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UNESCO Werelderfgoed
Schokland is een unieke combinatie van
cultuurhistorie en natuur. U vindt er sporen van menselijke
bewoning tot meer dan 10.000 jaar terug. Schokland en omgeving
werd in 1995, als eerste Nederlandse monument, geplaatst op de
prestigieuze Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het staat symbool
voor Nederland en zijn relatie met en strijd tegen water.
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Museum
Schokland

U bevindt zich op de Middelbuurt, één van de oude woonterpen
op het voormalig eiland Schokland. Schokland was een eiland in
de Zuiderzee. Door landafslag werd Schokland in de loop der tijd
steeds kleiner. Vanwege overstromingsgevaar en aanhoudende
armoede besloot de regering in 1859 het eiland te ontruimen.
Sinds de drooglegging van de Noordoostpolder maakt Schokland
weer deel uit van het vasteland.
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Welkom in
Museum Schokland
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Zuidpunt

Wandel- en
fietsroute over
Schokland

Fietsroute (circa 10 km)
Vanaf de rotonde voor Museum Schokland fietst u in
zuidelijke richting.

1 Na slechts 150 meter ziet u recht voor u de dijkjes. Hier mag niet
worden gefietst, u blijft het schelpenpad volgen.

2 Terp de Zuidert was het kleinste woonbuurtje op Schokland. In
de 19e eeuw woonden hier circa 70 mensen. U vervolgt uw weg over
het schelpenpad.

7 De Lichtwachter stamt uit 1901. Hier woonde de Lichtwachter
met zijn gezin tot 1941. De haven van Emmeloord bood vroeger
plaats aan tientallen schepen. In 1942 kwam de haven op het droge
te liggen en vormt nu een bijzonder verschijnsel in het moderne
polderlandschap.

8 Na de weg wederom te zijn overgestoken fietst u langs P14. Op
deze kavel is een hoge zandkop in de ondergrond gevonden waar
belangrijke archeologische vondsten zijn gedaan. Een selectie van
deze vondsten zijn in Museum Schokland te bezichtigen.
De laatste twee kilometer van de route verloopt langs de weilanden
op het eiland aan de ene kant en de natte graslanden aan de andere
kant.

3 Op de Zuidpunt getuigen fundamenten van een
middeleeuwse kerk van de lange eilandhistorie. De kerk was tot 1717
in gebruik en raakte daarna in verval. Het gebouw werd uiteindelijk
rond 1820 afgebroken. De vuurtorenwachter woonde in een huisje
gebouwd op de resten van de voormalige kerk.

rijkdom aan gesteenten ook een verassend rijke fauna. De moeite
waard om te bezoeken. Aan het eind van de weg steekt u schuin
over naar het trekkerpad. U volgt de contouren van het meest
noordelijke deel van het eiland.

met zijn gezin tot 1941. De haven van Emmeloord bood vroeger
plaats aan tientallen schepen. In 1942 kwam de haven op het droge
te liggen en vormt nu een bijzonder verschijnsel in het moderne
polderlandschap.

5 Dit asfalt pad leidt u langs de Gesteentetuin. Deze aangelegde

rechterkant de Misthoorn. De Misthoorn is gebouwd in 1921. Naast
het waarschuwen van schepen in dichte mist was de Misthoorn ook
in gebruik als woonhuis.

5 Deze aangelegde tuin biedt naast de grote variatie en soorten

7 De Lichtwachter stamt uit 1901. Hier woonde de Lichtwachter

dienst deed, ligt vlak naast de kerkruïne. Hier gaat het schelpenpad
over in een betonpad. Deze volgt u met de akkers steeds aan uw
rechterhand. Aangekomen bij de kleine parkeerplaats gaat u links
om meteen rechts over te steken naar de noordelijke helft van de
fietsroute.

6 Boven aangekomen op terp Emmeloord staat aan de

resten van de voormalige kerk. Hier gaat het schelpenpad over in
een betonpad. Deze volgt u met de akkers steeds aan uw
rechterhand. Waar het betonpad licht naar beneden loopt de
bosrand in volgt u het trekkerpad. U kunt ook het betonpad blijven
volgen. Aangekomen bij de kleine parkeerplaats gaat u links om
meteen rechts over te steken naar de noordelijke helft van de
wandelroute. Dit asfaltpad leidt u naar de Gesteentetuin. Na ca. 1 km
gaat u rechts.

6 Boven aangekomen op terp Emmeloord staat aan de rechterkant de Misthoorn. De Misthoorn is gebouwd in 1921. Naast het
waarschuwen van schepen in dichte mist was de Misthoorn ook in
gebruik als woonhuis.

4 Het fundament van een ronde vuurtoren, die van 1825 tot 1856

tuin biedt naast de grote variatie en soortenrijkdom aan gesteenten ook een verassend rijke flora en fauna. De moeite waard om te
bezoeken. Aan het eind van de weg steekt u schuin over naar het
tractorpad. U volgt de contouren van het meest noordelijke deel
van het eiland.

4 De vuurtorenwachter woonde in een huisje gebouwd op de

Wandelroute (circa 11 km)
Vanaf de rotonde voor Museum Schokland wandelt u in zuidelijke
richting.

1 Na slechts 150 meter ziet u recht voor u de dijkjes. U verlaat het
schelpenpad en steekt het bruggetje over. Over een van de wandelpaden loopt u richting terp de Zuidert, u houdt rechts aan. Daar
bijna aangekomen, loopt u vóór het schelpenpad links het graspad
op.
2 Een klein klimmetje brengt u naar boven op terp de Zuidert. Dit was het kleinste woonbuurtje op Schokland. In de 19e
eeuw woonden hier circa 70 mensen. U vervolgt uw weg over het
schelpenpad.

3 Op de Zuidpunt getuigen fundamenten van een middeleeuwse
kerk van de lange eilandhistorie. De kerk was tot 1717 in gebruik en
raakte daarna in verval. Het gebouw werd uiteindelijk rond 1820
afgebroken. Het fundament van een ronde vuurtoren die van 1825
tot 1856 dienst deed ligt vlak naast de kerkruïne.

8 Na de weg wederom te zijn overgestoken loopt u langs P14. Op
deze kavel is een hoge zandkop in de ondergrond gevonden waar
belangrijke archeologische vondsten zijn gedaan. Een selectie van
deze vondsten zijn in Museum Schokland te bezichtigen. Hier volgt
u de route bewijzering van de Archeoroute.
De laatste twee kilometer van de route verloopt langs de weilanden
op het eiland aan de ene kant en de natte graslanden aan de andere
kant.

