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Bevrijdingsmuseum Zeeland is een museum in de Zeeuwse plaats Nieuwdorp dat de gehele 

geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog belicht. Ook besteedt het museum 

aandacht aan Bataljon Zeeland, dit bataljon bestond grotendeels uit vrijwilligers die mee wilden 

vechten om de rest van Nederland en West-Europa te helpen bevrijden. Na de Tweede Wereldoorlog 

werd dit bataljon echter uitgezonden naar Nederlands-Indië. 

Het dorp Nieuwdorp is gevestigd in de gemeente Borsele en speelde tijdens de Slag om de Schelde 

een belangrijke rol. Nieuwdorp was de plaats waar de Canadese en Schotse eenheden die de 

oostkant van het eiland Walcheren moesten binnenvallen zich verzamelden. Toen de aanval op de 

Sloedam dreigde te mislukken, besloot men om in bootjes vanaf de haven van Nieuwdorp de slikken 

van het Sloe over te steken om zo de bezetters in de rug aan te vallen. Deze actie die bekend werd 

als Operatie Mallard slaagde en men kon de troepen die al dagen vastzaten op de Sloedam 

ontzetten. 

Bevrijdingsmuseum Zeeland toont de bewogen geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Het museum besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de ‘Slag om de Schelde’. 

De Slag om de Schelde was de langste en hevigste veldslag op Nederlands grondgebied. Inzet was het 

op gang brengen van de scheepvaart naar de havens van Antwerpen, waardoor de geallieerde 

oorlogsinspanningen van een cruciale aanvoerlijn kon worden voorzien en het vastgelopen offensief 

in West-Europa weer in beweging kon komen. De uitkomst van deze cruciale operatie was direct 

beslissend voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa.  

 

Algemene informatie: 

- Goed bereikbaar met auto en ieder uur rijden er bussen richting museum 

- Parkeren gratis en binnen loopafstand 

- Rolstoel en rollator toegankelijk 
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Routebeschrijving vanuit Bergen op Zoom 
U volgt de A58 
Neem de afrit richting Terneuzen - 's-Heerenhoek (N62). 
Weg vervolgen naar de N62. 
Neem de afrit richting 's-Heerenhoek/Lewedorp, vanaf de N62. 
Op de rotonde de 1e afslag rechts. 
Neem linksaf de afslag naar de Schippersweg. 
Sla rechtsaf naar Coudorp. 
Na honderd meter bevindt de bestemming zich links van u 
 
Routebeschrijving vanuit Vlissingen 
U volgt de A58. 
Neem afrit 39 richting Middelburg/Vlissingen-Oost. 
Volg Terneuzen(Tol)/Vlissingen-Oost (N254). 
Neem, voor de tunnel, de afslag richting Nieuwdorp. 
Sla linksaf de Frankrijkweg in en rij door tot aan de T-Splitsing. 
Neem de rechter afslag naar de Halsweg. 
Wanneer u rechtdoor blijft rijden komt u vanzelf uit op de dijk. 
Na zevenhonderd meter bevindt de bestemming zich links van u. 
 
Routebeschrijving vanuit Terneuzen 
Na de Westerscheldetunnel (N62) komt u uit bij de tolpoortjes. Na de tolpoortjes gaat de N62 over in 
de N254. 
Neem (direct na de stoplichten) de aflslag richting Nieuwdorp/Havens 2200 - 7000. 
Neem (direct na de stoplichten) de aflslag richting Nieuwdorp/Havens 2200 - 7000. 
Sla rechtsaf de Frankrijkweg in. 
Neem de rechter afslag naar de Halsweg. 
Het museum (en het parkeerterrein bevindt zich aan u linkerzijde). 
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