
Molenroute Schiedam 
en Midden-Delfland 
Fietsen langs de molens

Fietsroute - 43 km (verkorte route: 28 km)



Molenroute Schiedam en Midden-Delfland - Fietsen langs de molens

Over deze fietsroute 3

Over deze fietsroute

Deze fietsroute (43 km) neemt u mee door de jenever

geschiedenis van Schiedam en de groene polders van Midden

Delfland. De route start in Schiedam en loopt via Vlaardingen, 

Maassluis en Schipluiden door MiddenDelfland terug naar de 

binnenstad van Schiedam. Het is ook mogelijk om een verkorte 

route (28 km) te volgen.

In dit boekje vindt u een overzichtskaart van de route met daarbij een uitge-

breide routebeschrijving. Op verschillende punten in de route beschrijving zijn 

interessante bezienswaardigheden en tips aangeduid. Achterin dit boekje vindt 

u een overzicht van handige locaties onderweg, zoals fiets verhuur en horeca.

Startpunt
De route start vanaf VVV Schiedam. Als u met de auto komt, kunt u parkeren  

in één van de parkeergarages in Schiedam, zoals de ABC Garage aan de 

Kreupelstraat, de Nieuwe Passage aan de Koemarkt of de Stadserfgarage aan  

de Overschiessestraat. U kunt de route ook oppakken vanaf andere parkeer-

plaatsen. Deze staan aangegeven op de kaart in het midden van dit boekje.

Met openbaar vervoer
Indien u met het openbaar vervoer komt, kunt u de route starten vanaf station 

Schiedam, Vlaardingen-Oost, Vlaardingen of Maassluis. Op de kaart staan de 

stations aangegeven.

Leve de Molens!
Deze fietsroute maakt deel uit van een serie van drie fietsroutes die in het 

kader van het themajaar ‘Leve de Molens!’ (2011) zijn uitgegeven door provincie 

Zuid-Holland. Voor meer informatie over het themajaar ‘Leve de Molens!’ en de 

verschillende activiteiten die rond dit thema worden georganiseerd, kunt u 

terecht op www.levedemolens.nl

Veel fietsplezier!
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Molengeschiedenis Schiedam

Aan het einde van de 18e eeuw stonden er zo’n twintig molens in Schiedam. 

Tegenwoordig zijn daar nog zes karakteristieke molens van terug te vinden. 

Molens en jenever
De molens zijn een tastbare herinnering aan de jenever geschiedenis van 

Schiedam. In de 18e en 19e eeuw maalden deze molens graan, een belangrijke 

grondstof voor de moutwijn die in de ruim vier honderd jeneverbranderijen  

in Schiedam werd geproduceerd. In deze tijd groeide Schiedam uit tot het 

middelpunt van de jeneverindustrie in de wereld. Door de stilgevallen 

drankimport uit Frankrijk kon Schiedam profiteren van een stijgende vraag 

naar jenever. Bovendien gingen reders en vissers op zoek naar nieuwe 

inkomsten omdat de opbrengsten uit de haringvisserij sterk terug liepen.  

Het produceren van jenever bleek erg lucratief en deze Schiedamse 

specialiteit werd wereldwijd geëxporteerd.

Hoogste molens ter wereld
Om in de stad wind te kunnen vangen moesten de wieken van de Schiedamse 

molens ver boven de bebouwing uit steken; zo werden de molens in de 

Schiedamse binnenstad de hoogste ter wereld. 
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Routebeschrijving 
 

START: VeRTRek VAnAf HeT pLeinTje VooR VVV ScHiedAM 
(BuiTenHAVenweg 9, 3113 Bc)

1   Steek de drukke straat over en ga linksaf  
(Gerrit Verboonstraat).

2    Steek het water over en ga bij de eerste straat 
rechtsaf (Lange Nieuwstraat).

3  Eerste weg rechts (Griffioenstraat).

4   Einde weg links (Lange Haven).

5   Bij de derde straat linksaf (Walvisstraat).

BeZienSwAARdigHeid 1:  
MoLen de wALViScH (MeT MoLenwinkeL)

