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Wat gaan we doen vandaag?
Zin om Zeeland beter te leren kennen?
Goed idee: bezoek de Zeeuwse musea en raak betrokken bij het veelzijdige 
heden en verleden van Zeeland.
In deze museumwegwijzer vindt bevindt zich een handig overzicht van 
musea in Zeeland, ook bij u in de buurt. Er valt heel wat te ontdekken!

Museumgids voor Zeeland 2017-2018
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Sint-Maartensdijk
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Nieuwvliet



Het Bevrijdingsmuseum met daarbij het bijbehorende 3 hectare grote 
Bevrijdingspark toont de bewogen geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De Slag om de Schelde, met als doel de Atlantikwall te door- 
breken en de aanvoerlijn naar de havens van Antwerpen vrij te maken, neemt 
een prominente plaats in. Na 85 dagen van intensieve strijd, kan het eerste schip 
de Westerschelde opvaren. Daarmee komt het vastgelopen geallieerde offensief 
in beweging en is het einde van de Tweede Wereldoorlog in zicht.

Coudorp 41, 4455 AH  Nieuwdorp
0113-671475 
info@bmzeeland.nl 
www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl
www.facebook.com/bmzeelandnl
17/4 t/m 5/11 di t/m vr  13.00–17.00 uur, 
za 10.00–17.00 uur.  6/11 t/m 16/4 wo 13.00–17.00 uur en za 10.00–17.00 uur. 
€ 9,00; kinderen t/m 5 jaar gratis; jongeren 6 t/m 12 jaar € 5,00;
groepen vanaf 15 personen € 8,00; zeelandpas € 8,00; Museumkaarthouders 
gratis entree! Groepen kunnen buiten de openingstijden (na aanvraag) het  
museum bezoeken. 

Bevrijdingsmuseum
Zeeland
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Leuke interactieve presentatie van fruit, fruitteelt, fruithandel en fruitverwerking 
door de eeuwen heen. Met de veilingklok wordt ouderwets fruit geveild. In de 
grote tuin zijn verschillende teelt- en snoeiwijzen van oude rassen te zien. Vele 
activiteiten, workshops en cursussen gedurende het jaar. 
Gratis speurtochten voor kinderen.

Fruitteeltmuseum

Annie M.G. Schmidtsingel 1, 4421 TA Kapelle
0113-344904
info@fruitteeltmuseum.nl
www.fruitteeltmuseum.nl
1/4 tot 1/11 di t/m za 13.00 – 17.00 uur. Juli en Augustus ma t/m za 
11.00 – 17.00 uur. 1/11 t/m 31/3 wo en za 13.00 – 17.00 uur.  Gesloten: 
Christelijke feestdagen, Koningsdag en Oud- en Nieuwjaarsdag
Zomerperiode: € 6,00; Winterperiode € 5,00; kinderen 4 t/m 17 jaar  
€ 2,00; Groepen van meer dan 20 personen en de Zeelandpas € 4,50; 
aanvraag buiten openingstijden, ook op zondag, is mogelijk; 
Museum- en ICOMkaarthouders gratis.  
Rondleidingen reserveren.

Bruinisse
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Sint-Maartensdijk



Een rit met de stoomtrein door het mooie Zeeuwse landschap brengt u  
terug naar het verleden: de spoorwegen van de jaren ’30. Gezeten op de 
houten banken in de 3e klasse of op het pluche van de 1e en de 2e klasse 
geniet u van een ontspannen treinreis in een nostalgische sfeer. Op het eind-
punt Hoedekenskerke vindt u diverse attracties voor kinderen.

Museum Stoomtrein
Goes-Borsele

Albert Plesmanweg 23, 4462 GC Goes
Trein beschikt over rolstoelrijtuig met lift. Zie website. 
0113-270705
info@destoomtrein.nl
www.destoomtrein.nl
16/4 t/m 25/10 zon- en bepaalde feestdagen 
10.00-18.00 uur. 09/7 t/m 31/8 dagelijks 
behalve vrijdag en zaterdag
Zie website. Treinen vertrekken uit Goes om 11.00 en 14.00 uur
Dagkaart 3e klas € 11,00; 1e/2e klas € 16,00; kinderen 4 t/m 12 jr. 50%.

Het OosterscheldeMuseum biedt op overzichtelijke wijze inzicht in het verleden 
en heden van de bijzondere vorm van kreeften-, mossel- en oestervisserij en haar 
verwerking. Het museum is gevestigd in twee zalen op de benedenverdieping 
van het voormalig gemeentehuis (bouwjaar 1914) in het mooie dorp Yerseke.

Kerkplein 1, 4401 ED Yerseke
0113-574374 / 571864 (VVV) / 06-39676761
info@oosterscheldemuseum.nl
www.oosterscheldemuseum.nl
Gehele jaar di t/m vr 9.30-12.30 en 13.00-
16.00 uur.  Van 6/05 t/m 9/09 ook op za 10.00-16.00 uur. 
Juli en augustus ma 13.00-16.00 uur. Gesloten op zon- en feestdagen.  
Voor bezoek op afwijkende tijden:  06-39676761
€ 3,00; kinderen tot 4 jaar gratis; 4 t/m 12 jaar € 2,00; houders 65+ / cjp-
pas / zeelandpas € 2,00;  Museumkaart 50% korting; groepen vanaf 10 
personen € 2,00; rondleiding door gids per groep € 20,00. Voor bezoek 
oesterputten en museum onder leiding van gids, afspreken via VVV 
Yerseke, 0113-571864.

