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MOLEN DE WALVISCH, 
ÉÉN VAN DE ‘REUZEN VAN SCHIEDAM’
In Museummolen De Walvisch stap je letterlijk 
in de geschiedenis van de Schiedamse molens! 
Bekijk op de panoramazolder de filmprojectie over 
deze ‘Reuzen van Schiedam’ en beleef het verhaal 
achter de hoogste molens ter wereld. Eén zolder 
hoger ontdek je alles over het ambacht van 
molenaar en de werking van een brandersmolen. 
Op de baliezolder zie je het echte ‘molenwerk’ 
en geniet je van het uitzicht op Schiedam vanaf 
de balie. 

MOLEN- EN MUSEUMWINKEL
Op de begane grond in de molen koop je
ambachtelijke meelproducten, gemalen in 
molen De Vrijheid, een mooi boek of een 
leuk cadeau. Trek gekregen? Geniet hier 
dan van een kop koffie of thee.

BEZOEKERSINFORMATIE: 
Ga naar jenevermuseum.nl voor actuele 
openingstijden, entreeprijzen en arrangementen.



Molen De Walvisch 2018 MUSEUMMOLEN EN MOLENWINKEL 
DE WALVISCH: 
EEN UNIEKE SAMENWERKING
In februari 2018 opende museummolen en 
molenwinkel De Walvisch trots de deuren! 
Een unieke samenwerking tussen Stichting 
Nationaal Jenevermuseum Schiedam en 
Stichting De Schiedamse Molens. 
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JENEVERSTAD SCHIEDAM
Schiedam staat bekend als dé jeneverstad van 
Nederland. De afgelopen eeuwen waren maar liefst 
meer dan 400 branderijen en distilleerderijen in de 
oude binnenstad actief. Eén van de belangrijkste 
grondstoffen voor jenever is gemalen gerstemout. 
De korenmolens in de stad draaiden daarom op 
volle toeren!   

TE WEINIG CAPACITEIT
Zij maalden echter niet alleen mout, maar ook 
andere graansoorten (bijvoorbeeld voor brood). 
Toen in de 17e eeuw de vraag naar jenever 
(en dus naar gemalen gerstemout) sterk groeide, 
hadden de molens niet voldoende maalcapaciteit. 
Dat leidde tot onenigheid tussen de jenever-
branders en de bakkers. De branders begonnen 
uiteindelijk voor zichzelf en lieten een eigen molen 
bouwen: de “Brandersmolen”. 
De eerste brandersmolen stamt uit 1711 en hierna 
zouden er nog vele volgen!



HOOGSTE MOLENS TER WERELD
Op een gegeven moment stonden er meer dan 
dertig molens in de stad Schiedam. Bijna twintig 
daarvan waren brandersmolens. Om voldoende 
wind te vangen, moesten de molens flink boven 
de overige bebouwing uit steken. Zo groeiden ze 
uit tot de hoogste ter wereld! 

De vijf over-
gebleven reuzen 
zijn nog steeds 
karakteristiek voor 
de stad. 
Zij hebben in 
deze eeuw 
gezelschap 
gekregen van 
twee nieuwe 
brandersmolens: 
in totaal zijn er 
nu dus zeven. 
Maar er is 
maar één 
Museummolen!

ONTSTAANSGESCHIEDENIS
Molen De Walvisch (1794) dankt zijn naam aan 
de tegenovergelegen Walvisstraat – een verwijzing 
naar de Groenlandse walvisvaart. Hierbij waren 
namelijk ook de Schiedamse vissers betrokken. 

De vraag naar moutwijn en jenever was eind 
18e eeuw opnieuw enorm gestegen. 
Om voldoende graan te kunnen blijven malen 
voor de branderijen, moesten er molens bij komen. 
De bouw van De Walvisch was dus hard nodig!

BRAND IN DE MOLEN!
In de vroege ochtend van 14 februari 1996 
vernietigt een hevige brand in molen De Walvisch 
het interieur, van kap tot eerste zolder. 
Op de tussenzolder is in een schap nog de half 
gesmolten klok te zien, die het nachtelijk tijdstip 
van de brand aangeeft. 

Dankzij vele acties van Schiedamse bedrijven, 
instellingen en burgers én diverse subsidiegevers 
en fondsen kan de molen compleet worden 
gerestaureerd. De Walvisch is in 1999 weer 
gaan draaien. 
 



MUSEUMWINKEL EN MOLENWINKEL
De museumwinkel en molenwinkel bevinden zich 
op de begane grond van de molen. Kijk rustig 
rond, we hebben een uitgebreid assortiment 
bakproducten en cadeauartikelen! Bij de kassa 
kun je tickets kopen voor de Museummolen, 
het Jenevermuseum en de Fluisterboot (of een 
combinatieticket). Daarnaast kun je terecht voor 
koffie, thee, frisdrank en water, eventueel op 
het terras aan het water. 

Toegang tot de begane grond is gratis.

GOED OM TE WETEN: 
de meeste (meel)
producten die je in de 
molenwinkel kunt kopen, 
worden gemalen in 
Molen De Vrijheid, 
één van de andere 
Schiedamse 
brandersmolens. 
En alles wordt 
in Molen 
De Walvisch 
verpakt!