6  Sla bij de molen rechtsaf (Westvest).

7   Tweede straat rechts (Korte Haven).

8  Einde van de straat linksaf over het bruggetje.

BeZienSwAARdigHeid 2: de koRenBeuRS

De eerste steen van molen De Walvisch werd 
gelegd op 16 juni 1794 door jeneverstokers.  
De molen maalde niet alleen rogge, mout en 
gerst: begin jaren 30 werd er ook magnesium voor 
onder andere medicijnen verwerkt. De naam van 
de molen herinnert aan de Groenlandse walvis
vaart die eind 18e eeuw floreerde. In molen 
De Walvisch is tegenwoordig een molen winkel 
gevestigd, waar eigen gemalen molenmeel  
en bak producten worden verkocht.

Open: wo 12.00-17.00 uur,  
do en vrij 10.00-17.00 uur, za 10.00-16.00 uur

Bezienswaardigheid 1: Molen de walvisch

Rondom de jeneverindustrie ontstond in Schiedam 
een levendige graanhandel. Stille getuigen van 
deze bedrijvigheid in de binnenstad zijn onder 
andere de oude branderijen, pakhuizen en de 
Korenbeurs. In De Korenbeurs werden graan, 
moutwijn en alcohol (de grondstoffen voor 
jenever) verhandeld.

Bezienswaardigheid 2: de korenbeurs
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9   Voorbij De Korenbeurs direct rechts de brug over.

10  Na de brug direct links (Nieuwe Sluisstraat). 

11   Sla rechtsaf (Brede Marktsteeg).

12  Einde straat links (Grote Markt). 

13   Eerste straat links (Ooievaartsteeg, gaat over in 
Vijgensteeg).

14   Eerste straat rechts (Groenweegje).

15  Eerste straat rechts (Sint Anna Zusterstraat).

16  Einde straat links (Schie). 

BeZienSwAARdigHeid 3: MoLen de kAMeeL 

17   Na molen De Kameel de weg naar links volgen  
(Schie gaat over in Noordvest).

BeZienSwAARdigHeid 4:  
MuSeuMMoLen de nieuwe pALMBooM

Deze molen werd oorspronkelijk in 1781 gebouwd 
als De Palmboom, maar werd door een brand in 
1901 vrijwel geheel verwoest. De Palmboom werd 
herbouwd als De Nieuwe Palmboom en sinds 1993 
herbergt de molen een museum. Het museum 
geeft een uitgebreid overzicht van de molen
geschiedenis van Schiedam en brengt het hele 
proces ‘van korrel tot borrel’ in beeld.

Open: van Pasen tot 1 november,  
di t/m zo 11.30-17.00 uur en  
van 1 november tot Pasen, za 11.30-17.00 uur,  
zon- en feestdagen 12.30-17.00 uur

In 2008 is gestart met de herbouw van molen 
De Kameel (1715). Door een storm raakte de 
originele molen in 1865 beschadigd en na een 
brand werd deze gesloopt. De Kameel functio
neerde als moutmolen en heeft ook gediend als 
houtzagerij. Bijzonder is dat de molen over een 
zogenaamde grot beschikte. Door de grot konden 
schepen laden en lossen in de molen. In 2011 
wordt de herbouwde molen in gebruik genomen.

Bezienswaardigheid 3: Molen de kameel

Bezienswaardigheid 4: Museummolen de nieuwe palmboom
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18  Vervolg uw weg over de Noordvest.

BeZienSwAARdigHeid 5: MoLen de nooRd  
(MeT ReSTAuRAnT de nooRdMoLen)

19  Na molen De Noord eerste rechts (Spinhuispad). 

20  Voor de brug links (Noordvest, gaat over in Vellevest).

BeZienSwAARdigHeid 6: MoLen de VRijHeid

21   Vervolg uw weg richting molen 
De Drie Koornbloemen.

BeZienSwAARdigHeid 7:  
MoLen de dRie kooRnBLoeMen

22   Na molen De Drie Koornbloemen rechtsaf en 
rechtdoor over de rotonde (Vlaardingerstraat,  
gaat over in Vlaardingerdijk). 

