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Betreft: Afbraak en Nieuwbouw Havenmeesterswoning 
 
 
Urk, 16 september 2014 
 
 
Geachte leden van de Raad, geacht College, 
  
De Stichting Erfgoed Urk (SEU), die zich sinds 2009 opwerpt als onafhankelijke 'waakhond' voor het cultuur-
historisch erfgoed van Urk, maakt zich ernstig zorgen over de plannen voor afbraak van de 
havenmeesterswoning en nieuwbouw op deze plek.  
 
Afgelopen week nog deelden wij nog een pluim uit aan de Gemeente Urk voor het terugkopen, opknappen en 
weer in gebruik geven van de voormalige werf Metz. We deden dat bij de publicatie van onze jaarlijkse lijst 
van bedreigd Urker erfgoed in de aanloop naar Open Monumentendag.  SEU heeft indertijd campagne 
gevoerd voor het behoud van Werf Metz. In 2011 plaatsten wij de werf en de havenmeesterswoning op 
nummer 1 van de lijst bedreigd erfgoed. Wij wezen toen op de cultuurhistorische waarde van dit deel van het 
Urker havenfront. Hier stond ooit ’s Lands Pakhuys, waar zowel materialen voor de kustverdediging als in zee 
gesjouwde goederen werden opgeslagen. De havenmeesterswoning is ook in architectonisch opzicht van 
belang als herinnering aan het maritieme verleden van het eiland Urk en de bemoeienissen van het Rijk. 
 
Tot nu toe hebben wij geen inzicht gekregen in de plannen die de gemeente voor het gebied ontwikkelt.  
Wij waren dan ook onaangenaam verrast om het volgende ontwerp onlangs op internet tegen te komen: 
http://www.deregtdanz.nl/project-125-urk.html  
 
Volgens deze plannen gaat de havenmeesterswoning tegen de grond en komt op deze plaats een gebouw te 
staan van 3 verdiepingen, kennelijk een wooncomplex met horeca op de benedenverdieping. Dit plan lijkt in 
onze ogen veel op het eerdere plan van de vorige eigenaar, de projectontwikkelaar die ook de werf in bezit 
had. Graag vernemen wij of de gemeente aan deze projectontwikkelaar toezeggingen heeft gedaan voor de 
inrichting van deze locatie en zo ja, wat die dan inhouden. 
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Als dit plan wordt uitgevoerd, komt er op deze historische locatie een reusachtig complex te staan met een 
moderne uitstraling die totaal niet past binnen het authentieke Urker havenfront. Het pand is te hoog en te 
breed, het gaat de hele omgeving domineren. De werf wordt weggedrukt tussen twee nieuwbouwcomplexen 
(aan het ondereind van de Torenstraat verrees jaren geleden al een modern complex van dezelfde 
projectontwikkelaar). De bouwstijl in het plan heeft geen enkel respect voor de cultuurhistorie. Dit doet de 
status van beschermd dorpsgezicht geweld aan. Het lijkt ons ook in strijd met het Masterplan 'Hart voor Urk 
2025' waarin de gemeente Urk aangeeft dat er in haar beleid aandacht moet zijn voor de historische 



bebouwing en de herkenbaarheid van het Urker verleden in de architectuur en omgeving van zowel de 
Westhaven als de Oosthaven. 
 
Momenteel verricht een bureau in opdracht van de gemeente Urk archeologisch onderzoek op de locatie 
'voormalige havenmeesterswoning'. Het bureau heeft onze stichting benaderd voor informatie over de plek, 
die zo’n belangrijke rol gespeeld heeft in de geschiedenis van Urk. Wij hebben die informatie inmiddels 
verstrekt. 
 
Veel van Urks erfgoed is voorgoed verloren. Dit komt deels door het gebrek aan historisch besef in onze 
gemeenschap, maar ook een gebrek aan creativiteit, transparantie en toewijding onder de bestuurders. Wat 
betreft de havenmeesterswoning kan het tij nog worden gekeerd. De woning is een fraai voorbeeld van 
architectuur die sterk is beïnvloed door de Amsterdamse school. De ‘stadse’ woningen verdienen onze 
bescherming, meent SEU.   
 
Ons advies is om de woning op te knappen, liefst een restauratie 
naar de oorspronkelijke situatie (zie bijgaande foto). De 
bouwtekeningen zijn ongetwijfeld nog voorhanden. Mocht voor 
een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld een lunchroom, meer 
ruimte nodig zijn, dan is wat ons betreft een beperkte uitbreiding 
mogelijk, mits die plaatsvindt in een historiserende bouwstijl en zo 
dat het authentieke gebouw zichtbaar blijft. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan een glazen uitbouw aan de kant van de werf. Het 
historische havenfront waarin havenmeesterswoning en werf een 
geheel vormden, moet behouden blijven. 
 
Wij zouden het op prijs stellen als u ons op de hoogte houdt van 
de verdere ontwikkelingen. Uiteraard zullen wij van onze kant u 
graag van meer informatie voorzien. 
 
Hoogachtend, 
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