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Onderzoek veldgraf WOl I Westkapelle

•
De Bergingsdienst en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) verricht
vandaag onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van een veldgraf in Westkapelle. Het
onderzoek geschiedt in opdracht van projectbureau Zeeweringen, dat de dijk in Westkapelle
versterkt. Tijdens de voorbereiding van dijktraject Gat van Westkapelle werd het
projectbureau erover ingelicht dat er mogelijk stoffelijke resten van een Britse militair uit de
Tweede Wereldoorlog onder het basalt van de dijk liggen. Onderzoek ter plaatse moet
vandaag uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval is.

Mogelijke aanwezigheid gesneuvelde militair
De BIDKL voert het onderzoek uit om uit te sluiten dat er een gesneuvelde militair in een
voormalige bomkrater begraven ligt in de dijk bij Westkapelle. Historisch vooronderzoek en
getuigenverklaringen betreffende de aanwezigheid van dit veldgraf wezen hierop. Eventueel
aangetroffen menselijke resten van een militair of aantoonbaar oorlogsslachtoffer worden ten
behoeve van een uitvoerig identificatieonderzoek meegenomen naar het laboratorium van de
BIDKL te Soesterberg. Uitspraken betreffende de identiteit is alleen voorbehouden aan de
autoriteiten van het land van herkomst.

November 1944
Op 1 november 1944 voerden in Westkapelle en Vlissingen voornamelijk Britse, maar ook
Noorse en Nederlandse commando's, amfibische landingen uit om Walcheren uiteindelijk te
bevrijden op 8 november 1944. Het is naast Normandië de enige plek waar de Duitse
Atlantikwall doorbroken werd.

Projectbureau Zeeweringen
Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en
waterschap Scheldestromen. Het projectbureau versterkt de steenbekleding van de dijken in
Zeeland. In totaal ruim 325 kilometer. De steenbekleding wordt versterkt, omdat deze niet
aan de wettelijke norm voldoet. Er is geen acuut gevaar voor de veiligheid van Zeeland. Het
project moet in 2015 afgerond zijn. Voor meer informatie zie: www.zeeweringen.nl.
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Noot voor redactie

Tijdens het onderzoek zijn toeschouwers of pers niet toegestaan. Nadere berichtgeving over
de uitkomst van het onderzoek volgt later vandaag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke McGovern, projectsecretaris van
projectbureau Zeeweringen: 088-2461361,06-52688241 of anneke.mcgovern@rws.nl.

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW, Middelburg

Pia Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1,

Middelburg

Telefoon 088 246 1370
Fax 088246 1994

Internet www.zeeweringen.nl
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