OosterscheldeMuseum
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Het museum is gevestigd in een voormalig weeshuis te Goes. 
Bekijk de multimedia presentatie over Goese wezen, leer alles over Goes of 
geniet van de prachtige streekdrachten. Loop door verdronken land zonder 
natte voeten te krijgen. Steeds wisselende merklapexposities. Voor kinderen 
zijn er verschillende leuke speurtochten. 

Singelstraat 13, 4461 HZ Goes
0113-228883 
info@hmdb.nl 
www.hmdb.nl
maandag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur
zaterdag en zondag  13.00-17.00 uur
Gesloten: christelijke feestdagen, Koningsdag en Oud- en Nieuwjaarsdag. 
€ 10,00; kinderen tot 4 jaar gratis; kinderen 4 t/m 17 jaar € 4,00; groepen 
vanaf 20 personen € 7,50; zeelandpas € 7,50; Museumkaarthouders gratis; 
In juli en augustus iedere dinsdag om 11.30 uur gratis rondleiding.
Voor arrangementen zie website. 

Historisch Museum
De Bevelanden

Museum Stoomtrein
Goes-Borsele

OosterscheldeMuseum
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Het museum is een replica van de ‘kunstzaal’ die schilder Jan Toorop in 1911 
liet bouwen. Van eind maart tot begin november worden afwisselend werken 
van de Domburgse kunstenaarskolonie (eind 19e / begin 20e eeuw) en van 
hedendaagse Zeeuwse kunstenaars getoond. In 2017 zal er aandacht worden 
besteed aan bijzondere collecties. 

Marie Tak
van Poortvliet 
Museum

Ooststraat 10a, 4357 BE Domburg
0118-584618
info@mtvp.nl
www.marietakmuseum.nl
09/4 t/m 12/11 di t/m zo 13.00–17.00 uur. Tevens geopend op 2e 
paasdag en 2e pinksterdag Gesloten van 3 juli t/m 8 juli i.v.m. wisselen 
van de tentoonstelling
€ 4,50; kinderen t/m 12 jaar gratis; CJP en groepen vanaf 10 personen, 
€ 4,00; rondleidingen op aanvraag.
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In het Dijk- en Oorlogsmuseum onder aan de dijk wordt op een interactieve 
manier de geschiedenis van het dijkdorp en haar bewoners getoond. De 
Tweede Wereldoorlog is een belangrijk breekpunt in deze geschiedenis. De 
grote vuurtoren aan het begin van het dorp kan ook worden bezocht. Daar 
zie je de geschiedenis aan je voeten liggen.

Het Polderhuis, musea &  
meer

Zuidstraat 154-156, 4361 AK Westkapelle
0118-570700
info@polderhuiswestkapelle.nl
www.polderhuiswestkapelle.nl 
1/4 t/m 1/11 dagelijks 10.00-17.00 uur
2/11 t/m 31/3 wo t/m zo 11.00-17.00 uur
In de schoolvakanties in de winter ook op ma en di open van 11.00-
17.00 uur. Gesloten op 25 en 31 december en 1 januari. Voor openings-
tijden van de grote vuurtoren verwijzen we naar de website.
Zie voor een actueel overzicht onze website. 

Deze werf is de oudste nog werkende werf in Zeeland, gesticht in 1763. 
Nu gerestaureerd als een werkende museumwerf. In de loodsen wordt het  
verhaal van tweehonderd jaar scheepsbouw verteld aan de hand van de oude 
gereedschappen en machines, en door middel van een video presentatie. Op 
de wagenhelling wordt gewerkt aan het onderhoud van traditionele sche-
pen, en in de bouwloods is te zien hoe het scheepsbouwersambacht in de 
praktijk werd uitgeoefend.  

Historische
Scheepswerf
C.A. Meerman 

Zuidwal 63,  4341 CH  Arnemuiden
06 20141598
info@werfarnemuiden.nl
www.werfarnemuiden.nl
www.facebook.com/werfarnemuiden
1/4 tot 31/10 wo en za 13.00 tot 17.00 uur. Groepen (vanaf 10 personen) 
op afspraak het gehele jaar 
€ 3,50; kinderen tot 12 jaar gratis; groepen vanaf 10 personen € 2,50;  
Combikaart met Museum Arnemuiden € 5,00;  Combikaart groepen  
€ 4,50.
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Hét museum voor natuur en landschap van Zeeland. Een afwisselende,
levendige tentoonstelling neemt u mee door de geschiedenis van het Zeeuw-
se landschap en laat u de rijk gevarieerde Zeeuwse natuur zien. In de 2,5  
hectare grote landschapstuin krijgt u een indruk van de verschillende 
landschapstypen en de natuur van Zeeland. Beklim ook het mottekasteel.

Terra Maris 

Duinvlietweg 6, 4356 ND Oostkapelle 
0118-582620
info@terramaris.nl 
www.terramaris.nl
15/4 t/m 31/10 dagelijks 10.00-17.00 uur
1/11 t/m 14/4 wo t/m vr 12.00-16.00 uur, za en zo 12.00-17.00 uur 
(tijdens Zeeuwse schoolvakanties ma t/m zo 12.00-17.00 uur)
€ 6,50; kinderen 4 t/m 16 jaar € 4,00;
groepen vanaf 10 volwassenen € 5,00;
groepen vanaf 10 kinderen € 3,50;
Museumkaarthouders gratis.

