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Symbool van ‘Wonder van Urk’ verdwijnt  
 

Sloop kraan scheepswerf Metz staat voor de deur 
 
Urk, 7 juli 2012 – De grote kraan van scheepswerf Metz op Urk wordt 
donderdag 12 juli gesloopt. Daarmee verdwijnt hét symbool van het Wonder 
van Urk voorgoed uit het dorpsbeeld. De oudste nog functionerende Urker 
werf wordt de komende tijd volledig ontmanteld. 
 
Dat is de droeve uitkomst van een langslepend conflict tussen de gemeente 
Urk, die de werf wil behouden, en de huidige eigenaar van de werf, 
projectontwikkelaar Platina Vastgoed met directeur Leen Hakvoort. 
Stichting Erfgoed Urk is verbijsterd dat het zo ver is gekomen. De stichting 
publiceerde op Open Monumentendag 2011 een lijst van Bedreigd Urker 
Erfgoed, waarop de werf op nummer 1 stond.1 
Voorzitter Leen van Loosen: “De 150 jaar oude werf heeft een sleutelrol 
gespeeld bij de opbouw van de Urker vissersvloot. Opnieuw gaat een belangrijk 
stuk van ons cultuurhistorisch erfgoed verloren. Het gekke is dat het 
werfterrein binnen het beschermd dorpsgezicht valt.  Je zou denken dat 
iedereen er dan met de handen af moet blijven, maar dat is dus niet zo.” 
De ontmanteling van de werf is onafwendbaar, nu Platina de afgelopen week 
de inventaris van de werf heeft laten veilen. Ook de grote kraan en de 
hellingsledes zijn geveild. Als deze straks verwijderd zijn, rest niets dan de kale 
betonnen helling en twee lege werfschuren. 
Scheepswerf Metz, gesticht in 1862,  speelde als grootste Urker werf een 
belangrijke rol in de opbouw en het onderhoud van de Urker vissersvloot. De 
grote kraan is daarbij symbolisch voor de periode vanaf de jaren 60 van de 20e 
eeuw, die bekend staat als het Wonder van Urk. 
Tegen alle verwachtingen van planologen in, wist de Urker visserij de afsluiting 
van de Zuiderzee (1932) en de drooglegging van de IJsselmeerpolders (1942-
1967) te overleven. De Urkers verlegden hun werkterrein naar de Noordzee. 
Aanvankelijk werd de meeste vis in IJmuiden aan land gebracht maar toen de 
afslag daar begin jaren 60 op zaterdag dicht ging, brachten de Urkers de vis 
over het IJsselmeer naar de eigen Urker visafslag, die tot dan toe een kwijnend 
bestaan leidde. 

                                                            
1 Zie http://erfgoedurk.blogspot.nl/2011/09/seu-presenteert-lijst-bedreigd-erfgoed.html 

http://erfgoedurk.blogspot.nl/2011/09/seu-presenteert-lijst-bedreigd-erfgoed.html


Dankzij de komst van de zeevis ontstond op Urk een bloeiende visverwerkende 
industrie. Ook de vloot werd in de daaropvolgende decennia ingrijpend 
gemoderniseerd en groeide uit tot de grootste en modernste van Europa. Veel 
nieuwe schepen werden op Werf Metz gebouwd en daar profiteerden ook 
andere toeleveringsbedrijven van. 
Door het Wonder van Urk was er genoeg werk voor de snelgroeiende, jonge 
bevolking. De welvaart steeg, de woningbouw overschreed al snel de grenzen 
van het oude eiland. Tegenwoordig is Urk een welvarend dorp met meer dan 
19.000 inwoners. 
De grote kraan van Metz bepaalde tientallen jaren het aanzicht van de 
historische vissershaven van Urk. De werf zelf dateert uit 1862 en was één van 
de drie scheepswerven van het vroegere eiland. 
De nog oudere werf Roos, tegenover de havenmond, werd al in 1973 opgevuld 
en is nu een parkeerterrein. De werfschuur (boet) van deze werf bleef nog lang 
behouden maar werd vorig jaar gesloopt en vervangen door ‘nieuwbouw-in-
oude-stijl’. Daarin is nu een restaurant gevestigd. 
De kleinste werf Hakvoort, nabij de vuurtoren, wordt nog sporadisch gebruikt 
voor het droogzetten van kleine schepen. 
Stichting Erfgoed Urk maakt zich sinds 2009 sterk voor het behoud van het 
cultuurhistorisch erfgoed van Urk. Zij volgt als kritisch klankbord de 
ontwikkelingen op dit gebied en overlegt regelmatig met de lokale overheid. De 
stichting is geen partij in het conflict tussen gemeente en Platina. 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
- informatie over de veiling van de inventaris van de scheepswerf, inclusief de 
grote kraan (kavelnummer 217 op de veilinglijst), vindt u via deze link: 
https://www.bva-auctions.com/auction/index/5427?utm_campaign=5427&utm_medium=mailing&utm_source=mailing_clang_mb#26 
 

- Voor meer informatie bezoek www.erfgoedurk.blogspot.com, 
Woordvoerder Stichting Erfgoed Urk: Leen van Loosen, voorzitter, telefoon 
0527-684751 / 06-20430803 of Lucia de Vries, bestuurslid, 06-13109371 
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