23   Na de rotonde eerste straat rechts (P.J. Troelstralaan, 
gaat over in van der Brugghenlaan). 

24   Na 600 meter komt u bij een kruispunt.  
Ga rechtdoor en sla na het kruispunt linksaf  
(Laan van Spieringshoek).

25   Eerste afslag rechts het fietspad op (Poldervaartpad).

26   Na de brug rechtsaf, daarna onder het spoorviaduct 
door.

Molen De Drie Koornbloemen (1770) is de oudste 
molen van Schiedam en de enige molen met een 
direct verbonden molenaarshuis. Nadat de jenever
productie in Schiedam afnam, werd de molen 
gebruikt als houtzagerij en als pelmolen voor rijst. 
Ook maalde de molen erwten, maïs en bonen voor 
verwerking in veevoeder. De molen heeft in het 
verleden voor een tegelbedrijf zelfs stenen tot 
gruis gemaald.

Molen De Vrijheid (1785) bevat nog veel oor
spronkelijke onderdelen en is na restauratie nu 
compleet ingericht met drie koppels stenen. 
Oorspronkelijk maalde Molen De Vrijheid graan 
voor de jeneverindustrie en tijdens de oorlog 
maalde de molen erwten en bonen voor de 
gaarkeuken. Net als in De Walvisch en De Nieuwe 
Palmboom wordt in De Vrijheid tegenwoordig  
nog graan gemalen. 

Molen De Noord (1803) is met zijn 33,3 meter de 
hoogste molen ter wereld. Tegenwoordig is in deze 
oude brandersmolen een restaurant gevestigd. 
Naast De Noord ligt een historische ‘boerenbak’ 
waar ‘spoeling’ in werd opgeslagen. Spoeling is 
een restproduct van moutwijn, dat na de eerste 
distillatie achterblijft in de ketel. De spoeling werd 
in gesloten schuiten afgevoerd naar de boeren
bedrijven in de omgeving, waar het werd gebruikt 
als veevoer. 
Restaurant open: ma t/m vrij vanaf 12.00 uur,  
za vanaf 17.00 uur

Bezienswaardigheid 6: Molen de Vrijheid

Bezienswaardigheid 5: Molen de noord

Bezienswaardigheid 7: Molen de drie koornbloemen
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33  Vervolg uw route over de Westlandseweg.

34   Eerste weg rechts (Trekkade). Blijf het fietspad volgen 
(2 km), bij Ysplitsing links aanhouden (richting brug 
en fietsknooppunt 72 ).

Tip:  VeRkoRTe RouTe

indien u de verkorte route (totaal 28 km) wilt fietsen, 
volgt u vanaf hier de fietsknooppuntenbordjes naar de 
volgende knooppunten:

 67  - 62  - 60

Vanaf knooppunt 60  pakt u de originele route weer op 
(zie pagina 22, instructie 62, van dit boekje)

35   Linksaf de brug over en volg het fietspad 
(Broekpolderpad). Na 500 meter bij de Tsplitsing 
linksaf.

36   Blijf het Broekpolderpad rechtdoor volgen tot aan de 
sportvelden (100 m). Sla bij de sportvelden rechtsaf.

37  Sla voorbij de sportvelden op het kruispunt linksaf.

38   Aan het einde van het fietspad op de Tsplitsing 
rechtsaf (Surfpad). 

39   Steek de A20 over en blijf het Surfpad volgen.

De naam van molen De Aeolus verwijst naar de 
God Aeolus, de god van de wind. Molen De Aeolus 
is zo’n 30 meter hoog en is oorspronkelijk 
gebouwd in 1790 en in 1954 hersteld. De molen 
maalt masjela, gerstemeel en maïsmeel. In de 
naastgelegen molenwinkel ’t Ambacht worden 
deze producten en diverse andere bakproducten 
verkocht.
 