 



PANORAMAZOLDER
De tweede verdieping was vroeger één van de 
graanzolders, waar het graan manshoog in zakken 
lag opgeslagen tot het werd gemalen. Hier ervaar 
je de ruimte in de molen op zijn best! Je ziet het 
cirkelvormige vloerplan, de ronding van de muren 
en de prachtige bakstenen muur. Neem plaats 
op een poef en geniet van de spectaculaire 180 
graden filmprojectie (4,5 x 11 meter!). 

De panoramazolder is ook toegankelijk voor 
mensen die niet zo goed ter been zijn.

 

 

FILM: DE REUZEN VAN SCHIEDAM
Zodra de film begint, lijkt het alsof de bakstenen 
wegsmelten en je dwars door de muur naar de 
stad kijkt. Een vader en dochter, wiens grootvader 
molenaar was, nemen je letterlijk mee door de tijd.

Je hoort en ziet alles over de 
rol die de molens hebben 
gespeeld in de opkomst van 
Schiedam als Jeneverstad. 
En natuurlijk vergeten we het 
heden niet: het uitzicht vanaf 
de molen is ook nu nog 
adembenemend. 

Dankzij de modernste film-
technieken en spectaculaire 
drone-beelden vlieg je mee 
over de stad en kun je alle 
molens vanuit een uniek 
perspectief bekijken. 
De film brengt het verleden 
weer tot leven en geeft een 
onvergetelijke blik op Schiedam!



MOLENAAR & MOLENWERK
De derde zolder van de Museummolen gaat over 
het molenwerk. Als molenaar moet je sterk en 
slim zijn, want het is fysiek zwaar werk én je moet 
heel veel weten over het weer. Hier leer je wat het 
beroep van molenaar inhoudt, wat er de afgelopen 
eeuwen veranderd is én wat hetzelfde is gebleven. 
Topstuk van de presentatie is een prachtig 
opengewerkt schaalmodel van de molen, 
waar je in het klein precies kunt zien hoe het 
molenwerk eruitziet. 

 

ONTDEK HET ZELF!
Ook is er een mix 
van doe-dingen en 
interactieve spellen. 
Je kunt bijvoorbeeld 
zelf met de hand 
graankorrels tot meel 
malen met een echte 
kleine molensteen. 
Via een ‘mini-cursus 
molenaar’ kom je op 
een speelse manier 
meer te weten over 
de werking van de 
molen, zodat je goed 
voorbereid de rest 
van de molen kan 
bekijken. 





NATIONAAL JENEVERMUSEUM SCHIEDAM
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam bestaat 
uit het Jenevermuseum, Branderij De Gekroonde 
Brandersketel en Museummolen De Walvisch. 
De drie locaties vertellen samen het verhaal 
van jenever. 

STICHTING DE SCHIEDAMSE MOLENS
Stichting De Schiedamse Molens zet zich in voor 
het beheer en behoud van het molenerfgoed in 
Schiedam. Daarnaast coördineert de stichting 
molen-gerelateerde activiteiten in de stad. 
De Schiedamse Molens exploiteert de Molenwinkel 
in De Walvisch.   

WERELDERFGOED
In Schiedam weten wij natuurlijk allang dat het 
werk van de molenaar heel belangrijk is. 
Dat UNESCO op 7 december 2017 het ambacht 
van molenaar heeft uitgeroepen tot Immaterieel 
Werelderfgoed vinden wij dan ook meer dan terecht. 
Een mooie erkenning voor alle Nederlandse molenaars!  

BALIEZOLDER EN UITZICHT
Op een zolder hoger (de balie- of 
maalzolder) kun je de werking van 
de molen en het maalproces ont-
dekken. Buiten op de balie kun je 
de wieken van dichtbij zien en 
heb je een prachtig uitzicht over 
de stad. Pas wanneer je hier staat, 
kun je zien wat op straatniveau 
verborgen blijft: 
in Schiedam staan de hoogste 
molens ter wereld! 
Best selfiespot in town!



ONTDEK HET COMPLETE VERHAAL!
Benieuwd naar het complete verhaal van jenever toen én nu? 
Bezoek dan ook de twee andere locaties van het Nationaal 
Jenevermuseum Schiedam. In het Jenevermuseum maak je 
kennis met achtergrondverhalen over jenever wereldwijd. 
In de Branderij de Gekroonde Brandersketel zie je hoe jenever 
wordt gemaakt, volgens recept uit de 17e eeuw. Maak je 
jeneverbeleving compleet met een Proeverij. 
Of koop een mooie fles jenever in onze slijterij!

MUSEUMMOLEN EN MOLENWINKEL DE WALVISCH
Westvest 229
3111 BT Schiedam
+31 (0)10 - 4267675 (museummolen)
+31 (0)10 - 2469506 (molenwinkel)
dewalvisch@jenevermuseum.nl
www.museummolen-schiedam.nl

twitter@MuseummolenWalv
facebook MuseummolenDeWalvisch
#museummolendewalvisch
Instagram museummolen_de_Walvisch


