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Historiek van het domein Cabour tijdens Wereldoorlog II. 
 
OPERATIE DYNAMO (mei 1940): 
Vanaf 19 mei 1940 werd de evacuatie van Britse troepen gestart onder de codenaam “Operatie Dynamo”. Tussen 26 mei en 4 
juni 1940 werden van op de stranden tussen De Panne en Mardyck (F), met Dunkerque (F) als centraal punt, 198.135 Britten 
en 139.911 Fransen verscheept. Doordat enkel de individuele uitrusting en bewapening mocht meegenomen worden en de 
zware voertuigen moesten dienen om inschepingspieren te improviseren, stond de Westhoek vol met achtergelaten rijtuigen 
van alle slag, met wapens, munitie en levensmiddelen. Een gelijkaardig beeld vertoonde het Cabour-domein. 
Op 1 juni 1940 bereikten de eerste Duitse troepen het domein en het kanaal Veurne- Dunkerque.  
Verscheidene Engelse militairen werden gedood in hun schietstellingen, die zich op de zuidrand van het domein bevonden. Zij 
moesten als ultieme verdediging van het kanaal de inscheping op de stranden in de hand werken. De opruiming van de 
achtergelaten voertuigen gebeurde door de NSKK (National-Sozalistisches Kraftfahrkorps) Hauptkolonne III, andere 
materialen door de Reichsarbeitsdienst (RAD) Gruppe K61 Abteilung K4/60 onder het bevel van Oberfeldmeister Lipgens. 
Zowel NSKK Hauptkolonne III als de RAD Abteilung hadden hun hoofdkwartier in De Panne. 

 
VELDBATTERIJ ADINKERKE  
De veldbatterij Adinkerke situeert zich op de zuidzijde van het domein ter hoogte van de hoeve "De Woestijn" langs de 
Cabourweg zij was bij de Duitse troepen bekend onder de benaming Stp. Ost-W 049 "Schlieffen". 
Het Stp. Ost-W 049 "Schlieffen"  was een veldbatterij, onderdeel van de Atlantische-Muur. Dit was een kustverdediging van 
Noorwegen tot aan de Frans-Spaanse grens. Dergelijke veldbatterijen zorgden voor bijkomende vuurkrachtondersteuning van 
de kustbatterijen. Bij een eventuele invasie van de stranden dienden zij deze onder vuur te nemen.  Zij hadden als bijkomende 
taak aanvallen vanuit het binnenland op te vangen.  
 
Tussen juni 1940 en maart 1942: 
 
Door de troepen die het punt bezetten, werden zes open geschutsstellingen voor veldkanonnen 155 mm in baksteen gebouwd.  
Deze zes open geschutsstellingen werden eerst gebouwd om er zes Franse 15.5 cm type K418(F) kanonnen te plaatsen.  
De open beddingen worden gevormd door bakstenen muurtjes, die aan de buitenkant beschermd worden door aarden dammen. 
De vorm van de bedding is een zevenhoek. Op verscheidene plaatsen werden nissen ingebouwd om er de munitie voor het 
geschut in te stapelen.  
Deze site is uniek aan onze kust. 
 
Tussen 1942 en 1944: 
 
Bij de open schietstellingen werden één commandobunker (type R610) en vier geschutsbunkers (type R611) gebouwd.  
Het landhuis (kasteel) en de tijdens de Eerste Wereldoorlog als hospitaal gebruikte barakken werden als logement gebruikt. 
Eerst werden de werken aan de commandobunker aangevat en begin 1943 werd gelijktijdig met de bouw van de vier 
geschutsbunkers begonnen. In de bunkers stonden 155mm kanonnen opgesteld. 
 Buiten de bunkers was er ook een schietstand, een granaatstand en werden verschillende wegen in het domein aangelegd. 
De veldbatterij werd op 6 september 1944 door de Duitse troepen verlaten zonder dat ze ooit een schot gelost had. 
 
Het Stp- Ost-W 049 Schlieffen werd onder de benaming VELDBATTERIJ ADINKERKE officieel beschermd. (Besluit van 
10/06/1999 verschenen in het Belgische Staatsblad op 27/08/1999 onder dossiernummer 2097.) 
 
BELEG VAN DUINKERKE: 
 
Het beleg van Dunkerque begon met een omsingelingsbeweging door het 1 ste Canadese leger op 6 september 1944. Op 9 
september 1944 werden Adinkerke en De Panne bevrijd waardoor de omsingeling volledig werd. Doordat verscheidene 
aanvallen door de Duitse troepen afgeslagen werden en zij zelfs uitbraakpogingen ondernamen, werd vanaf 4 oktober 1944 het 
beleg overgelaten aan de FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) en de Canadezen werden vervangen door Tsjechische 
Pantsereenheden onder de leiding van generaal A.Liska. Deze troepen namen stelling in op het domein Cabour. Tot in april 
1945 werden zij geconfronteerd met sterke Duitse tegenaanvallen waarbij de stellingen in het domein Cabour herhaaldelijk 
vanuit Dunkerque onder vuur werden genomen. Hierbij telden de Tsjechische troepen 461 gewonden, 40 vermisten en 167 
doden waarvan een aantal op de begraafplaats aan de Cromfortstraat rusten. Op 8 mei 1945 stopten de vijandelijkheden 
(wapenstilstand WO II). Op 9-10 mei gaven de Duitsers zich over en op 11 mei werd de tot puin herleide vesting Dunkerque 
ontruimd. 
 
WATERWINNING: 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de waterwinning in het domein door de Duitse troepen verder gezet. Door het teveel 
wegpompen van zoet water trad een verzilting in het domein Cabour en zijn omgeving op. 
         