Beleef het verleden in de middeleeuwse kelders van het Zeeuws Archief! 
Wisselende tentoonstellingen van archiefstukken, museumobjecten, foto’s en 
filmbeelden geven een beeld van de rijke geschiedenis van Zeeland. Voor kin-
deren zijn er speurtochten. Rondleidingen door het 18e-eeuwse stadspaleis, 
waarin het Zeeuws Archief is gehuisvest, zijn via VVV Zeeland (0118-569177) 
te boeken.

Van de Perrehuis, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg
0118-678800
info@zeeuwsarchief.nl 
www.zeeuwsarchief.nl
Expositie ma t/m vr en elke eerste za van de maand 9.00-17.00 uur.  
Studiezaal di t/m vr 10.00-17.00 uur en elke eerste za van de maand 
9.00-17.00 uur. 
Feestdagen gesloten.
Gratis; Rondleidingen tegen betaling.

Zeeuws Archief
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Het Polderhuis, musea &  
meer

Historische
Scheepswerf
C.A. Meerman 



Het muZEEum is een maritiem museum dat op eigentijdse wijze laat zien wat 
de betekenis van de zee is voor Zeeland en het achterland. Het muZEEum 
vertelt verhalen over Michiel de Ruyter, de VOC, kleine en grote helden. Ook 
kinderen vinden het muZEEum leuk en spannend en er zijn allerlei spelletjes 
en speurtochten.  

Zeeuws maritiem
muZEEum 

Nieuwendijk 11, 4381 BV Vlissingen
0118-412498
info@muzeeum.nl 
www.muzeeum.nl
di t/m zo 10.00-17.00 uur; Tijdens de vakanties ook op maandag open. 
Koningsdag, eerste kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten
€ 10,00; kinderen tot 4 jaar gratis; 4 tot 18 jaar € 5,00;  
Museumkaarthouders gratis.

Het Zeeuws Museum bevindt zich in het historische centrum van Middelburg. 
In deze voormalige abdij ontdekt u de onverwachte eigenschappen van de 
provincie: van archeologische vondsten en wereldberoemde wandtapijten 
tot streekdracht, zilver en exotische objecten die Zeeuwen van verre reizen 
meenamen. 

Abdij (plein) 4331 BK  Middelburg
0118-653000
info@zeeuwsmuseum.nl
www.zeeuwsmuseum.nl
Gehele jaar open; Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten
di t/m zo 11.00-17.00 uur
€ 9,50; kinderen en jongeren t/m 18 jaar gratis; groepen vanaf 10  
personen: € 7,50 p.p.; Museumkaarthouders gratis.
   

Zeeuws Museum
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Zeeuws maritiem
muZEEum 

Zeeuws Museum

Beleef de roemrijke geschiedenis van de stad Veere! Het museum is  
gevestigd op twee locaties: de Schotse Huizen aan de Kaai en het Stadhuis 
aan de Markt. Tot de collectie behoren o.m. de unieke 16e-eeuwse Stadhuis-
beelden van Veere, de beroemde beker van Maximiliaan, voorwerpen die 
herinneren aan de eeuwenlange Schots-Veerse handelsrelatie en meer recent 
de internationale kunstenaarskolonie. ‘Het verhaal van Veere’ komt tot leven 
tijdens een stadswandeling voor de hele familie. Deze winter zijn de Schotse 
Huizen prachtig heringericht, dus kom langs voor een vernieuwde blik op de 
collectie.

Kaai 25/27, 4351 AA Veere
0118-501744
museum@museumveere.nl
www.museumveere.nl
1/4 tot 31/10 ma t/m zo 10.00-17.00 uur; 1/11 tot 31/3  
zie voor een actueel overzicht onze website 
€ 5,00; Museumkaarthouders en kinderen t/m 12 jaar 
gratis; groepen vanaf 15 personen € 4,00 p.p.;  
toegang tot museum en grote kerk € 7,00.

Museum Veere

In het voormalige stadhuis kunt u kennis maken met de rijke geschiedenis 
van Arnemuiden, met archeologische vondsten, de visserij, een maquette van 
de werf, streekdrachten en de Trouwzaal met prachtige schilderijen. Verder 
zijn er twee tijdelijke exposities: over de zoutwinning en over de brandweer 
in Arnemuiden. In  ‘t Uusje van Eine kunt u aan de huiselijke sfeer van vroeger 
snuffelen, een kijkje nemen bij de wijkverpleegster en de 15e-eeuwse kelder 
bekijken. 

       

Langstraat 35, 4341 EC Arnemuiden
0118 – 603242 b.g.g. 0118 - 602824
museum@museumarnemuiden.nl
www.museumarnemuiden.nl
mei t/m oktober en het Museumweekend
wo en za 13.00-17.00 uur; Groepen het gehele jaar op afspraak. 
€ 3,50; kinderen tot 12 jaar gratis; combikaart met Historische Scheeps-
werf C.A. Meerman € 5,00; groepen vanaf 10 personen: € 3,00 p.p.

Museum Arnemuiden

H
)
*
8
?

€

H
)
*
8
?

