
Trouwen bij Molen de Ster
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Jullie trouwdag
Stel je voor: Samen met jullie daggasten komen jullie per 
boot aan bij Molen de Ster. Je stapt direct vanaf de boot op 
het molenerf waar je de drukte van de stad achter je laat en 
de rust en het groen je overspoelt. Jullie mooiste dag kan 
beginnen!

Na een warm onthaal in sfeervol aangeklede Zagerij begint 
jullie ceremonie aan het water. Tussen de watervogels, uitkij-
kend over de Leidse Rijn beloven jullie elkaar eeuwige liefde 
in bijzijn van jullie dierbaarste vrienden en familie.

Na de ceremonie toasten we op jullie geluk en volgt de recep-
tie, het diner en het feest. De openingsdans vindt plaats in de 
eeuwenoude zagerij waar de geschiedenis voelbaar is en het 
altijd naar vers gezaagd hout ruikt.

In dit trouwboek geven we een voorbeeld van hoe jullie dag  
kan verlopen bij Molen de Ster. Er zijn een aantal persoonlij-
ke extra’s toegevoegd. We denken graag mee hoe we jullie 
trouwdag een persoonlijke invulling kunnen geven.

Geschiedenis van de molen
De geschiedenis van het rijksmonument Molen de Ster gaat 
terug tot 1721! Qua locatie gunstig gelegen voor de westelij-
ke windrichting en bovendien handig voor de aan en afvoer 
van het hout aan de Leidse Rijn. De molen staat op het enige 
compleet bewaard gebleven houtzaagmolenerf van Neder-
land en is altijd een houtzagerij geweest.

Na een overstap op elektriciteit in 1910 wordt het deel bo-
ven de zagerij verwijderd, omdat dat niet meer nodig is. De 
houthandel vanuit de zagerij blijft actief tot begin jaren 80. 
Daarna duurt het tot eind jaren 90 voordat Stichting Ster-
remolen de molen in zijn authentieke glorie heeft terugge-
bracht enn er weer iedere zaterdag hout wordt gezaagd met 
behulp van windenergie.
 
Sindsdien is Molen de Ster een officiële trouwlocatie van de 
gemeente Utrecht en zijn er al vele mooie huwelijke voltrok-
ken in onze Zagerij. 
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Onze ruimtes
De Zagerij
Een mooie open houten ruimte die zeer goed leent voor een eigen invulling aan decoratie. 
De sfeer is er al en jullie brengen jullie eigen stijl. Met de deuren open kijken jullie gasten uit 
over de Leidse Rijn.

Het besloten terras
Naast de sleephelling ligt het besloten terras. Ideaal voor een buiten ceremonie en/of een 
barbecue. Ingesloten door groen en uitkijkend op het water voelt het als een groene oase 
van rust midden in de stad..

Het erf 
Met uitzicht op de molen en omsloten door de molenaarswoningen en de droogschuur is 
het erf een ideale plek voor een uitgebreid diner aan lange tafels.

Het Molencafé
Deze ruimte is zeer geschikt om jullie even terug te trekken en op te frissen. 

Capaciteit  
Ceremonie theateropstelling 100 zitplaatsen
Receptie en feest   130 personen
Diner binnen   64 zitplaatsen
Diner buiten of staand  130 personen 

De Zagerij



Ceremonie
Jullie huwelijk begint met een intieme ceremonie. Op ons besloten terras staan met bloe-
men versierde stoeltjes in theateropstelling met in het midden een pad. Jullie gasten kijken 
uit over het water terwijl ze wachten op de bruid. In de hoek van het besloten terras speelt 
een akoestisch bandje de door jullie gekozen nummers. 

Voor het bruidspaar staan twee mooi versierde stoelen klaar met daarachter een prachtige 
backdrop voorzien van bloemen en doeken. Vanaf de houten lessenaar spreken jullie cere-
moniemeester en huwelijksambtenaar jullie toe.

