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Schiedam Opgelicht*
4. Restauratie Werkplaats
Bekijk deze locatie vanaf de Westmolen straat. 

Schiedam is misschien wel de enige stad in Nederland 
waar cricket een echte volkssport is. Hoe is dat zo 
gekomen? Kunstenaar Mirjam Debets brengt het verhaal 
tot leven in samenwerking met Excelsior ’20 en Hermes 
DVS hier op de Restauratie Werkplaats.

5. De Korenbeurs
Bekijk deze locatie vanaf Korte Haven 1. 

Het water is altijd belangrijk geweest voor Schiedam. 
Sloepen, motor- en stoomboten, zeilschepen, van 
alles komt voorbij. De trekschuit wordt aan een touw 
voortgetrokken door mens of paard. Kunstenaar Aldo 
Hoeben brengt met zijn video-installatie een ode aan de 
kade. Werk van Hoeben is ook te zien tijdens Winterlicht, 
in het Julianapark.

6. De Grote Markt
Het Oude Stadhuis op de Grote Markt is al decennialang 
een populaire trouwlocatie in Schiedam. Een foto op de 
trappen hoort erbij. Kunstenaar Stefan Venbroek viert het 
huwelijk met zijn animatie op het oude Stadhuis.

1. Stedelijk Museum Schiedam
Welke plek in Schiedam is voor jou echt belangrijk? Je huis, 
je school of de plek waar je vrienden ontmoet? Is het een 
mooie plek of juist niet? Teken mee aan dit lichtkunstwerk. 
Samen maken we Schiedam.

2. Nationaal Jenevermuseum
Bekijk deze locatie vanaf Lange Haven 87. 

We gaan terug naar het jaar 1985, toen er een grote 
brand woedde aan de Lange Haven. De brandweer van 
Schiedam kan het zich nog goed herinneren. LiGHT-UP 
Collective brengt in beeld hoe het vuur snel om zich heen 
grijpt in distilleerderij “De Locomotief”.  Tegenwoordig is 
hier het Nationaal Jenevermuseum gevestigd.

3. Museummolen de Walvisch
Bekijk deze locatie vanaf de Walvisstraat.

Neem daarna een kijkje in de molen, daarin kijk je namelijk 
uit over Schiedam. Molen de Walvisch is gratis te bezoeken 
tijdens Schiedam Opgelicht. Waarom heet een Schiedamse 
molen de Walvisch? In de 17e en 18e eeuw gaan schepen 
vanuit Schiedam op walvisvaart. Buiten het centrum stond de 
traankokerij, waar het walvisvet werd uitgekookt. Kunstenaar 
Tristan Gieler brengt de walvis tot leven.

Tijdens de donkere dagen in december 
brengt het Stedelijk Museum Schiedam 
licht in de stad. Op zes historische panden 
zie je een lichtprojectie die iets vertelt over 
Schiedam. 

Het festival vindt plaats van donder dag 15 t/m zon-
dag 18 december 2022 tussen 19.00 en 22.00 uur. 
De route langs alle projecties duurt één tot anderhalf 
uur en begint bij het Stedelijk Museum Schiedam. 
Deelname is gratis. 

In het Stedelijk Museum Schiedam kun je ook 
Panorama Schiedam bezoeken. Hier vertelt 
het museum de verhalen van de stad. Je kunt 
Panorama Schiedam gratis bezoeken tijdens 
Schiedam Opgelicht. 

Winterlicht
Lichtkunstfestival Winterlicht is 
15 t/m 17 december 17.00 - 22.00 uur te bekijken in 
het Julianapark.

Dickens Festijn 
Dickens Festijn is een feest met kerst markt in gezellige 
historische sfeer. Op 17 december 10.00 - 22.00 uur bij 
de Lange Kerkstraat, Grote Kerk en Land van Belofte 
in Schiedam Centrum.

Rondleidingen
Startpunt van de wandelroute is het plein voor het Stedelijk 
Museum Schiedam. Hier zijn routekaarten verkrijgbaar en 
hier starten om 19.00 uur en 20.30 uur gratis rond leidingen. 
Kijk voor de laatste infor matie over rondleidingen op: 
www.stedelijkmuseumschiedam.nl/schiedam-opgelicht 