€

W
a

lc
h

e
r
e

n



Museum de Meestoof geeft een mooi beeld van het vroegere leven en 
cultuur op Tholen. Het museum bestaat uit een hoofdgebouw, twee land-
bouwschuren en een Noorse geschenkwoning uit 1953. In het hoofdgebouw 
zijn o.a. glas en keramiek van Chris Lanooy, Thoolse klederdracht en sieraden 
te zien. Op de zolderverdieping ziet u een grutterswinkeltje, een bedstee- 
kamer, dokterskamer en kinderspeelgoed. In de schuren is een schoolklas 
anno 1910 opgesteld en zijn er verschillende oude werkplaatsjes. Kortom, 
een hele middag genieten!

Bierensstraat 6, 4697 GE Sint-Annaland
0166-652901 / 06-22826192
info@demeestoof.nl
www.demeestoof.nl 
Vanaf de museumweek 01/4 t/m 31/10
di t/m za 14.00-17.00 uur,
juli en augustus: di t/m za 13.30-17.00, op woensdag 12.00-17.00 uur 
€ 3,50; kinderen € 2,00; Museumkaarthouders gratis; rondleiding voor  
groepen en lunches op aanvraag.

De Meestoof, 
streekmuseum voor 
Tholen
en Sint Philipsland
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Reis naar de smalstad en kom in de Oranjekamer kijken naar een stukje 
geschiedenis van deze oude Zeeuwse Oranjestad waar ooit Jacoba van 
Beieren en Frank van Borssele een kasteel hadden en later de Oranjes als Heer 
of Vrouw macht uitoefenden. Bekijk plaatselijke opgravingen, oude kogels, 
hoe de Kloveniers van Scherpenisse zich bezig hielden en de band tussen de
Oranjes en Sint-Maartensdijk nog steeds hecht is.

Markt 1 (VVV) en Markt 2 (Raedthuys), 4695 CE Sint-Maartensdijk
0166-662626  / 0166-663771 
www.raedthuystholen.nl/oranjekamer 
www.vvvzeeland.nl/oranjekamer
Via het Raedthuys: gehele jaar geopend, ma t/m zo 11.00 - 
17.00 uur en op afspraak. Via VVV april - september 
gedurende kantoortijden VVV. Op feestdagen gesloten.  
€ 2,50 (incl. koffie of thee); 
traplift aanwezig.

De Oranjekamer
Historisch Museum
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De Meestoof, 
streekmuseum voor 
Tholen
en Sint Philipsland

De Oranjekamer
Historisch Museum

In het museum is te zien hoe de bewoners van de streek zich door de eeuwen 
heen verdedigden tegen vijandelijke aanvallen. De Staats-Spaanse Linies, 
ontstaan tijdens de Opstand, vormen de kern van de collectie, terwijl 
wisselexposities thematisch een onderdeel van de linies belichten. Daarnaast 
organiseert het museum jaarlijks een uitgebreid activiteitenprogramma voor 
jong en oud. In het museum is tevens het Kenniscentrum voor de Staats-
Spaanse Linies gevestigd.

Museum Het Bolwerk, 
hét informatiecentrum 
voor de Staats-Spaanse 
Linies

Markt 28, 4515 BB IJzendijke
0117-301200
museuminfo@zeelandnet.nl 
www.staatsspaanselinies.eu
1/4 t/m 29/10 di t/m zo 13.00–17.00 uur 
Gesloten: 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en Koningsdag. 
€ 4,00; kinderen t/m 12 jaar gratis; Museumkaarthouders 
gratis; groepen € 3,50; gids € 25,00. Rondleidingen/ 
arrangementen op maat en verjaarspartijtjes kunnen 
gedurende het gehele kalenderjaar worden geboekt.
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Midden in het gezellige en dynamische hart van Sluis staat het enige Belfort 
van Nederland. Het is ingericht als museum waarin van alles te beleven is met 
voorwerpen, schilderijen, interactieve presentaties, quizzen en twee 
minibioscopen. Over de verrassende geschiedenis van Sluis als rijke 
middeleeuwse stad en 17e-eeuwse vestingplaats. Over woordenboeken, 
taal, dialecten en Johan Hendrik van Dale. Met vanaf de belforttoren een 
prachtig zicht op de stad en het landschap. Met kunsttentoonstellingen in 
de raadskelder. En met de raadszaal en de burgemeesterskamer als ware 
pronkruimten.  

Groote Markt 1, 4524 CD Sluis
0117–712604
sluis@vvvzeeland.nl
www.belfortsluis.nl
1/6 t/m 30/09 ma t/m za 10.00-16.30 uur; zo 13.00-16.30 uur.  1/10 t 
31/5 wo t/m zo 13.00-16.30 uur;
€ 4,50; kinderen 6 t/m 12 jaar € 2,50; groepen vanaf 15 personen: € 2,00 
p.p., kinderen 6 t/m 12 jaar € 1,25 p.p
   

Museum Het Belfort
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In het Warenhuis maakt u op een interactieve manier kennis met het Land 
van Axel en met de mensen die er tussen 1850 en 1950 leefden. Hoe ze eruit 
zagen, wat ze deden en waar ze in geloofden en hoe ze het landschap 
gestalte gaven. Een bezoek aan Museum Het Warenhuis is dan ook een unieke 
ervaring voor het hele gezin. De bijzondere presentatie van dit ooit fel 
omstreden grensgebied, de fraaie streekdrachtcollectie, de prachtige 
schilderingen en de winkel in Jugendstil, laten jong en oud vroegere tijden 
beleven.