Na het uitwisselen van de ringen en het ondertekenen van de huwelijksakte lopen jullie 
door een haag van vrienden en familie naar de zagerij voor de toast en het aansnijden van 
de taart.

Bij kans op regen verplaatsen we met alle gemak jullie ceremonie naar binnen. 

Officiële trouwlocatie
Molen de Ster is een officiële trouwlocatie van de gemeente Utrecht. Dit houdt in dat jullie 
hier voor de wet kunnen trouwen in bijzijn van een huwelijksambtenaar. Jullie hoeven dit 
niet op het stadhuis te doen.

TROUWTIP 1
Wisten je dat jullie zelf een 

huwelijksambtenaar kunnen 
kiezen? 

Vraag bij jullie gesprek naar 
onze lijst van trouwamb-
tenaren waar we goede 
ervaringen mee hebben. 
Zo maak je jullie dag nog 
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Toast en taart
Terwijl jullie buiten elkaar het ja woord ge-
ven zetten wij binnen de bubbels en de taart 
klaar zodat jullie na de ceremonie samen met 
jullie gasten kunnen proosten op een gelukkig 
huwelijk. 

Julie komen binnen in een prachtig aangekle-
de Zagerij. Overal staan bloemen en hangen 
er slingers.

Samen snijden jullie de bruidstaart aan. 
Waarna ons personeel helpt met het aansnij-
den en uitserveren van de rest van de taart.
Op de sweet table staat niet alleen taart, 
maar kunnen jullie gasten ook snoepen van 
andere zoetigheden.

Bij Molen de Ster schenken we uitsluitend 
biologische bubbels. En zorgen we altijd voor 
een alcoholvrij alternatief.

TROUWTIP 2
Hebben jullie een Pinterest-
board voor jullie dag? Neem 
die dan mee naar jullie ge-
sprek. Zo hebben we gelijk 
een mooi beeld van jullie 

ideeën en wensen.
Volg ons op Pinterest voor 

inspiratie.
@MolendeSter
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Receptie
Na de taart en het proosten op jullie geluk is het tijd voor een ontspannen receptie waar 
jullie gasten kunnen bijkletsen en er tijd is voor cadeaus en felicitaties.

Bij de Photo Booth worden grappige foto’s gemaakt voor jullie fotoboek als een mooie her-
innering van deze dag en kunnen mensen in jullie gastenboek schrijven.

Op het molenerf staan verschillende activiteiten klaar waar jong en oud zich te vermaken. 
Daarnaast is er genoeg te ontdekken en zijn er boerderijdieren die graag een worteltje of 
een blaadje sla eten. Voor de allerkleinste is er een speeltuintje waar veilig gespeeld kan 
worden op het klimrek en met de gave fietsjes.

Tijdens de receptie roept de fotograaf iedereen bij elkaar voor een groepsfoto voor de mo-
len. En worden er met een drone mooie videobeelden gemaakt.

De sweet table blijft staan en we openen de bar zodat jullie gasten kunnen blijven snoepen 
van het lekkers en met een drankje in de hand kunnen genieten van de omgeving en de 
activiteiten.

Wanneer jullie er behoefte aan hebben kunnen jullie je even terugtrekken en opfrissen in de 
naastgelegen ruimte. Een eerste moment alleen, als echtpaar. Een bijzonder moment voor 
jullie tweeën.

TROUWTIP 3
Met het inhuren van een 

nanny service hebben jullie 
minder omkijken naar de 
kinderen op jullie bruiloft 
en kunnen de ouders zich 
overgeven aan het mooie 
feest terwijl de kinderen 

vermaakt worden en 
creatief bezig
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Diner
Op het besloten terras worden lange tafels stijlvol gedekt voor een uitgebreid diner. 
Priklichtjes en slingers zorgen voor nog meer sfeer. Op tafel staan naamkaartjes in houten 
voetjes die gemaakt zijn in de molen. En voor het bruidspaar is een centrale plek aan de 
tafel gereserveerd.

