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Van harte welkom bij onze 
Correspondentendag/ Najaarsexcursie 

Op zaterdag 3 resp. 10 oktober 2009 
Zierikzee, ringburg Burgh en bunkercomplex Haamstede 

Schouwen 
Zierikzee ligt op het voormalige eiland Schouwen. De naam Schouwen is afgeleid van het 
Germaanse woord "scald" , dat "niet diepH betekent. De monding van de Schelde heeft 
een aantal ondieptes gekend. In het begin van onze jaartelling kende Zeeland meer land 
dan water, voornamelijk moerasland. In die tijd verbleven hier ook de Romeinen. Door 
Zeeland liep de vaarroute van Duitsland naar Engeland. Op het einde van de derde eeuw 
verdwenen de Romeinen, de volgende eeuwen was er in de regio nauwelijks 
bedrijvigheid. Stormen teisterden het gebied en deden geulen, kreken en zandruggen 
ontstaan. Op bescheiden wijze ontwikkelden er nederzettingen, voornamelijk gelegen 
achter de duinen omdat het daar droog bleef. 
Het gebied dat nu Zeeland heet, werd aan het eind van de zevende eeuw door de 
Frankische koning Pippijn II aan zijn rijk toegevoegd. Ook Vlaanderen toonde 
belangstelling. De Sint Baafsabdij uit Gent was in de negende eeuw één van de eerste 
grondbezitters. De grond werd gebruikt voor weideland en men begon met de 
zoutwinning uit met zeewater doordrenkte veengrond . 
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Tekening van het beleg van Zimkue 1575-1576. De afbeelding geeft tk ommuring van tk stad m de omwalling van ,u 
voorstad aan. (BN, P35 NJOB). 
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Zierikzee 
Deze voormalige vestingstad ontstond vermoedelijk in de negende eeuw. In het begin 
van de dertiende eeuw kreeg de plaats stadsrechten. In de loop van deze eeuw is de 
oorspronkelijke omwalling vervangen door een stadsmuur met zes poorten, een groot 
aantal muurtorens en rondelen. In het begin van de veertiende eeuw ondernamen de 
Vlamingen een aantal vergeefse pogingen om ~e stad te overmeesteren. Een 
gecombineerd Frans-Hollandse vloot versloeg in 1304 de Vlamingen op de Gouwe, het 
scheidingswater tussen Schouwen en Duiveland. 
Daarna beleefde Zierikzee tot eind vijftiende eeuw een periode van grote welvaart. 
In 1572 kwam Zierikzee door een actie van de Geuzen, aan de zijde van de Prins van 
Oranje. Mondragon de Spaanse legeraanvoerder, ondernam in 1575 een veldtocht naar 
Schouwen en Duiveland. Ter verdediging werd het eiland Schouwen geïnundeerd. Reden 
om het aanvalsplan te wijzigen en eerst Bommenede en Brouwershaven aan te vallen. 
Hierdoor kreeg Zierikzee kans zich beter op de verdediging voor te bereiden. De stad 
werd uitgehongerd en op 29 juni 1576 gaf zij zich over. Vier maande later verlieten de 
Spanjaarden echter weer de stad. Tot het einde van de tachtigjarige oorlog, werden op 
diverse plaatsen de verdedigingswerken aangepast. Na 1648 speelde de vesting geen rol 
van betekenis meer. 
In 1809 werd Zierikzee korte tijd door de Engelsen bezet evenals het hele eiland. Deze 
landing ging samen met de grote landing van de Engelsen op Walcheren. Op 7 september 
trokken de Engelse troepen weer uit Zierikzee weg. Op 7 december 1813 verschenen 
weer Britse schepen voor Zierikzee, de Franse commandant verliet met zijn troepen de 
stad en werd het weer rustig. 
De volgende jaren bleef onderhoud achterwege. Veel is dan ook verdwenen. Toch is 
Zierikzee een bezoek waard. De stadsgracht heeft nog de oorspronkelijke vorm. Van de 
middeleeuwse stadsmuur zij nog enkele stukken bewaard gebleven, bijzonder is 
overdekte weergang op bogen. De drie nog bestaande middeleeuwse stadspoorten zijn 
nog markante monumenten. Dit aantal wordt alleen door Kampen geëvenaard • 

