak, rustend op vier ronde stalen  
pijlers. Vandaar de Britse naam Umbrella (paraplu). Vanaf deze  
duinen werd de opmars van 47 Royal Marine Commando op  
2 november tegen de avond tot staan gebracht. De volgende ochtend 
werd hier de aanval voortgezet en rond 11.00 uur was de Duitse 
weerstand geheel gebroken.  
 
2. Umbrella 
After neutralizing German resistance in Valkenisse on 3 November 
1944 the battle was directed toward the observation post at this  
location, from which enemy fire was directed toward the  
commando troops. The heavy square concrete roof was supported 
by 4 steel pillars in the corners, which is why the commandos  
referred to it as the “Umbrella bunker”.  

1. Monument 
De commando’s stootten in de duinen van Valkenisse en Dishoek op 
vastberaden tegenstand met als gevolg dat vele mariniers hier  
sneuvelden. Voor hen is dit monument opgericht. Aan het einde van 
de ochtend van 3 november was de Duitse weerstand in Dishoek  
verslagen en daarmee was een einde gekomen aan hun beheersing 
van de Westerschelde. Daardoor was de bevoorradingsproblematiek 
van de geallieerden opgelost en konden ze de definitieve overwinning 
op Nazi-Duitsland voorbereiden. 
 
1. The Memorial  
The commando troops encountered fierce opposition in the dunes 
of Valkenisse and Dishoek, suffering heavy casualties. At the end  
of the morning of 3 November German resistance was overcome,  
securing the sea way to Antwerp and enabling supplies to be sent  
to the front against Nazi-Germany.  

De slag om Dishoek   

Volg de rode pijltjes  

op de borden  

om de gehele route  

te wandelen. 
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