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1. Voorwoord  

 

Lectori Salutem!  

Op 26 juni 2018 organiseerde Stichting Erfgoed Urk (SEU) een informatieve 

Ginkiestocht voor Urker gemeenteraadsleden. Met de wandeling wilde SEU de 

raadsleden wijzen op mogelijkheden en verbeterpunten ten aanzien van het Urker 

erfgoed.  

In deze informatiebrochure presenteren we de informatie die we tijdens de 

Ginkiestocht hebben gedeeld. We pleitten voor een hernieuwd restauratiebeleid als 

speerpunt wordt van de gemeente, met verdere aanpassing van de 

bouwverordeningen voor betere waarborgen voor bescherming van het dorpsgezicht. 

In het economisch beleid van de gemeente zou volgens ons ook aandacht moeten 

komen voor cultureel en kunstzinnig ondernemerschap. 

Tijdens de wandeling herinnerden we de raadsleden aan de bijna vergeten 

boerengeschiedenis van Urk. We pleitten voor herbouw van de historische 

muziekkoepel en de Kaap, ter herinnering aan de zeilschepen die vanuit de 

Amsterdamse haven langs Urk richting Noordzee voeren. Een ander belangrijk punt 

dat we deelden is het feit dat de Oudestraat de enige Middeleeuwse straat in de 

provincie Flevoland is, met een fascinerende ontstaansgeschiedenis – een stukje 

geschiedenis dat zichtbaarheid verdient.  

Behalve de beschrijving van de wandeling presenteren we daarom een tekst 

bestuurslid Klaas de Vries over de Middeleeuws geschiedenis van Urk. Achterin dit 

document treft u de bijlagen waarnaar verwezen wordt evenals een 

literatuurvermelding.  

Veel leesplezier toegewenst! 

 

Vriendelijke groet, 

Stichting Erfgoed Urk   
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2. Wandeling door de Oudestraat, 26 juni 2018 
 
Graag nemen wij u mee voor een wandeling door het oudste gedeelte van Urk, de 
Oudestraat. 
Als we daar naartoe wandelen vanaf het gemeentehuis, en we letten op de bebouwing en de 
verborgen historie van het gebied, komen we door een aantal ‘tijdlagen’ van onze 
geschiedenis. We beginnen op het grasland dat bij hoog water in bepaalde seizoenen kans 
liep om te overstromen. 
 
Vanaf Wijk 8 gaan we opwaarts, we passeren de bouwgrens uit de eilandtijd, nu de Pieter 
Hoekmanstraat. De woningen aan de lage kant van de straat (Wijk 7) konden pas worden 
gebouwd na de aanleg van de Afsluitdijk.  
Vervolgens komen we bij het begin van de Oudestraat. Hier ongeveer moet de oudste 
bebouwing van het eiland hebben gestaan, zoals bekend uit de archieven (zie bijgaand 
artikel van Klaas de Vries over 1050 jaar Urk op Blz. 5-6) 
 

 
 
De eerste kaart van Urk, gemaakt door Cornelis Koel, toont de bebouwing in 1680, maar 
daarvoor was dit gedeelte van het eiland allang bewoond. Urkers waren toen boeren. Tot 
niet zo lang geleden stonden hier nog boerderijen. Zie bijlage 4 
 

Graag zouden we zien dat informatieborden de niet meer zo zichtbare geschiedenis 
weer wat meer zichtbaar zouden maken. Ook kunnen markeringen in de straat de 
verschillende eilandgrenzen weergeven.  

