
SLAG OM DE 
SCHELDE  

ZATERDAG 26 OKTOBER
BORSSELE EN 

ELLEWOUTSDIJK
De gemeente Borsele heeft allerlei historische monumenten, veel daarvan hebben onder 
de gevolgen van de oorlog en de slag om de Schelde geleden of zijn daardoor zelfs 
verloren gegaan.  Twee van die historische monumenten hebben een bijzondere rol 
gespeeld bij de bevrijding van de Zak van Zuid-Beveland: Fort Ellewoutsdijk aan de 
zeedijk van de Schelde en de Berg van Troje aan de rand van het beschermd 
dorpsgezicht Borssele. Tijdens de Special ‘Slag om de Schelde’ wordt deze historische 
slag gevierd en kunt u de monumenten met eigen ogen ontdekken. 



DE BERG VAN TROJE
Adres: Monsterweg, 4454 AA in Borssele
Openstelling: 13.00 tot 16.00 uur

De Berg van Troje dateert al van de 10e en  
12e eeuw. De berg is het restant van het 

voormalig mottekasteel (een middeleeuws 
burchttype van hout) Slot Troje, het stamslot van 
de Heren van Borssele. Op de aangrenzende 
heuvel vestigden zij bovendien een verdedigings
toren, want naast woonbestemming had de berg 
met het slot ook een verdedigings functie. Rond 
1330 verloor het deze functie, maar zes eeuwen 
later kreeg de Berg deze verdedigingsfunctie 
weer terug: tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bouwden de Duitse bezetters in en om de berg 
maar liefst vijf bunkers. Hier was het hoofd
kwartier van de 1e Abteilung ArtillerieRegiment 

gevestigd. Samen met vele bunkers langs de 
Schelde in en om Borssele vormden zij de 
vuurlinie voor de verdediging van de 
Westerschelde. 
De Hospitaalbunker op de Berg van Troje is 
tijdens deze Special opengesteld voor publiek. 

ACTIVITEITEN 
• Deskundige rondleiders vertellen u alles 

over de geschiedenis van dit historische 
verdedigingswerk. 

• Om 13.45 uur vindt bij de hospitaalbunker 
een ceremonie plaats onder begeleiding van 
doedelzakspelers en zal er in het kader van 
de herdenking van de Slag om de Schelde 
een herdenkingsplaat worden onthuld. 

OPEN BUNKER NAAST BERG VAN TROJE

BERG VAN TROJE

FORT ELLEWOUTSDIJK  
Adres: Fortweg 2, 4437 AP in 
Ellewoutsdijk
Openstelling: 09.00 tot 16.00 uur

Het Fort Ellewoutsdijk aan de zeedijk te 
Ellewoutsdijk heeft net als de Berg van Troje 

een tweede leven gekregen. Het fort is in 1835 
gebouwd en fungeerde vanaf 1839 als 
verdedigingswerk voor de bewaking van de 
Schelde. De laatste kanonnen zijn in 1918 uit de 
vesting verwijderd, toen verloor het fort zijn 
oorspronkelijke functie. De Duitse bezetters 
wisten echter wel raad met het fort; zij maakten 
dankbaar gebruik van de strategische ligging 
ervan en plaatsten er een mitrailleurbunker op. 
Vanaf deze positie kon de Schelde worden 
bewaakt en zo nodig verdedigd. Fort Elle wouts
dijk is inmiddels eigendom van 
Natuurmonumenten. Natuurmonumenten 
besteedt naast deze Special op meer momenten 
in 2019 en 2020 landelijke aandacht aan 75 jaar 
bevrijding in, u leest er meer over op  
www.natuurmonumenten.nl 

ACTIVITEITEN 
• Binnen een paar kazematten zijn exposities 

ingericht.
• Rondleiders laten u het bijzondere verhaal 

van het fort herbeleven.
• Vreugde Vuur boven op het Fort, bij de 

Vuurbewaarders.
• Gewelf nr. 9: Filmgetuigenissen Slag om de 

Schelde, de film wordt over de dag 
verspreid een aantal keer vertoond

• Gewelf nr. 11: interactieve opdracht met 
een social media over de ‘Vrijheid van 
Meningsuiting’. Bezoekers die moeite 
hebben met social media kunnen de 
opdracht op papier uitwerken. 

KINDERACTIVITEIT
• Voor kinderen is er om 10.30 uur een 

interactieve opdracht in Gewelf nr. 11, 
daarna kunnen de kinderen een eigen 
afbakbroodje boven het vuur roosteren. 

ETEN & DRINKEN
• Alle bezoekers van het Fort Ellewoutsdijk 

wordt een kop koffie of thee met wat 
“lekkers der bie”, aangeboden in  
Gewelf nr. 9. 
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