Het Warenhuis - Museum 
Het Land van Axel

Markt 2, 4571 BG Axel
0115-562885
info@hetwarenhuis.nl 
www.hetwarenhuis.nl
wo t/m za 11.00 – 17.00 uur
€ 7,50; kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding van 
ouders gratis; jeugd 13 t/m 17 jaar € 2,00-; museumkaart-
houders gratis. Voor overige tarieven zie website.

Ver verleden, bijna heden, vissen en gevist worden, een plek om te lezen of te 
tekenen en uren rond te kijken.

Kaai 1-103, 4511 RC Breskens
0117-383656
visserijmuseumbreskens@outlook.com
www.museumbreskens.nl
01/04 t/m 31/10 di t/m za 10.00-17.00 uur, zo 14.00-17.00 uur;
juli en augustus ma t/m za 10.00-17.00 uur, zo 14.00-17.00 uur; 
Extra openingstijden voorjaars- en kerstvakantie: zie website;
Voor groepen (incl. gids) het gehele jaar op afspraak geopend.
€ 5,50; kinderen 6 t/m 12 jaar en 65+ € 4,50; kinderen 0 t/m 5 jaar  
gratis; groepen vanaf 15 personen, incl. gids , € 5,50 p.p.

Visserijmuseum Breskens
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In het historische gebouw van het Refugium Ten Duinen, het vluchthuis van 
de cisterciënzer monniken, die van de 13e  tot de 17e eeuw rond Hulst 
inpolderingen verrichtten, vindt u het Museum De Vier Ambachten. Naast 
klederdracht, nijverheid, folklore, gilden, cartografie en onderwijs, wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan het dierenepos Reynaert de Vos en aan de 
Hulster vesting. Daarnaast  is er een verzameling schilderijen van de Hulster 
schilder Jan R. Haak en een topstuk van de Vlaamse meester Cornelis de Vos, 
die eveneens uit Hulst afkomstig was. 

Steenstraat 28, 4561 AS Hulst
0114-320692
info@museumhulst.nl 
www.museumhulst.nl
(ook info wisseltentoonstellingen)
1e weekend april t/m 1e weekend november: dagelijks 
14.00-17.00 uur
Gratis toegang. 

Museum Hulst

Het Warenhuis - Museum 
Het Land van Axel

Visserijmuseum Breskens

In het Industrieel Museum Zeeland ondervindt u op thematische wijze de 
evolutie van de industrie in Zeeland vanaf het einde van de 19e eeuw tot aan 
de hedendaagse processen van producten. Het verleden, het heden maar ook 
de toekomstige ontwikkelingen komen als een rode draad door de beleving 
van de collectie en opzet terug. Hierdoor wordt een bezoek aan het museum 
een beleving voor jong en oud. Voor de techneuten worden vele mooie 
machines getoond, maar ook voor de kinderen zijn er veel mogelijkheden, 
zoals een speurtocht en 3D printen.

Industrieel Museum
Zeeland

Westkade 114, 4551 LA Sas van Gent
0115-690985
info@industrieelmuseumzeeland.nl
www.industrieelmuseumzeeland.nl
zie voor een actueel overzicht onze website 
zie voor een actueel overzicht onze website. 
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Aardenburg is één van de oudste plaatsen in Zeeland. Het bestaat al bijna 2.000 
jaar. In de bodem van Aardenburg is een grote hoeveelheid Romeinse en 
middeleeuwse voorwerpen gevonden. Benieuwd naar het leven van toen? Kom 
dan naar het Archeologisch Museum in Aardenburg. Het museum laat het 
dagelijkse leven van Romeinse  soldaten en middeleeuwse burgers zien aan de 
hand van verscheidene personages en een groot aantal opgegraven 
voorwerpen. Achter het museum ligt een prachtige heemtuin, met bijzondere 
kruiden, planten, struiken en restanten van een Gallo-Romeins tempeltje.

Archeologisch Museum
Zeeland

Marktstraat 18, 4527 CL Aardenburg
0117-492888 / 06-52571938
archmus@zeelandnet.nl
www.museumaardenburg.nl
1/4 t/m 30/09 ma t/m za 10.00-17.00 uur en zo 13.00-17.00 uur
€ 3,50; kinderen t/m 6 jaar gratis; 7 t/m 18 jaar, groepen vanaf 10 
personen en houders CJP pas: € 2,50 pp; Museumkaarthouders 
gratis;  Schoolgroepen op aanvraag.
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Museum over de geschiedenis van het onderwijs en opvoeding. Grote 
collectie schoolmaterialen en bijbehorende artikelen, waaronder een 
verzameling nationale en internationale leesplankjes.  Via een doorlopen-
de presentatie wordt een selectie van de vele schoolplaten getoond. Het  
Museum is gevestigd in een prachtig Rijksmonument uit 1919. 
Voor de jeugd is een leuke puzzeltocht beschikbaar.

Nieuwstraat 2-4, 4531 CW Terneuzen
0115-720821 / 06-22103108
info@schoolmuseumterneuzen.nl 
www.schoolmuseumterneuzen.nl
1/5 t/m 30/09 wo t/m za 13.30-17.00 uur;
1/10 t/m 30/04 wo en za 13.30-17.00 uur;
Groepen op afspraak, het gehele jaar mogelijk. 
€ 3,00; kinderen t/m 12 jaar (alleen onder begelei-
ding) € 2,00; vrienden van het museum gratis; Voor 
groepen vanaf 12 personen geldt een korting van 
10%. Rondleiding(en): Voor groepen tot 12 personen  
€ 10.00; Voor iedere extra groep € 7.50.