 
We lopen de Oudestraat in, die de scheiding vormt tussen Wijk 5 en Wijk 6. We lopen even 
achterom naar het huisje van ‘de Pieterman’. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw zijn in 
en bij de Oudestraat verschillende visserswoningen gerestaureerd, we komen er zo meteen 
langs. Helaas is dat restauratiebeleid in de jaren daarna min of meer stil komen te liggen. 
(zie bijlage 6)  
 

We hopen dat een hernieuwd restauratiebeleid een speerpunt wordt van de 
gemeente. Graag zouden we een verdere aanpassing van de bouwverordeningen 
zien, met betere waarborgen voor bescherming van het dorpsgezicht. Ook voor het 
meer recente erfgoed zou bescherming moeten komen.  
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We lopen verder door de Oudestraat en zien dat de meeste winkels en winkeltjes in de loop 
der jaren zijn verdwenen. Tegelijk zien we de dat deze buurt potentie heeft voor vestiging 
van kunstzinnige ondernemers. (bijlage 2) 
 

In het economisch beleid van de gemeente zou aandacht moeten komen voor 
cultureel en kunstzinnig ondernemerschap. Dit kan stimulerend werken voor het 
behoud van erfgoed in brede zin. 

 
De Oudestraat is niet statisch, gelukkig niet. Sinds de Middeleeuwen is de straat doorlopend 
veranderd. Er wordt veel verbouwd en er is nieuwbouw. Dat hoeft geen probleem te zijn. Op 
Wijk 5-20 zien we dat nieuwbouw ook op een heel passende manier, met respect voor de 
historie kan gebeuren. (bijlage 7) Helaas zien we in deze straat ook minder goede 
voorbeelden.  
 

Lang niet alles hoeft wat ons betreft een groene gevel te krijgen, maar de Engelse 
cottagestijl zien we liever niet als inspiratiebron voor huizen in oud Urk. 

 
 
In de jaren zestig werd gestart met de uitvoering van een rigoureus saneringsplan, waarbij 
heel veel huizen zouden moeten worden gesloopt en vervangen door grote, ‘moderne’ 
woningen. Een aantal van deze moderne woningen zijn toen gebouwd, maar gelukkig is dit 
onzalige plan een halt toegeroepen. Aan het einde van de Oudestraat is veel gesaneerd, 
veel kleine huisjes zijn verdwenen. De vervanging door moderne woningen gebeurde echter 
pas veel later, met meer respect voor de historische omgeving, maar wel met veel grotere 
volumes. (bijlage 3) 
 

Eigenlijk zouden we de toen gemaakte fouten moeten herstellen op die plekken waar 
het echt storend is. Voorbeelden van nieuwbouw uit die tijd zijn modecentrum Geert 
Oost, de twee onder-een-kap woningen achter de Bethelkerk en de twee woningen 
aan het IJsselmeer bij het Kerkje aan de Zee. 
 
Tegelijkertijd verdienen de jaren van het Wonder van Urk ook aandacht. Er is in de 
jaren zestig rondom het oude dorp veel gebouwd. Niet altijd even fraai, maar 
herinneringen aan die tijd moeten niet allemaal worden uitgewist. Wat is het waard 
om te behouden? Het is hoog tijd om daarover na te denken. 

 
Aan het eind van de Oudestraat komen we uit bij het begin van de Westermeerdijk. De 
geschiedenis van Urk en het water is hier zichtbaar. De zeewering, gebouwd in opdracht van 
de stad Amsterdam, begint hier. En de Zuiderzeewet krijgt hier gestalte.  
 

Urk ligt voor een groot deel in de Noordoostpolder. We geven ons vaak weinig 
rekenschap van de historische waarde van de polder, het landschap en de 
oorspronkelijke bebouwing. Laten we zelfstandig vorm geven aan erfgoedbeleid voor 
het poldergebied, en niet pas na aandringen van de buurgemeente. 

 
Boven aan de ‘Slikhoogte’ staat de oude hervormde pastorie, het Wakend Oog. De 
oorspronkelijke geveltekst is niet meer zichtbaar, maar nog wel bekend. 
 

Tegenover het Wakend Oog staat een rijtje huizen van veel recenter datum. Voor de 
straatkant van deze huizen gelden duidelijke bouwregels, maar voor de ‘achterkant’ 
van deze huizen geldt veel meer vrijheid. Gezien de ligging aan de waterkant is dat 
niet wenselijk. Die waterkant verdient aparte aandacht. Het monument voor onze 
omgekomen vissers verdient meer ruimte. 
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Ooit stond in de buurt van Het Kerkje aan de Zee de houten Kaap, als baken voor de 
scheepvaart op de Zuiderzee. 
 