Samen met onze kok hebben jullie een heerlijk menu samengesteld. Al jullie favorieten 
gerechten worden geserveerd. Op tafel staan flessen wijn en kannen water. En worden er 
drankjes uitgeserveerd.

Tussen de gangen door worden jullie met lieve woorden toegesproken door een aantal voor 
jullie zeer belangrijke mensen. En is er een moment om al jullie gasten toe te spreken en te 
bedanken.

Voor het dessert hebben jullie gekozen voor een foodtruck waar mensen zelf hun ijsje kun-
nen samenstellen. En is er een piaggio waar echte Italiaanse espresso en ijskoffie wordt 
gezet. 

TROUWTIP 4
Past een diner niet in jullie 
plan voor de perfecte dag? 
Dan is een English high tea 

of een feestelijke brunch  
wellicht een lekker alter-
natief. Vraag tijdens jullie 
rondleiding in de molen 
naar de mogelijkheden.
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Feest
Na het eten is het tijd voor een muziek en cocktails. Hiervoor hebben jullie extra avondgas-
ten uitgenodigd en wordt het gezellig druk in de Zagerij.

Binnen gaan de voetjes van de vloer tijdens de silent disco. De dj draait de door jullie voor-
af gekozen nummers en houdt de sfeer er goed  in. Tegelijkertijd wordt buiten een vuurtje 
aangemaakt waar gasten gezellig op hooibalen om heen kunnen zitten en marshmallows 
kunnen roosteren.

Bij de cocktailbar kunnen jullie gasten verse cocktails en mocktails bestellen. De bediening 
gaat langs met heerlijke warme en koude borrelhapjes. En kan er aan de bar ook andere 
drankjes besteld worden.

Voordat het feestje op zijn einde loopt worden er als midnight snack puntzakjes friet en mini 
hamburgers uitgeserveerd aan de gasten. Zo gaat iedereen met een volle maag naar huis.

Bij de uitgang staan mooie houten bedankjes klaar die de gasten mee mogen nemen. Sa-
men met de molenaars hebben jullie een leuk cadeautje bedacht dat ze speciaal voor jullie 
gasten in de molen hebben gemaakt.
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Bij ons in de molen kan heel veel, maar houdt rekening met de volgende praktische punten. 

Verhuur
De molen is alle dagen van 8:00-0:30 uur beschikbaar, behalve zaterdag. Dan is de molen 
vanaf 19:00 uur te boeken, omdat de molenaars zaterdagmiddag hout zagen.
Wanneer jullie de molen huren is deze exclusief voor jullie beschikbaar. Er zullen geen ande-
re boekingen plaatsvinden

Toegankelijkheid
Zijn er tussen jullie gasten mensen met mobiliteitsproblemen? Neem contact met ons op 
om door te spreken of de molen voldoende toegankelijk is.

Bereikbaarheid
De molen is met de huwelijksauto/riksja/boot/paard en wagen bereikbaar via het Molen-
park. Parkeren kan in de wijk.

Muziek
Omdat Molen de Ster midden in een woonwijk ligt is er een geluidsrestrictie van kracht. Tij-
dens jullie rondleiding vertellen we graag wat dit betekent voor jullie huwelijksfeest.

Eten en drinken
Bij Molen de Ster werken we uitsluitend met biologisch vlees van slagerij Gerrit Takke en 
wordt onze verantwoord gevangen vis geleverd door het Visgilde. Daarnaast werken we 
zoveel mogelijk met biologische en lokale producten. 

Meer informatie en vrijblijvend gesprek
Zijn jullie geïnspireerd geraakt door onze molen en zouden jullie hier wel willen trouwen? 
Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een rondleiding in de molen en om kennis te ma-
ken met onze trouwspecialist. We bespreken graag jullie persoonlijke wensen voor jullie 
mooiste dag.

Praktisch

Contact
Adres: Molenpark 3, 3531 ET Utrecht
Telefoon: 030-299 01 74
Email: trouwen@molendester.nu
Website: www.molendester.nu
Instagram: @molendester
Pinterest: @molendester
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