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informatie

Wil je een bezoekje brengen aan het museum? Reserveer 
dan vooraf je tickets via onze website. Wij accepteren de 
Museumkaart.

Kijk op industrieelmuseumzeeland.nl voor alle actuele 
informatie rondom onze collectie, opties voor groepen en jeugd, 
wisseltentoonstellingen, openingstijden, tarieven en activiteiten. 
Ook zijn hier suggesties te vinden hoe je van je museumbezoek 
een gezellig dagje uit kunt maken.

Bij het museum is voldoende gratis parkeergelegenheid. 
Tevens zijn er diverse voorzieningen voor mensen met een 
beperking (invalidenparkeerpaats, -toilet, lift, rolstoel en 
rollators.  Hulphonden zijn toegestaan).

Heb je speciale wensen of vragen, neem gerust contact met 
ons op:

Wie denkt er bij Zeeland nu aan stoommachines, rokende 
fabrieksschoorstenen of ondergrondse naftaleidingen? In 
de vaste collectie van het Industrieel Museum Zeeland kom 
je de (Zeeuwse) Industrie in alle aspecten tegen. 
Het museum is in zones en paviljoens ingedeeld waar 
steeds verschillende elementen op een interactieve manier 
aan bod komen.

Zo komen onderwerpen als veiligheid, energie, logistiek en 
impact op de omgeving op een speelse manier aan bod. Ook 
zijn er bijzondere Zeeuwse producten te bewonderen. Wist je 
bijvoorbeeld dat het glas aan de gevel van wolkenkrabbers in 
Dubai en andere wereldsteden afkomstig is uit Sas van Gent? 
Dat Zeeland het hart is van ont-wikkelingen in de bio-energie? En 
dat de Oranje-Tompouce, de Fruittella en de Mentos producten 
van Zeeuwse bodem zijn? 

Naast de vaste collectie zijn er regelmatig wisseltentoon-
stellingen te zien. Dus ook als je het museum al eens bezocht 
hebt, zijn er altijd nieuwe dingen te ontdekken.

Westkade 114, +31 (0) 115 69 09 85
4551 LA  Sas van Gent info@industrieelmuseumzeeland.nl
industrieelmuseumzeeland.nl

Volg ons ook op:

met je handen
Daar kijk je

wat is er 
te zien?
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Het Industrieel Museum Zeeland is gevestigd in de 
monumentale suikerloods in Sas van Gent. Het museum 
verrast de bezoeker met vele aspecten van industrie in het 
algemeen en die van Zeeland in het bijzonder. 

Het Industrieel Museum Zeeland is geen gewoon museum. Het 
is kijken EN doen, want hier kijk je met je handen! Een bezoek 
aan het Industrieel Museum Zeeland is een must voor de 
echte industrie- en techniekliefhebber. Maar meer nog maken 
we kinderen en volwassen die ‘niks met industrie hebben’ 
enthousiast met onze collectie, activiteiten en interactieve 
opstellingen. De imposante machines, het innovatieve 
technische vernuft van toen en nu, maar ook aspecten als 
veiligheid, energie en logistiek komen op een interactieve 
manier aan bod. Voor iedereen is dit museum een leerzame 
belevenis. Want groot of klein, iedereen kijkt toch graag met zijn 
handen! 

Het museum is uitermate geschikt voor familieuitstapjes, 
groepsactiviteiten of bedrijfsuitjes, omdat er voor elke 
leeftijd wat te beleven is. 

Voor groepen maken we een arrangement, aangepast aan de 
doelgroep. Desgewenst kunnen onze enthousiaste gidsen een 
boeiende rondleiding door het museum verzorgen. Ook kunnen 
we speciale arrangementen samenstellen, bijvoorbeeld in 
combinatie met een Rondje Sas van Gent.

Op zoek naar een inspirerende omgeving voor een vergadering 
of seminair? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of 
vraag onze speciale bedrijvenfolder aan.

groepsBezoekkijk jij ook graag 
met je handen?Genoeg te 

Beleven!

Ons museum is ideaal voor kinderen die graag met hun 
handen kijken. Overal zijn knoppen, hendels en kranen waar 
je gewoon aan mag komen.

Ben je klaar om te testen of je veilig de fabriek in kunt? Ga je 
liever aan de slag met 3D printers? Of ben je op zoek naar de 
doedozen met speciale opdrachten? Kortom, er is genoeg te 
beleven om je een hele middag te vermaken.

Veel kinderen hebben bij ons al een geweldig kinderfeestje gevierd 
met een speurtocht of een knutselactiviteit in ons practicumlokaal. 
Kom jij ook voor het coolste verjaardagsfeest naar het museum?
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