We willen pleiten voor herbouw van de Kaap, ter herinnering aan de zeilschepen die 
vanuit de Amsterdamse haven langs Urk richting Noordzee voeren. Het nieuwe 
coalitieakkoord biedt hiervoor ruimte. En kan een replica van de houten muziekkoepel 
niet ergens terugkeren als zichtbare historische uiting? (bijlage 1)  

 
Tijdens onze wandeling hebben we Urk door de eeuwen heen kunnen zien. Veel van onze 
geschiedenis is nog wel te achterhalen, maar is weinig zichtbaar. 
Urk heeft een lange geschiedenis. Vanaf de prehistorie (geologisch reservaat), via de 
Middeleeuwen, via de verbintenis met Amsterdam, via de hoogtijdagen van de 
Zuiderzeevisserij, tot en met de inpoldering. Op 28 juni is het 1050 jaar geleden dat Urk voor 
het eerst wordt genoemd in een geschreven document. En nog altijd komt er elke dag 
geschiedenis bij. 
 

De Stichting Erfgoed Urk is verheugd dat het gemeentebestuur werk wil maken van 
erfgoed en cultuur. De nieuwe cultuurnota is daarbij onmisbaar. Graag willen we 
meedenken over de invulling ten aanzien van de bebouwde en landschappelijke 
omgeving. 
Aan beleidsontwikkeling willen we natuurlijk een steentje bijdragen, maar vooral ook 
aan de concrete invulling van ideeën en beleid. Samen met anderen.  
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3. Urk en haar 1050-jarig bestaan  

 
''De Urker weide waar het linnen werd gedroogd'' door de Belgische schilder Franz Courtens geschilderd op Urk 

in het jaar 1896 

 
Urk en De Middeleeuwen 
 
Gedurende de Middeleeuwen  bestonden er met betrekking tot de oude Zuiderzee-
eilanden  verschillende beleningsconstructies. Zo had de Overijsselse adellijke familie van de 
ridders van Voorst met betrekking tot het Urker gebied enkele lagere rechten in leen. 
Vermoedelijk ooit verkregen als erfelijke rechten en waarschijnlijk te danken aan hun oude 
familierelatie met de graven van Kuinre.  
 
Dit laatst genoemde roemruchte gravenhuis bezat van oudsher in leen van de Graaf van Holland 
het 'overste gerecht' tot Urk. De heren van Kuinre die zich in hun gebieden als landsheren 
gedroegen met een grafelijke rechtspraak en het slaan van munten noemden zich naar hun 
Kuinderburcht maar voerden daarnaast ook nog de familienaam 'Van Orc' . Hun overste recht in 
leen van de graven van Holland golden het geheel de Landen van Urck een gebied 
overeenkomstig de huidige Noordoostpolder. De heerlijkheid Kuinre evenwel was een tafelgoed 
van de bisschop van Utrecht. Zij moesten dus twee heren dienen met vaak tegenstrijdige 
belangen. De graven van Kuinre gebruikten deze tegenstellingen om zich zelf zoveel mogelijk 
macht toe te eigenen. 
  
Het overste gerecht van de Landen van Urck is door dit geslacht vermoedelijk al  verkregen na de 
vrede van Loon in 1206 toen als een van de bepalingen bij dit vredesverdrag  het Urker eiland 
Naghele wederom in bezit van de graven van Kuinre kwam.   

 
Met dit 'overste gerecht'  werd bedoeld het  hoge 
heerlijkheidsrecht over de Landen van Urk.  
Het oude koningsgoed 'Urck' ooit in bezit van de 
Frankische koningen werd door keizer Otto I in 968 aan 
de abdij van Elten geschonken. Het andere Friese deel 
van 'Urck' was twee jaar eerder in 966 door de keizer 
geschonken aan het Pantaleon klooster in Keulen.  
   

