
jenevermuseum

museummolen

fluisterboot

nationaal jenevermuseum schiedam
Lange Haven 74-76   3111 CH Schiedam   010 - 246 96 76
Lift aanwezig, rolstoelvriendelijk
www.jenevermuseum.nl

openingstijden
dinsdag t/m vrijdag  12.00-17.00 
weekend  12.00-18.00 
Gesloten op maandag

museummolen de nieuwe Palmboom
Noordvest 34   3111 PH Schiedam   010 - 426 76 75
De molen is niet geschikt voor rolstoelen.
www.jenevermuseum.nl/museummolen

openingstijden
Van 1 november t/m 31 maart
zaterdag                     11.30-17.00
zon- en feestdagen 12.30-17.00
Van 1 april t/m 31 oktober
dinsdag t/m zondag    11.30-17.00

rondvaarten fluisterboot
Vertrekpunt Museummolen De Nieuwe Palmboom   
Noordvest 34   010 - 426 26 54
www.rondvaartenschiedam.nl   www.ontdekschiedam.nu
Kaartverkoop bij Museummolen De Nieuwe Palmboom of bij de VVV Schiedam, 
Buitenhavenweg 9. De boten zijn minder geschikt voor rolstoelen.  
Honden zijn niet toegestaan.

Prijzen
Volwassenen  € 6,50
65+  € 5,50
4 t/m 11 jaar  € 3,50
tot 4 jaar (op schoot)  gratis

combikaarten
Kijk voor de diverse combikaarten op onze website www.jenevermuseum.nl 

Prijzen
Volwassenen € 7,00
0 t/m 12 jaar gratis
13 t/m 17 jaar € 6,50
65+  € 6,00
Museumkaart, Rotterdampas,
    Vriendenpas gratis
Groepen v.a. 20 pers. (p.p) € 6,50
Rondleidingen 
    op afspraak  v.a. € 46,50

Het Proeflokaal is gratis toegankelijk

Prijzen
Volwassenen  € 4,50
t/m 18 jaar € 3,50
Museumkaart. Rotterdampas,   
    Vriendenpas, Schiedamse 
    Molenvrienden  gratis
Rondleidingen 
op afspraak  v.a. € 25,00

afvaarten 
vanaf half april tot eind oktober,  
dinsdag t/m zondag  
12.00, 13.30, 15.00
Duur ca. 60 minuten

beleef 
jenever 
in 
schiedam

Actuele informatie over o.a. tentoonstellingen, rondleidingen,  
speciale arrangementen en afwijkende openingstijden vind 
je op onze websites. 

Wijzigingen voorbehouden.

www.jenevermuseum.nl
www.jenevermuseum.nl/museummolen 
www.rondvaartenschiedam.nl
www.ontdekschiedam.nu
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met recht noemt schiedam zich ‘het historische hart van de 

rijnmond’. de binnenstad laat alle kanten van de historie 

zien: rijkdom, armoede, handel, industrie en religie. steeds 

word je er verrast door fascinerende inkijkjes in vervlogen 

tijden. tijden die vooral in het teken stonden van de jenever, 

vanouds hét product van de stad. wie wil proeven van de 

schiedamse geschiedenis, is van harte welkom bij het 

nationaal jenevermuseum schiedam, museummolen  

de nieuwe Palmboom en natuurlijk op de fluisterboot.
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jenevermuseum

museummolen

fluisterboot

nationaal jenevermuseum 
schiedam
Denk je aan Schiedam, dan denk je aan jenever.  
De borrel, de oer-Hollandse neut, heeft Schiedam  
als jeneverstad wereldwijde bekendheid opgeleverd.  
Waar ooit ruim 400 branderijen en distilleerderijen het 
gezicht van de stad bepaalden en de stad de bijnaam 
‘Zwart Nazareth’ bezorgden, staat nu het Nationaal 
Jenevermuseum Schiedam. 
In het museum, de voormalige branderij en distilleer-
derij van P. Melchers, ook wel bekend als ‘De Loco-
motief’, maak je kennis met alle aspecten van de 
jeneverproductie. Ketels, vaten en een grote collectie 
andere ‘jeneveralia’, zoals reclamemateriaal,  

tijd van de jeneverindustrie in de 19e eeuw.  
De Nieuwe Palmboom is een werkend museum en 
met wat geluk zie je op de maalzolder de molenaar 
aan het werk. Vanaf de balie, de houten omloop rond 
de molen, heb je prachtig uitzicht over de binnenstad. 

De oorspronkelijke molen werd door een brand in 1901 
op de stomp na geheel verwoest. Negentig jaar na de 
brand kwam de herbouw op gang. Dit unieke project 
kreeg steun van vele Schiedammers. In 1993 opende 
Museummolen De Nieuwe Palmboom zijn deuren.

activiteiten
In de molen vinden verschillende activiteiten plaats: 
rondleidingen, kinderpartijtjes en het is zelfs mogelijk 
om in de molen te trouwen! 

rondvaarten schiedam
Direct naast Museummolen De Nieuwe Palmboom  
vind je het opstappunt van de milieuvriendelijke en 
inderdaad volkomen stille Fluisterboot.
Stap in en maak een mooie, interessante rondvaart 
door de grachten en de havens van Schiedam. 
Bewonder de monumentale pakhuizen aan het water 
en luister naar de verhalen achter de vele panden en 
het (jenever)verleden van de stad.  
Met een tocht op de Fluisterboot kun je ruim een  
uur genieten van de havens, pakhuizen, branderijen, 
mouterijen en molens.

afhuren van een fluisterboot
Wil je een eigen boot voor je bedrijf, familie of  
vereniging, dan is het mogelijk een boot te huren. 
Je kunt dan varen op een door jou gekozen tijdstip.  
Voor inlichtingen en reser veringen kun je terecht bij  
de Stichting Promotie Schiedam: 010 - 473 30 00 of 
groepen@vvvschiedam.nl

verpakkingen en glaswerk geven inzicht in hoe het  
er vroeger aan toeging. Of gáát, want in de branderij 
van het Nationaal Jenevermuseum wordt nog steeds 
moutwijn gestookt volgens de Oud-Hollandsche  
Methode, naar recept uit 1700. 
Er staat een authentieke historische opstelling met 
enorme koperen ketels, waarin een gegist graan-
beslag van gerstemout en rogge drie keer gestookt 
wordt om moutwijn te maken. 

arrangementen
Meer weten over de branderij of zelf bottelen? 
Daarvoor zijn er de speciale arrangementen ‘In  
de Branderij’ en ‘Samen bottelen’. Ervaren stokers 
tonen de kneepjes van het vak en geven je een  
kijkje achter de schermen van het museum.  
Kijk voor deze en andere speciale arrangementen  
op www.jenevermuseum.nl.

Proeven
Dorst gekregen of verleid geraakt door de heerlijke 
jenevergeur? In Het Proeflokaal van het museum kun 
je kennismaken met heerlijke jenevers en andere 
drankjes. Natuurlijk de ‘eigen’ Old Schiedam, maar 
ook die van andere kleine én grote distillateurs.

museummolen  
de nieuwe Palmboom
Geen jenever zonder graan. En om dat graan te  
malen stonden er ooit ruim 20 (!) molens in Schiedam.  
Deze molens – de hoogste van de wereld – gaven de 
stad een imposante skyline.  
In Museummolen De Nieuwe Palmboom kom je alles 
te weten over de molenhistorie van Schiedam. Het 
productieproces is te zien op de expositie ‘Van (graan)
korrel tot (jenever)borrel’. De enorme stadsmaquette 
toont hoeveel molens Schiedam bezat tijdens de bloei-


