
Verslag excursie naar de bunkers bij Dishoek

Ouderen doen het nog best tussen bunkers in een 
prachtig duingebied!

Woensdag 25 oktober 2017 bezochten 13 leden van Senioren Lions Oosterschelde de 
restanten van de Atlantikwal bij Dishoek. Wat op het oog een niet zo moeilijke excursie 
zou zijn, bleek in werkelijkheid een fikse wandeling door de duinen. Maar ook de oudsten 
onder ons (87 en 2x bijna 85) lieten zich niet onbetuigd en klommen mee door steile en 
rulle paadjes tot aan de toppen van de duinen. 

We bekeken in dit prachtige natuurgebied een Rode Kruisbunker, bunkers voor opslag van 
munitie en een bunker voor manschappen. Ons verwonderen over de omstandigheden, 
waarin soldaten hebben moeten
leven en vechten. 
Ons verwonderen over de
hoeveelheid oorlogsmaterieel die
er nog naast en in sommige
bunkers aanwezig was. Weliswaar
als een hoop roest, maar toch. Er
is nog veel op te knappen.

Onder de deskundige leiding van
onze gidsen Hans Sakkers en 
John Daane werd door de diverse boeiende verhalen duidelijk wat zich hier op het einde 
van de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Hans Sakkers is overigens auteur van een 
aantal boeken over de Tweede Wereldoorlog in dit gebied.



De wens van de Stichting Behoud Militair Erfgoed Walcheren is om het hele gebied te 
voorzien van goede wandelpaden om zo het bereik van de, op te knappen, bunkers 
makkelijker te maken. Op die manier kan een stuk vaderlandse geschiedenis voor het 
nageslacht bewaard blijven. Het gebied is alleen onder leiding van gidsen te bezoeken.
Er blijken overigens nog een 3-tal bunkers onder het zand te liggen. Hun wens is om ook 
deze uit te graven en bij de rondleidingen te betrekken. Ook de bunkers wil de Stichting in
hun originele staat herstellen. Er is nog heel veel werk te verrichten voor de Stichting. 
Petje af voor al deze plannen en inspanningen.

Ter afsluiting hebben we van een prima lunch kunnen genieten bij Duinlust.
‘Zeer de moeite waard, deze excursie hadden we niet willen missen, we zijn weer een stuk
wijzer geworden’ was de algemene conclusie.