Keizer Otto I  
 

 
De Hollandse graven  pachten vermoedelijk na het jaar 1206 deze soevereine koninklijke 
hoogheidsrechten  op hun beurt weer in een eeuwigdurende erfpacht tegen een jaarlijkse 
betaling van de Abdissen van Elten, Deze voorname religieuze vrouwen hadden  op het eind van 
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de 10e eeuw van  keizer Otto III de status van soeverein vorstin over hun 
gebiedsdelen  verkregen. Het damesstift van Elten behoorde gedurende de Middeleeuwen  in het 
Heilige Roomse Rijk tot de meest invloedrijke rijksabdijen met veel belangrijke rechten in de Lage 
Landen. 
 
Ogenschijnlijk liepen al deze rechten nogal door elkaar.  Het Urker gebied kende van ouds hoge 
en lage leenrechten.  Daarnaast bezaten de graven/heren van Kuinre leenrechtelijk nog de 
zeggingschap in hun Urker gebied gerechten in achterleen te verlenen.  
 
Wanneer  de nieuwe graaf van Holland Albrecht van Beieren zich dan ook van al deze  oude 
regels  niets aantrekt en het hoge leen Urk afpakt van de heren van Kuinre en vervolgens zijn 
vertrouweling Dirk van Swieten tot nieuwe heer van Urk benoemd ontstaat er zelfs bijna een 
lokale oorlog. 
  
Om de vrede wederom te bewerkstelligen wordt er door de nieuwe Graaf van Holland Willem VI 
in 1407 een Hofding bijeen geroepen. Het is de hoogste vorm rechtspraak in het Graafschap en 
er zijn er in de geschiedenis maar enkelen van bekend.  In een dergelijk Hofding komt de Graaf 
bijeen samen met zijn hoge leenmannen en wordt er definitief recht gesproken. Het grafelijke 
Hofding bepaalde dat het overste recht van Urck (dus de Hoge Heerlijkheid) geheel terugkwam 
aan de heren van Kuinre, de leenrechtelijke bezitter volgens het oude Hollandse leenrecht.  
De Vrouwe van Voorst wordt vervolgens bevestigd in haar lagere Urker leenrechten.  Dirk van 
Zwieten is uit de gunst van de Graaf en moet afstand doen van zijn ten onrechte verkregen Urker 
rechten zowel laag als hoog. Hij doet volledig afstand niet alleen niet alleen van het door hem 
gebouwde ' Huys op Urck'  ook het oude nog bestaande hof van Elten op Urk gaat terug naar de 
heren van Kuinre. 
 
De vrouwe van Voorst doet vervolgens enige tijd later eveneens afstand van haar lage rechten op 
Urk zodat Herman van Kuinre rond 1412 wederom heer is van zowel het overste gerecht als de 
lage gerechten van Urk en Emmeloord.  
 
Om de banden tussen heer en onderdaan na deze warrige tijd opnieuw te bevestigen geeft hij 
zijn goede luyden op Urk en Emmeloord het bekende Landrecht.  Dit laatste is eeuwenlang 
eigenlijk tot aan het einde van het Ancien Regime in 1795 de grondwet geweest van de Hoge 
heerlijkheid Urk en Emmeloord 
 
Het kasteel van Dirk stond ooit in wijk 5 bij het begin van de Oudestraat en was met name van 
strategisch belang tijdens de Friese oorlogen. Als kastelein werd het bewoond door Claes van 
Swieten de zoon van heer Dirk. Deze Claes verwekte 'buiten den bedde' een Urker 
bastaardzoontje wat de naam kreeg van Jan van Orc. Deze Jan komen we later nog tegen als 
kaperkapitein in dienst van de Graaf van Holland.  De Oudestraat  is dus niet alleen de enige nog 
Middeleeuwse Urker straat. Het is ook de oudste straat in de gehele provincie Flevoland. 
 
En hoe liep het verder af met Elten en de eeuwigdurende rechten van de abdij over de 
heerlijkheid Urk? 
 
In 1795 werden met de Bataafse revolutie alle heerlijke rechten afgeschaft behalve die van Elten 
voor Urk.  We waren leenrechtelijk nog steeds een klein stukje Duits gebied. Ook in den Haag en 
in Hoorn konden ze er niet uitkomen en werd besloten de rechten voor Urk aan Elten te blijven 
betalen.   
 