Museum Schooltijd
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Archeologisch Museum
Zeeland

Boeiend én verrassend:
Thema’s zoals Trekpaard, Vlas, Meekrap en de Geografie van Schouwen-
Duiveland staan centraal, maar ook het woonhuis uit 1920; kruidentuin en 
een nieuw wagenhuis met koetsen. Museumcafé met terras voor drankjes en 
lunch. Groepsarrangementen in Dreischor en omgeving. Speciaal thema in 
2017 : de Aardappel

Molenweg 3, 4315 CE Dreischor
0111-402303
info@goemanszorg.nl
www.goemanszorg.nl
25/2 t/m 05/03, di t/m zo 11.00-17.00 uur;
13/4 t/m 29/10, di t/m zo 11.00-17.00 uur;
Groepen op afspraak, het gehele jaar mogelijk. 
€ 5,00; kinderen t/m 15 jaar € 2,50; groepen vanaf 15 personen € 4,25 
p.p. en 2,00 per kind t/m 15 jaar. Museumkaarthouders gratis.

Streek- en 
Landbouwmuseum  
Goemanszorg 
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Museum De Karrekasse

Dorpsstraat 55, 4504 AG Nieuwvliet
0117-452850 / bgg 0117-381532
info@cadzandsedracht.nl 
www.cadzandsedracht.nl
1/4 t/m 31/10 wo en za 13.00-17.00 uur 
Juli en Augustus ma t/m do en za 13.00-17.00 uur
€ 4,00 (incl. rondleiding); kinderen tot 6 jaar gratis; kinderen 6 t/m 12 
jaar € 3,00; Zeelandpas € 3,00; groepen (minimaal 20 personen en 
vooraf reserveren) € 3,00.
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Dit museum laat de streekdracht en de leefomgeving van rond 1900 in het 
land van Cadzand zien. Ieder jaar een wisselend thema. Voor 2017 wordt de 
Cadzandse dracht van voor 1800 getoond.
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Beleef het, proef het, een verrassend museum! De oudheidkamer is een vissers-
woning, die is ingericht uit de periode van ongeveer 1900. In het visserijmuseum 
meer over de vroegere en hedendaagse mosselvisserij. Dit museum vindt u in 
Bruinisse, op het eeuwenoude snijpunt van Grevelingen, Krammer en Zijpe.  

Oudestraat 23, 4311 AV Bruinisse
0111-481412 of 0111-481838
postmaster@brusea.nl
www.brusea.nl
Mei, juni en september ma t/m vr 
14.00-17.00 uur. Juli en augustus ma, di, vr, za 14.00-17.00 uur, wo en 
do 10.00-17.00 uur. Herfstvakantie: van ma t/m za 14.00-17.00 uur
€ 4,00; kinderen vanaf 4 jaar € 1,00; groepen € 3,50;  groepen het hele 
jaar op afspraak. Scholen Schouwen-Duiveland (op afspraak) gratis; Tel. 
0111-481838.

Brusea 

Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier caissons die in 1953 zijn 
gebruikt om het gat in de dijk bij Ouwerkerk te sluiten. Elk caisson heeft een 
thema: 1) de feiten, 2) de emoties, 3) de wederopbouw en 4) innovaties Zuid-
westelijke Delta. Elk thema krijgt invulling met onder meer filmbeelden, 
polygoonjournaals, foto’s, knipsels, materialen, hulpgoederen en machines, 
die verspreid over het museum te bekijken zijn. Zo wordt een beeld gegeven 
van de ingrijpende gevolgen van de ramp van 1 februari 1953. 

Watersnoodmuseum

Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk
0111-644382; Boekingskantoor groepen: 06-10184027
info@watersnoodmuseum.nl
www.watersnoodmuseum.nl
1/4 tot 1/11 ma t/m zo 10.00-17.00 uur
1/11 tot 1/4 di t/m zo 10.00-17.00 uur
(kassa sluit om 16.15) gesloten op 1e Kerst-
dag en Nieuwjaarsdag
€ 9,50; kinderen tot 6 jaar gratis; 6-12 jaar € 4,50; CJP € 5,00; 
Museumkaarthouders gratis.
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De museumcollectie omvat authentieke scheepsmodellen, boeiende 
maritieme schilderijen, topografische kaarten, paskaarten, prenten 
en nautische instrumenten. Het Brouws Museum herbergt ook een filmzaal  
(3 films te bekijken) en bibliotheek. Bezoek de fraaie museumtuin!

Brouws Museum

Haven Zuidzijde 14-15, 4318 AJ Brouwershaven
0111-691342
info@brouwsmuseum.nl
www.brouwsmuseum.nl
Gehele jaar geopend, ook voor groepen! Rondleidingen op aanvraag.
Openingstijden: ma t/m vr 13.00-17.00 uur.  Voor een bezoek op  
zaterdag en zondag, gelieve tevoren te bellen (0111-691342)
€ 3,00; kinderen tot 4 jaar gratis.

Brusea 

Watersnoodmuseum
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Authentiek oud schoolgebouw met klaslokaal ingericht als een klas uit 1920. 
Permanente expositie ‘Ringwalburgen in Zeeland’. 
Elk jaar 2 wisseltentoonstellingen. Nostalgie voor ouderen en leuk voor 
kinderen. Beperkt toegankelijk voor gehandicapten.