Winkel open: ma t/m vrij 9.00-17.00 uur,  
za 9.00-16.00 uur

Bezienswaardigheid 8: Molen de Aeolus

27  Na het spoorviaduct linksaf (Sportlaan). 

28   Blijf de Sportlaan volgen. Houd links aan om  
het viaduct over te steken (Sportlaan gaat over  
in Trimpad). 

29   Aan het einde van het fietspad linksaf (van 
Hogendorplaan) en bij de rotonde rechtdoor.

30   Houd rechtdoor aan richting Vlaardingen 
(Hogendorplaan gaat over in 2e Leyden van 
Gaelstraat). 

31   Na ongeveer 1 km voor de brug rechtsaf 
(Oosthavenkade, gaat over in Hoflaan). 

32   Houd bij einde Hoflaan links aan en fiets in de 
richting van molen De Aeolus (Westlandseweg).

BeZienSwAARdigHeid 8:  
MoLen de AeoLuS (MeT MoLenwinkeL)
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Tip A: fieTScAfé de kRABBepLAS

40   Steek het water over en blijf het Surfpad volgen  
(700 meter). Houd rechts aan. 

41  Steek het kruispunt rechtdoor over.

Tip B: wijnBoeRdeRij

42   Bij Tsplitsing rechtsaf. Blijf de weg volgen en steek 
het spoor over.

43   Bij Tsplitsing linksaf en blijf deze weg volgen tot de 
grote weg (Maassluisedijk).

44   Steek de grote weg over en volg de weg naar links.

45   Sla bij de eerste afslag rechtsaf en ga linksaf het 
Deltapad op. Op het Deltapad na ongeveer 10 meter 
direct rechtsaf het fietspad op.

46   Voor Cafetaria het Oeverbos rechtsaf het 
Middenbospad in, na 250 meter linksaf richting  
het water (richting knooppunt 40 ).

Fietscafé De Krabbeplas biedt uitzicht op een 
recreatieplas en is dè uitvalsbasis voor fietsers.  
Bij De Krabbeplas drinkt u niet alleen een lekker 
kopje koffie, maar kunt u ook uw elektrische  
fiets opladen, een bidon vullen of fietskaarten 
aanschaffen. 

Open: di t/m za vanaf 11.00 uur,  
zo vanaf 10.00 uur

De Wijnboerderij is een bedrijvige boerderij met 
een 17 jaar oude wijngaard van ongeveer een 
halve hectare groot. Zolang het weer het toelaat 
kunt u op zondag genieten van een lekker glas 
rode of witte Delflandwijn op het sfeervolle terras. 
Daarnaast kunt u een kijkje nemen in de wijn
gaard waar diverse druivenrassen worden geteeld, 
zoals Pinot Noir, Chardonnay en Huxelrebe.  
De Wijnboerderij serveert zelfgemaakte Delfland
druiventaart en quiches.

Open: zo 12.30-18.00 uur

Tip A: fietscafé de krabbeplas

Tip B: wijnboerderij
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47   Volg het fietspad langs de Nieuwe Waterweg in de 
richting van Maassluis (3 km).

48   Sla aan het einde van het fietspad, bij de veerpont, 
rechtsaf. 

49   Volg het fietspad en ga na de spoorwegovergang 
linksaf.

50   Tweede straat rechts (Haven).

51   Ga bovenaan de heuvel rechtsaf (Zuiddijk) richting 
Molen De Hoop.

BeZienSwAARdigHeid 9: MoLen de Hoop 

52   Fiets terug over de Zuiddijk en neem de eerste afslag 
rechts naar beneden (Jokweg, gaat daarna over in 
Bloemweg en Nieuwstraat).