Pas in 1805 werden de betalingen gestaakt.  In dat jaar maakt Keizer Napoleon een einde aan 
alle geestelijke bezittingen in het door hem veroverde gedeelte van het Duitse Rijk. Het 
damesstift van Elten met al zijn rechten komt in dat jaar bij het graafschap Bergh en later bij het 
koninkrijk Pruisen. Na 1918 bij het einde van het Duitse keizerrijk komt Elten uiteindelijk bij de 
Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 
  
Tot 1805 heeft het gewest Holland  de erfpacht  voor Urk aan Elten betaald en waren we in 
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leenrechtelijke zin dus nog steeds onderdanen van de Abdis Elten. 
Ook leenrechtelijk  behoorde de heerlijkheid Urk zoals enkele andere Nederlandse gebieden in 
1805 nog tot het Heilige Roomse Rijk met aan het hoofd de keizer in Wenen als opvolger van 
keizer Otto I, De keizer waar we dit korte historische overzicht mee begonnen! 
 

(Vries, Klaas de, 2018)  
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4. Bijlagen  

Bijlage 1: Muziekkoepel en De Kaap 
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Bijlage 2: Oudestraat rond 1850  
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bijlage 3: Tekst Zuiderzee museum saneringsplan jaren-60.  

Hoe anders was dit nog maar 50 jaar geleden, toen ik een kind was. In het oude dorp 
stonden de huisjes, met enkelsteens muurtjes, schots en scheef door elkaar en waren 
eigenlijk veel te klein voor een normaal huisgezin. Ook kwam het voor dat mensen hun 
levens sleten in onbewoonbaar verklaarde woningen en sliepen in bedsteden van maar 1.40 
m lengte. De Planologische Dienst van Overijssel kwam daarom met een rigoureus 
saneringsplan. Van de zeshonderd gebouwen in de oude kern zou niets anders overblijven 
dan de vuurtoren, de hervormde kerk, het gemeentehuis, een hotel en vier woonhuizen. 
Dankzij felle tegenstand van onder andere wethouder Lubbert Kramer werd dit onzalige plan 
van tafel geveegd. Ook voor deze man een diepe buiging. Je moet er toch niet aan denken 
hoe oud-Urk er dan nu had uitgezien… Visionair sprak hij: “Weldenkende mensen, zelfs 
ongelovigen, zullen ons respecteren als we ons zelf willen blijven; als we het volkskarakter 
ook op dit terrein niet willen verloochenen.” (T. Pauka “Valt Urk ten offer aan de nieuwe tijd?” 
Vrij Nederland 1958) Een geluk bij een ongeluk was dat ruim vijfhonderd af te breken 
woningen volledig het eigendom van de bewoners waren. Zij voelden er gelukkig niets voor 
om zich voor nieuwbouw in de schulden te moeten steken en hadden bovendien een sterke 
gevoelswaarde voor het voorvaderlijk erfgoed. Er werd met beleid gesaneerd en grootschalig 
gerenoveerd zodat we vandaag de dag kunnen genieten van het feit dat de kleinschaligheid 
en intimiteit van het oude dorp zoveel mogelijk bewaard is gebleven. Stel je voor: anders 
zouden er nu ook geen ginkiestochten meer georganiseerd kunnen worden   
(Zuiderzeemuseum , 2008)  
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Kaart van het eiland Urk waarop het 

'verdroncken oft onbrijkck-Baar land' 

ingetekend en gemeten staat. Getekend 

door Cornelis Koel. Schaal ca. 1:2.650 
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bijlage 4: kaart Cornelis Koel: origineel en ingetekend huidige 

situatie   
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Bijlage 5: Details kaart Cornelis Koel  
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Bijlage 5: details kaart Cornelis Koel  
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Bijlage 6: oude situatie Oudestraat  
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Bijlage 6: oude situatie Oudestraat  
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Bijlage 6: Oude situatie Oudestraat   
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Bijlage 7: Huidige situatie Oudestraat  
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5. Bronvermelding  
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