
De Slag om de Schelde is één van de grootste 
militaire operaties uit de Tweede Wereldoorlog 
op Nederlands grondgebied. Toch is deze slag 
relatief onbekend, vooral buiten Zeeland en 
West-Brabant.  

Op zaterdag 1 oktober wordt er per touringcar 
koers gezet naar de Scheldedam waar deze slag 
om de Schelde plaatsvond. We zullen daar ook 
een bezoek brengen met een rondleiding aan 
het bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp.  

Op 4 september 1944 vallen de haveninstallaties 
van Antwerpen vrijwel onbeschadigd in gealli-
eerde handen. Maar zolang Duitse kanonnen in 
de Scheldemonding de toegang tot de haven-
stad beheersen, hebben ze niets aan het bezit 
van de havens.  

Het 1e Canadese 
Leger krijgt op-
dracht de Duit-
sers uit de Schel-
demonding te 
verdrijven. In het 
najaar van 1944 
worden West-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, 
Zuid-Beveland en Walcheren het toneel van een 
heroïsche, maar bittere strijd. Op 1 november 
1944 landden Britse, Noorse en Belgische com-
mando’s op de Walcherse kust bij Westkapelle. 
Een deel van de invasietroepen trok door het 
zuidelijke duingebied op in de richting van 
Vlissingen om de Duitse kustbatterijen uit te 
schakelen, terwijl een tweede 
troepenmacht zich een weg vocht 
naar het bosrijke noordwesten van 
Walcheren. Na een week van 
hevige gevechten eindigde opera-
tie Infatuate II op 8 november met 
de capitulatie van de laatste 
Duitse troepen bij Vrouwenpolder. 

De strijd van 1 oktober tot 8 november heeft het 
leven gekost aan zo’n 10.000 personen. Burgers, 
geallieerde en Duitse militairen.  

Op de terugweg wordt op de erebegraafplaats 
bij Bergen op Zoom een krans gelegd. Hier liggen 
op de Canadese begraafplaats 1.115 gesneu-
velde militairen, voor het grootste deel Cana-
dezen. Het Britse ereveld in Bergen op Zoom 
herbergt de graven van 1.296 gesneuvelde 
militairen. 

Nog enkele plaatsen beschikbaar 

Er zijn voor deze Battlefieldtour nog enkele 
plaatsen beschikbaar. U kunt samen met een 
introducé deelnemen. De eigen bijdrage voor 
deze geheel verzorgde dag bedraagt € 10 per 
persoon, inclusief lunch en versnaperingen. 

U kunt op de volgende plaatsen opstappen: 
08.00 uur Woerden station Noordzijde,  
08.20 uur Montfoort Kasteelplein,  
08.35 uur Benschop bushalte dorp,  
08.45 uur Lopik bushalte Gemeentehuis en  
09.00 uur Schoonhoven bushalte Noord.  

Om 17.00 uur vertrekken we weer naar huis. 

Aanmelden 
Meld u aan voor deze fantastische dag, onder 
vermelding van naam, telefoonnummer, opstap-
plaats, wel of niet met partner/introducée, bij: 
raymond.hiltrop@veteranen-lopikerwaard.nl. 

Na aanmelding krijgt u een bevestiging met 
meer informatie over het programma. 
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