53   Steek aan het einde van de Nieuwstraat de Markt 
over en sla na de brug direct rechtsaf (Noordvliet, 
gaat over in Maassluiseweg).

  Na ongeveer 800 meter ziet u aan uw rechterhand  54 
De Wippersmolen.

BeZienSwAARdigHeid 10: de wippeRSMoLen 

In 1726 is De Wippersmolen gebouwd om de 
Sluispolder te bemalen. Op dit moment draait de 
molen alleen nog voor de sier.

Tip: Om De Wippersmolen van dichtbij te bekijken, 
gaat u rechtsaf over de brug (knooppunt 39 ). 
Volg het fietspad en sla na het viaduct rechtsaf om 
bij de molen te komen. Fiets terug naar de brug 
en pak de route weer op. 

Als de molen draait is deze te bezoeken

Molen De Hoop is een stellingmolen. De naam 
stellingmolen verwijst naar de speciale bouw van 
de molen. Om wind te kunnen vangen werden 
molens hoog boven de huizen en pakhuizen 
gebouwd. Rondom de molen werd een stelling of 
balie aangebracht, zo konden de wieken gemak
kelijk bediend worden. De Hoop werd rond 1792 
gebouwd. De molen bevat een bordje met het 
jaartal 1620, dit jaartal verwijst naar de houten 
voorganger van de huidige molen. Vrijwillige 
molenaars bedienen de molen regelmatig op 
woensdagmiddagen en zaterdagen. Wanneer 
De Hoop geopend is, worden er producten van 
molen De Aeolus uit Vlaardingen verkocht. 

Open: wo 13.00-17.00 uur, za 9.00-13.00 uur

Bezienswaardigheid 10: de wippersmolen

Bezienswaardigheid 9: Molen de Hoop
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Generaties lang was aan de ’s Herenstraat een 
kruidenierswinkel gevestigd. Op deze plek is nu 
Museum De Schilpen gevestigd, met een levendige 
winkel waar snoepgoed en snuisterijen uit groot
moederstijd te koop zijn. De Maaslandkamer biedt 
een overzicht van het leven in Maasland van de 
ijzertijd tot heden en daarnaast zijn een woon
kamer en keuken ingericht in de stijl van rond 
1900. Het museum is gratis toegankelijk. 

Open: ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

55   Blijf de Maassluiseweg volgen tot aan de brug 
(knooppunt 39 ).

56  Sla bij de brug linksaf (Kerkweg).

57   Volg de Kerkweg (gaat over in ’s Heerenstraat)  
tot aan het einde van de bebouwde kom  
(ongeveer 1,5 km).

Tip c: MuSeuM de ScHiLpen

58  Bij einde bebouwde kom linksaf (Prinses Beatrixlaan).

59   Eerste rechts (Molenweide) en blijf het fietspad 
volgen (wordt Weidepad).

BeZienSwAARdigHeid 11, 12:  
dijkMoLen en MoLen de dRie LeLieS

60   Houd op het Weidepad rechts aan (Kralingerpad, 
gaat over in Gaagpad en Veldvreugd).

Tip d: ZuiVeLBoeRdeRij VAn winden 

De Dijkmolen en Molen De Drie Lelies vormen  
een uniek molenduo aan de Molenweg ten 
noorden van Maasland. 

De Dijkmolen is een poldermolen uit 1718.  
Deze bemaalde de Ommedijkse Polder. De Drie 
Lelies (1767) is een korenmolen. De naam van deze 
molen verwijst naar de eerste eigenaars van de 
molen, de familie Van der Lely. 

Als molen De Drie Lelies draait is deze te bezoeken

Bezienswaardigheid 11, 12: dijkmolen en Molen de drie Lelies

Tip c: Museum de Schilpen

Tip d: Zuivelboerderij Van winden

Zuivelboerderij Van Winden is een melkvee
houderij met een zuivelwinkel. Een oude koeien
stal is omgebouwd tot winkel waar zelfbereide 
melkproducten te koop zijn. Naast boerenkaas, 
melk, yoghurt en vruchten kwark worden er ook 
diverse streek producten verkocht. 

