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V12 Schoklandroute, Noordoostpolder (12,9 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats Museum 

Schokland, Middelbuurt 3, 8319 AB 

Schokland 

Parkeren: Bij het museum. 

Openbaar vervoer: Niet beschikbaar. 

Horeca onderweg:  

Restaurant Schokland, Middelbuurt 2 (op 

maandag gesloten). 

Informatiecentrum De Gesteentetuin 

(weekend). 

Gasthuis De Lichtwachter, Vluchthavenpad 

1, 8319 AD Schokland (in de zomer). 

Onverhard: 80% 

N.B. Het weiland direct na de start is 

vanwege het broedseizoen van 15 maart 

t/m 15 juli niet toegankelijk. Loop in die 

periode richting het museum en volg daar 

het brede schelpenpad richting de 

Schokkerwoning op De Zuidert [zie * in de 

routebeschrijving ]en vervolg daar de 

route. 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V12 Schoklandroute, Noordoostpolder (12,9 km) 

Schokland was een eiland in de voormalige Zuiderzee. Oorspronkelijk was het een moerasachtig 

veengebied met hier en daar wat droge heuvels. Toen rond 1450 door hoog water hele stukken land 

wegsloegen werd het een schiereiland en later een eiland. De bewoners van het eiland woonden op 

door de mens opgeworpen terpen: de Zuidpunt (Ens), de Zuidert, de Middelbuurt en Emmeloord. 

Door de afslag van grote stukken land moesten de landbouwers van het eiland (de Schokkers) 

overschakelen op de visserij. Na de stormvloed van 1825, die het hele eiland overstroomde, werd de 

situatie op het eiland onhoudbaar. In 1859 besloot de Nederlandse regering het eiland te ontruimen 

en de bewoners te herhuisvesten in o.a. Kampen en Vollenhove. 

Na de drooglegging van de Noordoospolder in 1942 werd Schokland onderdeel van de polder. Door 

het aanplanten van bomen werden de contouren van het oude eiland zichtbaar gemaakt. In de 

Middelbuurt werd een museum gehuisvest. Aan de westkant van het eiland werd in het bos een 

gesteentetuin ingericht met zwerfkeien die in de voorlaatste ijstijd nabij Urk achterbleven. In 1995 

werd Schokland op de UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst als symbool voor de Nederlandse strijd 

tegen het water. 

1. De route start op de parkeerplaats van 

Museum Schokland, gelegen op de 

Middelbuurt.” 

Dit was de grootste terp op Schokland. Het 

grootste gebouw is de Ensenerkerk uit 1834, 

een hervormde kerk waarvan de houten 

voorganger uit 1717 de kerk op de zuidpunt 

van het eiland verving. De kerk maakt nu 

deel uit van het Museum Schokland, 

waarvoor in de jaren ’80 van de twintigste 

eeuw huisjes in de Zuiderzeestijl werden 

gebouwd. 

Loop terug naar de weg en sla RA en volg het fietspad. Ga daarna RA door het blauwe klaphekje en volg 

het grasdijkje door het weiland (wel de afrasteringen sluiten!!). Ga op de driesprong RA en volg het 

graspad. Sla LA bij het informatiebord “Middeleeuwse bewoning”. Sla daarna op de driesprong RA en 

richting het voormalige eiland. Ga aan het eind LA over het schelpenpad. [*] Sla dan LA en loop richting 

het huisje op de terp “De Zuidert”. Op deze terp woonden voor de ontruiming in 1859 veertien gezinnen. 

Hou voor het huisje rechts aan en ga terug naar het schelpenpad en sla dan LA. Ga direct na de bocht LA 

de terp omhoog richting de funderingen van het kerkje van Ens. 

De middeleeuwse ruïne van de oude kerk van Ens is het oudste zichtbare bewijs van de bewoning op 

Schokland. In de funderingen van de kerk zijn de verschillende bouwfasen van de kerk herkenbaar. In 1717 

werd het protestantse kerkje vervangen door een nieuwe houten kerk op de Middelbuurt. 

Loop linksom de funderingen en ga aan de voorzijde RD naar beneden over het schelpenpad en dan RD 

over het betonfietspad.  Ga bij fietsknooppunt 47 LA naar beneden en dan direct scherp RA het 

betonfietspad weer naar boven. Sla daarna LA en volg het betonpad. Hou op de plek waar het betonpad 

het bos in gaat rechts aan en volg het karrenspoor langs de bosrand. Volg bij het picknickbankje het 

betonfietspad en hou links aan. Sla aan het eind LA en ga direct RA en steek de verkeersweg over. 
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2. Hou direct na de oversteek links aan, passeer de slagboom en volg het graspad langs de bosrand. Ga 

verderop RD het bos in bij de paal met witte kop. Sla daarna LA en volg het karrenspoor. Het pad buigt 

af naar rechts en dan naar links en komt dan samen met een schelpenpad. Ga waar het schelpenpad 

naar rechts afbuigt RD en blijf het karrenspoor volgen. Sla in de flauwe bocht naar links RA en volg het 

brede graspad door het bos. Sla aan het eind RA en volg 

het kronkelend bospaadje. Sla na het bruggetje LA en 

passeer een keienveld. Volg nu een schelpenpad. Ga aan 

het eind LA om de vijver heen en passeer een bankje en 

volg het schelpenpad tot het einde. Sla vóór het gebouw 

“De Gesteentetuin” LA en loop over de parkeerplaats. 

Volg de weg met een bocht naar links en sla dan direct LA 

bij het bord “Boommarter”. Volg nu een bospad met 

bordjes met gele pijl en voet. Ga aan het einde van het 

bos RD langs de rand van het landbouwgebied. Volg de 

randen van dit gebied (weiland of akker) met een bocht naar links, nogmaals een bocht naar links en dan 

direct naar rechts. Passeer het informatiebord en volg daarna het pad met een bocht naar rechts. Ga 

daarna met een bocht naar links richting de asfaltweg. Sla RA op de asfaltweg. 

 

3. Sla bij fietsknooppunt 37 LA en volg een karrenspoor met beton. Dit gaat over in een betonfietspad en 

ga daarna RA over het betonfietspad. Bij de lichtwachterswoning van de oude haven van Emmeloord 

gaat het pad over in een oud klinkerpad. 

Emmeloord was de dichtstbevolkte buurt 

van Schokland. I.t.t. tot het zuiden van 

het eiland waren bewoners katholiek. Na 

de ontruiming werden de huizen en de 

kerk afgebroken. Wat er overbleef was de 

haven, waarvoor in 1882 een 

dienstwoning voor de havenmeester werd 

gebouwd. In 1922 werd het 

misthoorngebouwtje opgericht. 

Steek de asfaltweg over en ga RD over 

het schelpenpad (Bankenpad). Sla bij het 

informatiebord “Wesly en Julia” RA en volg het graspad dwars over het voormalige eiland. Ga aan het 

eind LA en volg het karrenspoor langs de bosrand. Steek de asfaltweg over en ga aan de overzijde RA 

over het fietspad en direct LA langs de slagboom. Volg het karrenspoor. Sla direct na de boerderij LA en 

volg het graspad met de markering met de gele pijl. Ga links de hoek om terug naar de asfaltweg en 

direct voor deze weg RA over het graspad. Daarna weer RA en loop langs de bosschage. Sla bij het bord 

“Welkom” LA en loop richting de boot bij het museum. Sla voor de keien LA richting de parkeerplaats. 

EINDE VAN DE WANDELING. 

 