Havenbrug en Zuidhavenpoort met aangrenzende stadsmuren 
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De ringburg in Burgh 
In diezelfde tijd werd de delta bezocht door Noormannen of Vikingen. Zij vestigden zich 
op vele plaatsen op de kusten van Europa, onder anderen in Normandië. Zij voerden 
plundertochten uit en zaaiden dood en verderf. Hun gevechtskracht was zo groot, dat 
slechts weinig tegen hen bestand leek. Een mogelijkheid om zich tegen de invallen van 
de Noormannen te beschermen was de aanleg van burgen. Dit waren grote, 
cirkelvormige terreinen, omringt door een wal met daarop een palissade, met er voor een 
gracht. Ze werden aangelegd door de bewoners en steunden op lokale initiatieven. 
In geval van een aanval konden de bewoners zich in de burg terugtrekken en van daaruit 
de aanval van de Noormannen proberen af te slaan. In Zeeland herinneren vele 
plaatsnamen nog aan deze burgen zoals Oostburg, Souburg, Domburg, Middelburg en 
die van Burgh . Die van Burgh is in de meest ongeschonden staat gebleven. Dat is vooral 
te danken aan het feit dat het burgterrein behalve aan de rand onbebouwd bleef. 
De burg werd omstreeks 880 aangelegd, en was voor die tijd een indrukwekkend 
verdedigingswerk met een diameter van 200 meter. De wal was vier meter breed met 
een hoogte van naar schatting 3 meter. De gracht had een breedte van 50 meter. 
Een kwart van de oorspronkelijke wal rond de oude burg werd in 2007 door 
Staatsbosbeheer gereconstrueerd . 
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Reconstructie ringburg in Burgh 

De tweede wereld oorlog 
De tweede wereld oorlog begon voor Schouwen en Duiveland op 17 mei 1940. De kop 
van Schouwen werd door de Duitsers, in het kader van de bouw van de Atlantik-Wall met 
kust artillerie van de Marine en Landmacht en infanterie opstellingen versterkt. 
In 1944 werd Schouwen geïnundeerd en zijn 16250 inwoners geëvacueerd. 
De bevrijding van Schouwen viel samen met de capitulatie van de Duitse troepen in 
Nederland op 7 mei 1945. 



O,n-:icht w,, tk bn<hrwm n1 benocmdr wrtkdigi"ghlJnker, "/' Schou.UNn-DlnueLmd. Dt srtden tn schamtn z.ij11 ungtduid mtr 
ttlt ster. de owrigt werken m.t:t u11 .stip. A/l«n ik bat:hrn,cn wal:111 :uju g1mm1mtrd. 
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5 l,auerijlwachrhuiI bij Den Oue; 6 blokhuis/schans op fm Hoofii Vltll /Jro11wmhaven; 7 Bommm,ik; 8 batrerij op de (11.1<,t)ho,k 
uan Bminiue; 9 g,wht en borstwering •an Oo1t-Duiwland; JO wachrhuir &moirtlbtrttmj van de Mmimlirût; IJ w,r/,/bott,rijm 
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19 btttttrij aan de Hemjainlaag; 20 wachthuis bij Koudc!t,,k,; 21 bts.Jurij op d, Burg/,sluûrc Nollbij Wmanolic; 22 waehthuis/ 
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Stützpunktgruppe Schouwen 
Het delta gebied ten noorden van de Oosterschelde viel onder het 88 Legerkorps. Dit 
legerkorps behoorde niet tot het 15' Leger, maar stond onderbevel van de Wehrmacht
befehlshaber in den Niederlanden. Er waren drie divisies aan de kust opgesteld, ieder 
met een eigen verdedigingssector, Küstenverteidigungsabschnitt ( KVA). Het KVA 
Dordrecht lag tussen de Oosterschelde en Scheveningen. In Dordrecht had de voor deze 
sector gelegen divisie haar hoofdkwartier. Binnen dit KVA vormde Zeeland een aparte 
sector, de Abschnitt Zeeland, dat op zijn beurt weer was onderverdeeld in de 
Unterabschnitten : Overflakkee, Schouwen en Tholen. Schouwen bestond uit de 
Stützpunktgruppe Schouwen ( duingebied ) Stützpunktgruppe Zijpe. 