Zuivelwinkel open: di 14.00-17.30 uur,  
vrij 14.00-17.30 uur, za 9.00-16.00 uur
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BeZienSwAARdigHeid 13: MoLen koRpeRSHoek

61   Blijf het pad volgen en ga bij de Tsplitsing rechtdoor.

62   U passeert nu knooppunt 60  en blijft de weg volgen. 
Na de speeltuin in de bocht eerste weg rechts 
(Zouteveenseweg).

63   Bij bebouwde kom ‘de Kapel’ eerste weg links 
(Oostveenseweg).

64   Bij Tsplitsing weg oversteken en rechtsaf het  
fietspad op (Octave de Coninckpad).

65   Volg het fietspad (600 meter) en sla vlak voor de 
bebouwing (Schiedam) linksaf het smalle pad in. 
Daarna rechts aanhouden.

66   Blijf in de haakse bocht naar links het asfaltpad 
volgen. Einde van de weg rechtsaf (Groeneweg).

67   Bij de Tsplitsing rechtsaf (Kerkweg).

68   Na 450 meter eerste links (Joppelaan).

69   Voor de brug rechtsaf het fietspad op, daarna  
rechtdoor onder het viaduct door (Windas).

70   Einde weg links (Parkweg).

71   Blijf de Parkweg volgen (1 km) en steek de 
Burgemeester van Haarenweg over.

72   Na molen De Noord (aan uw linkerhand)  
rechtsaf slaan (Noordmolenstraat).

73   Derde links (de Dam).

74   Derde rechts, direct na de brug (Lange Haven).

BeZienSwAARdigHeid 14: jeneVeRMuSeuM

75   Blijf de Lange Haven tot aan het einde volgen.  
Aan de overkant van het kruispunt ziet u  
VVV Schiedam, het eindpunt van de route.

einde fieTSRouTe

In het Jenevermuseum wordt de jenever
geschiedenis van Schiedam uitgelicht. Het museum 
beschikt over een werkende branderij, waar de 
moutwijn jenever ‘Old Schiedam’ wordt gestookt. 
Daarnaast geeft het museum een indruk van de 
glasblazers, koperslagers, kuipers en zakken
dragers ‘aan het werk’. Natuurlijk kunt u ook 
jenever proeven in het museum. 

Open: di t/m vrij 12.00-17.00 uur,  
za, zo, feestdagen 13.00-18.00 uur

Bezienswaardigheid 14: jenevermuseum Schiedam

In Schipluiden staat molen Korpershoek.  
Al sinds eeuwen staat op deze plek een koren
molen. De huidige molen is in de jaren vijftig  
van de vorige eeuw gebouwd. De naam 
Korpershoek verwijst naar de karpers die  
op deze plek paaien en kuit schieten. 

De molen is op afspraak te bezoeken

Bezienswaardigheid 13: Molen korpershoek
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Onderweg
fietsverhuur
VVV Schiedam (startpunt route)
Buitenhavenweg 9, Schiedam
T 010 473 30 00

Fietspoint Schiedam
Stationsplein 1, Schiedam
T 010 245 75 49

Rijwielshop Station Maassluis
Stationsplein 1, Maassluis
T 010 591 69 88

Horeca
Fietscafé De Krabbeplas
Surfpad 50, Vlaardingen
T 010 234 07 55
Winkel open: 
di t/m za vanaf 11.00 uur,  
zo vanaf 10.00 uur

Restaurant De Noordmolen
Noordvest 38, Schiedam
T 010 426 31 04 
Winkel open: ma t/m vrij vanaf 
12.00 uur, za vanaf 17.00 uur

De Wijnboerderij
Zuidbuurt 40, Vlaardingen
T 010 460 31 20 
Winkel open: zo 12.30-18.00 uur

