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Hoe leefde men in de 19de eeuw? Hoe kleedde men zich en hoe ging 

het werken op het land er aan toe? Museum Het Warenhuis laat met 

zijn ruime collectie streekdracht, landbouwwerktuigen, boerenwagens, 

archeologie en gebruiksvoorwerpen zien 

hoe het boerenleven er toentertijd aan 

toe ging. Het museum is gesitueerd in 

monumentale panden die getypeerd zijn 

door hun bijzondere muurschilderingen. 

De interactieve manier waarop de collectie 

wordt tentoongesteld, maakt het museum 

uniek voor jong en oud. Naast de vaste 

collectie zijn er periodiek ook grotere en 

kleinere wisseltentoonstellingen in het 

museum. Het museum beschikt over een 

gezellige koffiehoek en een museumwinkel.

Het Warenhuis Markt 2, 4571 BG Axel 

T: +31 (0) 115 56 28 85

www.hetwarenhuis.nl

info@hetwarenhuis.nl

Openingstijden

Woensdag tot en met zaterdag van 11.00 uur 

tot 17.00 uur. Voor groepen op afspraak ook 

openstelling buiten deze uren.

Buitenlocaties van het museum

De Axelse watertoren (1936) en de Axelse 

stadsmolen (1750). Voor de openingstijden zie  

www.hetwarenhuis.nl
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De route
1. Ga vanaf het Warenhuis rechtsaf  

vanaf parking (Nassaustraat).

2. Volg de weg en ga aan het eind rechtsaf de kanaalkade op richting rotonde.

3. Op de rotonde linksaf (kinderdijk).

4. Fiets tot de volgende rotonde en ga hier rechtdoor de Provinciale weg op.

5. Volg de weg tot Zuiddorpe en ga rechts bij Hoofdweg Noord.

6.  Oude Polderseweg volgen tot aan de Biezenweg.

7. Bij de Biezenweg gaat u linksaf.

8. Vervolgens gaat u rechtsaf de Molenstraat op. (richting Westdorpe).

9. Het kruispunt steekt u rechtover en daarna volgt u de weg tot aan de kerk.

10. Ga linksaf de Graaf Jansdijk A op.

11. U gaat linksaf de Vissersverkorting in.

12. Rechts gaat u het fietspad op en fietst rechts de brug over.

13. Bij de rotonde gaat u rechts (Westkade).

14. Daarna eerste weg links. Industrieel Museum Zeeland.

Colofon
Initatief: CM Axel-Sas

Ontwerp en realisatie:

Recht door Zee, Sas van Gent

Ook leuk / lekker!

1. Dockside

Westkade 111

4551 LA Sas van Gent

2. Café de Rijnvaart

Westkade 65 

4551 CD Sas van Gent

3. Café Reseda

Noordstraat 11

4551 CA Sas van Gent

4. Eetcafé ´t Stremijn/ 

     café de Watergeus

(fietscafé Zeeland)

Zuidstraat 15

4551 BL Sas van Gent

5. Café ´t Schippershuis

Westkade 106 

4551 CG Sas van Gent

6. Cafetaria de Gastronoom

Ooststraat 1

4551 CB Sas van Gent

7. Restaria Petra

Westdam 89 

4551 GC Sas van Gent 

8. Brasserie d’Ouwe Brug

Oostkade 12

4551 CL Sas van Gent

9. Goofy’s Food Factory

Zuidstraat 10A

4551BL Sas van Gent

10.  Boerderijrestaurant de Baeckermat  

(fietscafé Zeeland)

Bernhardstraat 80

4554 BD Westdorpe

11. Café ´t Oude Raedhuis 

       (fietscafé Zeeland)

Graafjansdijk B5

4554 CA Westdorpe

12. Restaurant Onder de Linden

Dorpsplein 12

4574 RD Zuiddorpe
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Ook leuk / lekker!

1.  Mia´s/Het Wapen van Axel 

(fietscafé Zeeland) 

Kanaalkade 3  

4571 CD Axel

2. Karins Koffie & Broodjes

Szydlowskiplein 6

4571 EW Axel

3. Grandcafé Cambrinus

Markt 12-13

4571 BG Axel

4. Brasserie – Restaurant De Graanbeurs

Noordstraat 7

4571 GB Axel

5. Boerderijrestaurant de Baeckermat 

(fietscafé Zeeland)

Bernhardstraat 80

4554 BD Westdorpe
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De route
1. Fiets richting kanaal en ga rechtsaf (Westkade) richting rotonde.

2. Ga linksaf op de rotonde, over de brug.

3. Aan het eind links richting Westdorpe (Bernhardstraat).

4. Voorbij restaurant “de Baeckermat”  de eerste weg links (Eteringen).

5. Aan het eind gaat u linksaf de Graaf Jansdijk A op.

6. Voor het water rechtsaf (Kanaalweg) en blijft u de Zeedijk volgen 

boven of beneden. Indien u langs boven fietst, voor slagbomen rechts naar 

beneden.

7. Aan het eind rechtsaf richting Westdorpe (Gemeenschappelijke weg)

8. Het kruispunt recht oversteken en rechtdoor tot einde van de weg.

9. Linksaf de Sasdijk op en u passeert de Zwartenhoekse Zeesluis.

10. Ga hierna de eerste weg links (Ameliaweg) op. 

11. Daarna de eerste weg rechts (Smitschorreweg) en volg deze tot het eind.

12. Steek de voorrangsweg over en ga gelijk rechts het fietspad op 

(Finlandweg).

13. Aan het eind rechtsaf (Industrieweg) en voor het viaduct de weg over. 

14. Gelijk rechts en onder het viaduct door. U blijft de weg links volgen 

richting Spui.

15. Bij de driesprong linksaf richting Spui de Graaf Jansdijk op.

16. Hierna de eerste straat rechts de Doorndijk op volgen tot het einde.

17. Aan het eind linksaf (Buthstraat). Daarna oversteken en gelijk rechtsaf de 

Nieuwendijk op.

18. Dan eerste straat linksaf (Oudeweg) en volgen tot het eind (Faunaland).

19. Hier links de buitenweg op en volgen tot aan de Markt.

20. Op de Markt aan uw linkerkant bevindt zich “Het Warenhuis”.
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Wie aan Zeeland denkt, denkt vaak niet meteen aan 

industrie. Toch ligt in Sas van Gent het hart van de 

industrialisatie van Zeeland. De suikerloodsen van 

de eerste Coöperatieve Suikerunie. Op deze unieke 

locatie is het Industrieel Museum Zeeland gevestigd. 

De verschillende paviljoens in het museum nemen je 

op een interactieve manier mee in het verleden, heden 

en toekomst van de industrialisatie van Zeeland. Dit 

maakt een bezoek een leuke dat uitstap voor het 

hele gezin. Ontdek op de touchtable welke bekende 

producten er allemaal uit Zeeland 

komen, zoek de doedozen door 

het museum die jouw alles leren 

over de industrie en maak kennis 

met de wondere wereld van 3D 

in ons Doe-lab. Naast de vaste 

collectie bevinden zich regelmatig 

ook wisseltentoonstellingen in het 

museum.

Beleef de industrialisatie van Zeeland
Westkade 114

4551 LA  Sas van Gent

T: +31 (0)115 69 09 85

www.industrieelmuseumzeeland.nl

Openingstijden:

Gehele jaar    

woensdag t/m zondag 12:30 – 17:00 uur
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