Kerkstraat 3, 4328 LH Burgh
0111-651529 of 06-10312835
info@burghseschoole.nl
www.burghseschoole.nl
08/4 t/m 28/10 wo t/m za 13.00-16.00 uur (juli en augustus 12.00-16.00 
uur). In principe op feestdagen gesloten. Groepen vanaf 10 personen ook 
buiten openingstijden
€ 2,50; kinderen 6 t/m 12 jaar € 1,50; 
groepen vanaf 10 personen zonder begeleiding € 2,00; met begeleiding € 
3,00 (alleen op afspraak). Op aanvraag kan een lesje in de stijl van 100 jaar 
geleden worden verzorgd.

Museum 
De Burghse Schoole
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Oude schepen die vroeger in het Deltagebied voeren liggen in volle glorie in 
de eeuwenoude stadshaven. In de Stads & Commerciewerf (op loopafstand) 
is de restauratie van een boeier te bezichtigen.

Museumhaven Zeeland

Vissersdijk 2, 4301 ND Zierikzee
06-52166621
info@museumhavenzeeland.nl
www.museumhavenzeeland.nl
03/4 t/m 11/9
di t/m za 13.00–17.00 uur
Groepsbezoek op afspraak
Toegang gratis.
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Het Stadhuismuseum Zierikzee vertelt het verhaal van de stad Zierikzee en de 
bewoners van Schouwen-Duiveland. Het doet dat via objecten behorende tot 
de gemeentelijke collectie van Schouwen-Duiveland in het 15e-eeuwse stad-
huis van Zierikzee. Vanuit het Stadhuismuseum Zierikzee worden op woensdag- 
en zaterdagmiddag om 14.30 uur rondleidingen georganiseerd door het 500 
jaar oude gevangeniscomplex van het Zierikzeese Gravensteen. Per rondleiding 
kunnen 15 personen mee. Reserveren wordt aanbevolen.

Stadhuismuseum 
Zierikzee

Meelstraat 6-10, 4301 EC Zierikzee
0111-454464
info@stadhuismuseum.nl
http://www.stadhuismuseum.nl
Gehele jaar open; di t/m za 11:00 uur tot 17:00 uur en 
zo 13:00 uur tot 17:00 uur. Aangepaste openingstijden in de schoolva-
kanties en rondom de feestdagen zijn te vinden op onze website.  
€ 7,50; 6 t/m 18 jaar, CJP € 3,50; Museumkaart, ICOM, Vereniging 
Rembrandt en kinderen tot 6 jaar gratis; groepen 10-20 personen € 6,00, 
20-40 personen € 5,00, 40 personen en meer € 4,50; rondleiding  
(exclusief toegangsprijs) € 35,00.
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Museumhaven Zeeland

Stadhuismuseum 
Zierikzee

Cameramuseum  
Zierikzee
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Het Cameramuseum vertelt het verhaal over de historie en het ontstaan van 
de fotografie in al haar facetten, een ontdekkingstocht voor jong en oud. De 
Schouwse fotografen, donkere kamer, studio, projectie, stereo en natuurlijk 
veel camera’s en allerlei toebehoren komen aan bod en worden omlijst met 
levensechte taferelen verdeeld over drie verdiepingen! Er zijn veel activiteiten 
te boeken en u kunt, op afspraak, op de foto in klederdracht! 
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Visstraat 12, 4301 CC  Zierikzee
0111-412694
bob@cameramuseum.nl
marieke@cameramuseum.nl
www.cameramuseum.nl 
di t/m zo 13.00-17.00 uur
€ 5,00; kinderen tot 6 jaar gratis; kinderen 6 t/m 12 jaar € 2,50; groepen 
(min. 6 personen en vooraf reserveren) € 4,00; kinderen t/m 6 jaar 
gratis; kinderen 6 tot 12 jaar € 2,00, rondleiding € 25,00. 

Altijd wat te doen in de musea 
De Zeeuwse musea organiseren in 2017 veel verrassende tentoonstellingen en 
activiteiten. Kijk voor een actueel overzicht van het aanbod op www.zeelandmu-
seumland.nl (agenda) of www.zeeuwseankers.nl. Een aantal musea speelt in op 
een van de jaarthema’s van Zeeuwse Ankers.

Altijd wel een museum in de buurt
In Zeeland zijn, naar verhouding, veel musea. Er is 
altijd wel een museum in de buurt.  Mocht dat mu-
seum nu net gesloten zijn wanneer je langskomt, 
bieden de Zeeuwse musea je een unieke service. 
Op alle museumgevels is een bordje met QR-code 
aangebracht. Door deze te scannen met je smart-
phone kom je op de mobiele website van Zeeland 
Museumland terecht. Hier vind je snel een 
museum in de buurt dat wel geopend is.