Verder is er volop horeca aanwezig 
in de gezellige centra van 
Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis

Bezienswaardigheden
Dijkmolen
Molenweg 6, Maasland
T 06 53 57 80 54 

Jenevermuseum
Lange Haven 74-76, Schiedam
T 010 246 96 76 
Winkel open: 
di t/m vrij 12.00-17.00 uur, 
za en zo 13.00-18.00 uur, 
feestdagen 13.00-18.00 uur

De Korenbeurs
Lange Haven 145, Schiedam
T 010 427 96 22

Molen De Aeolus en  
molenwinkel ’t Ambacht
Korte Dijk 16, Vlaardingen
T 010 434 61 31 
Winkel open:  
ma t/m vrij 9.00-17.00 uur,  
za 9.00-16.00 uur

Molen De Drie Koornbloemen
Vellevest 5, Schiedam 

Molen De Drie Lelies
Molenweg 8, Maasland
Open: als de molen draait

Molen De Hoop
Zuiddijk 94, Maassluis
Winkel open: 
wo 13.30-17.00 uur,  
za 9.00-13.00 uur

Molen De Kameel
Doelenplein 6, Schiedam

Molen De Vrijheid
Noordvest 40, Schiedam 

Molen en molenwinkel 
De Walvisch
Westvest 229, Schiedam
T 010 246 95 06
Winkel open: 
wo 12.00-17.00 uur,  
do en vrij 10.00-17.00 uur,  
za 10.00-16.00 uur

Molen Korpershoek
Gaagweg 1, Schipluiden
T 015 380 91 28
Winkel open: op afspraak

Museum De Schilpen
’s Herenstraat 24, Maasland
T 010 591 33 34 
Winkel open: za 10.00-17.00 uur,  
1 mei t/m 1 okt wo 14.00-17.00 uur

Museummolen  
De Nieuwe Palmboom
Noordvest 34, Schiedam
T 010 426 76 75 
Winkel open: van Pasen tot 1 nov,  
di t/m zo 11.30-17.00 uur en  
van 1 nov tot Pasen,  
za 11.30-17.00 uur,  
zon- en feestdagen 12.30-17.00 uur

De Wippersmolen
Wipperskade 1, Maassluis
T 06 18 12 38 89
Winkel open: als de molen draait

Zuivelwinkel Van Winden
Gaagweg 36, Schipluiden
T 015 380 91 34
Winkel open: 
di 14.00-17.30 uur,  
vrij 14.00-17.30 uur,  
za 9.00-16.00 uur
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Leve de Molens!
Provincie Zuid-Holland heeft 2011 

uitgeroepen tot themajaar ‘Leve de 
Molens!’. Zuid-Holland is de meest 

molenrijke provincie van Nederland 

en telt zo’n 228 molens. De molens 

zijn niet alleen zeer typerend voor 

het oer-Hollandse polderlandschap, 

ze vertellen ook een interessant 

verhaal over de geschiedenis van  

de provincie.

De vele molens in de groene polders 

van Zuid-Holland houden sinds jaar 

en dag onze voeten droog en staan 

aan de basis van de wereldberoemde 

waterbouwkundige kennis van ons 

land. In diverse steden speelden de 

molens ook een belangrijke rol voor 

de handel. Zij zaagden hout voor de 

Hollandse scheepswerven, volden 

stoffen voor de lakenindustrie en 

maalden graan voor brood en 

moutwijn. 

Tegenwoordig hebben de molens ook 

een andere functie: zij zijn ingericht 

als molenmuseum en geven u tijdens 

uw fietstocht een kijkje in het leven 

van de molenaar, of zij 

huis  vesten een restaurant of 

molenwinkel, waar u geniet 
van de lekkerste ambachtelijke 

producten.

Kijk op www.levedemolens.nl 

voor een overzicht van alle 

activiteiten van het themajaar 

‘Leve de Molens!’

Noordzee

Den Haag

Leiden

Rotterdam

http://www.levedemolens.nl

