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TROUWEN

Graag vertellen wij jullie meer over de mogelijkheden 

om op UNESCO-Werelderfgoed Schokland te trouwen. 

Een unieke en historische plek die ongetwijfeld 

bijdraagt aan een dag om nooit te vergeten.

Van harte gefeliciteerd 
met jullie trouwplannen! 



WERELDERFGOED SCHOKLAND

Midden in de Noordoostpolder ligt Schokland, het 

voormalige eiland in de Zuiderzee. Een fascinerende 

plek vol prachtige bodemschatten. Niet voor niets 

was Schokland het eerste Nederlandse erfgoed dat  

in 1995 de titel UNESCO-Werelderfgoed ontving. 

Centraal op het voormalige eiland ligt Museum 

Schokland, om precies te zijn op terp De Middelbuurt. 

De houten zeewering is al van ver te zien en de 

karakteristieke kerk bij het museum is nog altijd 

een baken in het nieuwe land, ooit de drukbevaren 

Zuiderzee. Het museum vertelt het bijzondere  

verhaal van deze eeuwenoude plek: vanaf de IJstijd 

tot en met de drooglegging van de Noordoostpolder. Ik kende Schokland al van mijn kindertijd. 
Toen we hier voor onze potentiële trouwlocatie 

zijn gaan kijken waren we allebei meteen verkocht. 
Een enorm sfeervolle trouwlocatie met veel 

geschiedenis gewoon in de vertrouwde polder. 
We hebben genoten!

 
SIMONE EN FRANK DEKKERS







We hebben een fantastische huwelijksdag beleefd 
op Schokland en denken daar met ontzettend  

veel plezier aan terug!

BOUKE EN CARLA WITTEVEEN

Authentiek, romantisch en sfeervol: trouwen op 

Schokland is een unieke ervaring. Omringd door  

het weidse polderlandschap, kunnen jullie elkaar in 

onze sfeervolle kerk het ja-woord geven.  

De kerk dateert uit 1834 en is een rijksmonument dat 

deel uitmaakt van het museum. Het museumterrein 

is vrij toegankelijk voor bruiloftsgasten en vormt een 

prachtig en sfeervol decor bij de huwelijksvoltrekking. 

De kerk biedt plaats aan maximaal 80 personen.  

Breng na jullie huwelijksvoltrekking een toost uit 

onder de kastanjeboom naast de kerk. Hier kun 

je genieten van het fantastische uitzicht over het 

voormalige eiland. Een idyllische plek en zeer geschikt 

voor mooie trouwfoto’s.

 

Wisten jullie dat het ook mogelijk is om ’s avonds  

bij ons te trouwen? Het museum is dan gesloten  

en jullie hebben het hele terrein voor jezelf.

EEN ONVERGETELIJKE DAG



CULINAIR MAATWERK

Bij een geslaagde bruiloft hoort uiteraard ook 

het culinaire gedeelte. Hiervoor zijn jullie ook bij 

ons aan het juiste adres. Een feestelijk diner of 

liever een uitgebreide lunch? De collega’s van het 

museumrestaurant verwennen jullie én jullie gasten 

graag met culinaire hoogstandjes. Jullie wensen 

vormen daarbij uiteraard het uitgangspunt;  

het restaurant biedt graag maatwerk. 

De Lichtwachter

Op een unieke plek, op het Noordpunt van 

Schokland, staat het rijksmonument De Lichtwachter. 

Jullie kunnen deze locatie aanvullend huren 

voor bijvoorbeeld een intiem diner of het feest. 

Het cateringaanbod wordt verzorgd door het 

museumrestaurant. Een feestje binnen kan met 

maximaal 50 personen.







CONTACT

Zijn jullie enthousiast geworden over onze locatie  

en willen jullie graag een keer komen kijken? 

Jullie zijn uiteraard van harte welkom. 

Neem contact met ons op:  

Museum Schokland

Middelbuurt 3

8319 AB Schokland

→ trouwen@museumschokland.nl

→ 0527-760 630



→ museumschokland.nl→ museumschokland.nl