3 t/m 9 april 2017: Nationale Museumweek
De 3e Nationale Museumweek is van maandag 3 tot en met zondag 9 april en 
heeft als thema ‘Ons echte /goud\. Dichterbij dan je denkt!’. Een hele week staan 
musea en hun collecties in de schijnwerpers. Ook Zeeuwse musea tonen hun 
(gouden) pronkstukken en nieuwe aanwinsten om zo veel mogelijk 
mensen kennis te laten maken met hun prachtige museumcollecties.  Kijk voor de  
activiteiten op: www.nationalemuseumweek.nl of  www.zeeuwseankers.nl

9 & 10 september 2017: Open Monumentendag
De 31e landelijke Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 9 en 
10 september en heeft als thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Een grote diversi-
teit aan monumenten (waaronder ook verschillende Zeeuwse musea) is op Open 
Monumentendag 2017 gratis toegankelijk. Kijk voor de activiteiten op 
www.openmonumentendag.nl of www.zeeuwseankers.nl

13 t/m 15 oktober 2017: Nationale Archeologiedagen
Stap het weekend van 13, 14 en 15 oktober in de wondere wereld van de arche-
ologie tijdens de 3e Nationale Archeologiedagen. Kom zien, horen, ontdekken 
en graven. Er zijn tal van activiteiten, voor jong en oud, binnen (zoals in verschil-
lende Zeeuwse musea) en buiten. 
Kijk voor de activiteiten op www.archeologiedagen.nl of www.zeeuwseankers.nl



Oktober 2017: Maand van de Geschiedenis
De 14e editie van de landelijke Maand van de  
Geschiedenis in oktober heeft als thema ‘Geluk’. Is 
geluk alleen een product van de postmoderne tijd 
of zijn mensen altijd bezig het geluk te vinden? 
Een maand waarin honderden musea, archieven 
en andere culturele instellingen in tentoonstellin-
gen en activiteiten op zoek naar de betekenis van 
en verschillende perspectieven op geluk door 
de eeuwen heen. Kijk voor de activiteiten op: 
www.maandvandegeschiedenis.nl of
www.zeeuwseankers.nl 

28 oktober 2017: Nacht van de Nacht
De 13e editie van de landelijke Nacht van de Nacht is op 28 oktober 2017; 
de laatste zaterdag in oktober als de klok een uur terug gaat. Ook in Zeeland 
worden activiteiten georganiseerd die de schoonheid van echte duisternis  
benadrukken, waaronder door verschillende musea, zoals bezoek bij 
kaarslicht, concerten in duisternis of sterrenkijken. Kijk voor de activiteiten op 
www.nachtvandenacht.nl of www.zeeuwseankers.nl



Zeeuwse Ankers | verhalen die verbinden
Zeeland kent vele gezichten, waarvan de meeste zich tonen op de grens van 
zee en land. Achter al die gezichten zit een verhaal. Zee en land bepalen al 
eeuwenlang hoe in deze provincie mensen wonen, waarom bedrijven zich 
er vestigen en waarom toeristen er graag verblijven. Er zijn verhalen over 
landschappen, over monumenten, bij voorwerpen in musea en verhalen 
over mensen. Zeeuwse Ankers verbindt die verschillende onderdelen van 
erfgoed en landschap met elkaar. 

Op de www.zeeuwseankers.nl vind je ook een groot aantal voorwerpen uit 
Zeeuwse musea. Je kunt algemeen per collectietype selecteren, maar ook ge-
richt in de collecties van 25 musea zoeken. Het biedt een unieke mogelijkheid 
om achter de schermen van de Zeeuwse musea en archieven te kijken. 

Bekijk de museumcollecties op
zeeuwseankers.nl

zeeuwse
ankers



Colofon
Initiatief van de Vereniging van Zeeuwse Musea en gebaseerd op  
gegevens van de deelnemende musea. De folder is met grote zorg samengesteld. 
Eventuele wijzigingen voorbehouden. 

Realisatie: Werkgroep communicatie van de Vereniging van Zeeuwse Musea 
Vormgeving en fotografie Gijs Haak, Studio Haak & Visser, Middelburg 
Verkrijgbaar bij de Zeeuwse musea, VVV-kantoren, vakantieparken, campings, 
hotels, restaurants, winkels, etc.  
Folderverspreiding Zeeuwse zaken, Middelburg 
Oplage 65.000 exemplaren

De museumgids 2017-2018 is mede mogelijk gemaakt door:
© Vereniging van Zeeuwse Musea
info@zeelandmuseumland.nl
www.zeelandmuseumland.nl

februari 2017

Zo zie je 
Zeeland 

Pas!

Ontdek, bespaar 
en beleef!
Met de ZeelandPas krĳ g je geweldige
voordelen bĳ  attracties, musea en 
andere belevenissen in Zeeland.

Voordeel bij o.a.

Het Arsenaal, Berkenhof’s Tropical 

Zoo,CineCity, Deltapark Neeltje Jans, 

Familiepretpark Mini Mundi,  GlowGolf, 

MuZEEum, Omnium, Stoomtrein Goes-

Borsele, Zeeuws Museum en veel meer!

Ga naar ZeelandPas.nl voor meer info en verkooppuntenGa naar ZeelandPas.nl voor meer info en verkooppunten

Familiepretpark Mini Mundi,  GlowGolf, 

MuZEEum, Omnium, Stoomtrein Goes-

MuZEEum, Omnium, Stoomtrein Goes-

Borsele, Zeeuws Museum en veel meer!

Borsele, Zeeuws Museum en veel meer!

Ontdek, bespaar en beleef!

www.ZeelandPas.nl

Slechts
€4,-

Meer dan €500,-voordeel



Bekijk de museumcollecties op
zeeuwseankers.nl

gezocht

Inspecteer 
   een museum

is onderdeel van de

Kijk voor de actuele tentoonstellingsagenda op
zeelandmuseumland.nl