Op de kop van Schouwen zijn door de Duitsers drie zware batterijen met ondersteuning 
ingericht en werd het Nederlandse vliegveld uitgebouwd. 
Van de Marine Artillerie Abteilung 202 zijn twee batterijen op Schouwen geplaatst. Zij 
vielen onder het commando See Commandant Süd Holland. 
De bezetting van een Marine kust batterij bestond uit 2á 3 officieren, 18 onder officieren 
en 130 soldaten. Deze kanonnen waren in staat nauwkeurig zeedoelen te beschieten. 

Van de Heeres Küsten Artillerie ( HKA) is één batterij op Schouwen geplaatst. Deze 
batterijen werden als regel voorzien van buitgemaakt geschut. Op Schouwen werden 
drie stukken van 10,5 cm van Franse oorsprong in bunkers opgesteld. Dit geschut was 
meer geschikt als bombardementswapen en niet nauwkeurig genoeg om varende 
schepen op zee te beschieten. De vuurleidingssystemen waren beperkt. 

Bunkerbouw 
De Duitse Wehrmacht had bij de bouw van de Westwall langs de westelijke grens van 
Duitsland reeds ervaring opgedaan met de bunkerbouw en standaardisatie van de 
verschillende typen bunkers, toegesneden op verschillende taken in de verdediging. 

De Duitsers verdeelden de bunkers in drie categorieën: 
* Feldmässiger ausbau, (F) 

Uit aarde en hout gemaakte tijdelijke verdedigingswerken. 
* Verstärkt feldmässiger Ausbau, (Vf) 

Semi-permanente verdedigingswerken opgetrokken uit metselsteen en/of beton met 
wanddikten van 30 cm tot 1,5 m. 

* Ständiger Ausbau, ( St) 
Bomvrije bunkers voor de permanente verdediging met een wand en plafonddikte van, 
baustärke A met 3,5 m en baustärke B met 2m. 

De Landmacht, Luchtmacht en Marine ontwikkelden elk voor hun toepassingen 
standaard bunkers. 

In totaal zijn op Schouwen 55 "St" bunkers gebouwd. 
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Winterausbau Programm 1942-1943 
Landmacht : lx 117a, lx118a, 3x134, 2x 501 en Sx 502. 
Marine : lx 502, lx 636. 
Luchtmacht : 10x501, lx 638, lx c484. 
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Bunker voor 2 inf groepen Bunker voor 1 inf groep 
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Schartenbau Programm 1943 
Landmacht: lx 612, lx 667, lx 672, lx 674, lx 677. 
HKA : lx 134, 2x612, lx 636, 4x 671. 
Marine : lx 134, 3x 612, 2x 668, l0x 671 sk. 
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Geschut bunker 612 Lande- Geschut bunker 671 voor 

und Sturmabwehr geschut sokkel lafette 120 graden 
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Opbergruimte voor geschut 672 
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Geschut bunker 671sk 120 graden 

Atlas van Historische vestingwerken Zeeland Menno van Coehoorn 
Documentatie van H.Uil correspondent MvC 
Atlantikwall in Zeeland en Vlaanderen 


