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Een oude keileembult in het midden van 
de Zuiderzee. Al meer dan duizend jaar 
oud! Van 1660 – 1792 nog in het bezit 
geweest van Amsterdam, vanwege de 
ligging aan de drukke scheepvaartroute. 

Wat voor Nederland het handelsmerk zou 
worden, namelijk het watermanagement, 
was voor Urk het einde van het eiland. 
Op 3 oktober 1939 kwam Urk door de 
verbinding met de dijk naar Lemmer aan 
vaste wal. Dit was het begin van de nieuwe 
provincie Flevoland die werd gerealiseerd 
op de bodem van de Zuiderzee. Het grootste 
inpolderingstraject ter wereld! Maar Urk 
zag haar eiland en haar zee verdwijnen. Dat 
de visserij van Urk hierna niet is ingestort, 
wordt wel het ‘Wonder van Urk’ genoemd. 
De hardwerkende Urkers lieten zich name-
lijk niet ‘indammen’. Met steeds modernere 
vissersschepen werd de grotere Noordzee 
bevaren. Wat in eerste instantie een grote 
ramp leek, werd een enorme groei voor de 
Urker visserij en haar bevolking.

WELKOM OP URK

History of Urk
A big hump of boulder clay in 
the middle of the ‘Zuiderze’. 
Over more than a thousand 

years old. It used to be in possession of 
Amsterdam from 1660-1792 because 
of its location near the busy shipping 
route. Whereas the water management 
was seen as the biggest trademark of the 
Netherlands, it was the downfall for Urk 
existing as an island. On the 3rd of October 
1939 Urk was connected to the mainland 
by the dyke near Lemmer. This was the 
start of the new province ‘Flevoland’ 

which was situated on the bottom of the 
‘Zuiderzee’. It was the world’s biggest 
embankment but for Urk it meant the 
disappearance of her island and her sea. 
The fact that the fishery hasn’t collapsed 
after this, is also called the ‘wonder van 
Urk’, in other words the ‘miracle of Urk’. 
The hardworking people in Urk weren’t 
willing to be ‘banked’. With the increase 
of advanced fishing boats, bigger parts of 
the ‘Noordzee’ were being sailed. The thing 
which at first seemed to be a complete 
disaster, turned into a huge increase of the 
fishery for Urk and its population. 

Geschichte von Urk 
Ein alter Fels-Lehmhügel 
mitten in der Zuiderzee. 
Mehr als tausend Jahre 

alt! Von 1660 bis 1792 befand es sich 
aufgrund seiner Lage an der stark 
befahrenen Schifffahrtsroute noch im 
Besitz von Amsterdam. Aber das was das 
Markenzeichen für die Niederlande werden 
würde, nämlich das Wassermanagement, 
war gleichzeitig das Ende für die Insel 
Urk. Am 3. Oktober 1939 kam Urk durch 
die Verbindung mit dem Deich nach 
Lemmer an Land. Dies war der Beginn 

der neuen Provinz Flevoland, die am 
Fuße des Zuiderzee realisiert wurde.Das 
größte Rekultivierungsprojekt der Welt! 
Aber Urk sah seine Insel und sein Meer 
verschwinden. Die Tatsache, dass die Urker 
Fischerei danach nicht zusammenbrach, 
wurde als‘Wunder von Urk’ bezeichnet. 
Die fleißigen Urker ließen sich nicht 
‘eindämmen’. Die größere Nordsee wurde 
mit immer moderneren Fischereischiffen 
befahren. Was anfangs eine große 
Katastrophe schien, entwickelte sich zu 
einem enormen Wachstum für die Urker 
Fischerei und ihre Bevölkerung.

het voormalige eiland in de Zuiderzee  

Ontdek in deze gids wat Urk te bieden heeft. Editie 2021/2022, 
we hebben er met plezier aan mogen werken.
Het is na afgelopen jaar wel even afwachten wat we weer 
kunnen doen (p.5) en welke evenementen weer door kunnen 
gaan (p.26). Maar zo in ons nieuwe stulpje aan de haven worden 
we er des te meer op gewezen dat Urk zelf al prachtig is. 
Altijd een mooi uitzicht op het IJsselmeer en de havens. 
Een nostalgisch centrum met haar mooie monumenten (p.21). 

Loop trouwens gerust even binnen bij ons informatiecentrum. 
De vloer, ramen en muren vertellen het verhaal van Flevoland 
en het ‘Wonder van Urk’. We helpen je graag verder op weg met 
behulp van de plattegrond (p.22) naar de restaurants (p.14),
winkels (p.27) en overnachtingsmogelijkheden (p.37).

Beleef zo het eilandgevoel, proef de sfeer en natuurlijk ook de vis. 
Je bent van harte welkom op Urk!
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Welcome to Urk,
a former island in the ‘Zuiderzee’.

Discover what Urk has to 
offer through this guide. 
The 2021/2022 edition 

which we worked on with great pleas-
ure. Although it has been an uncertain 
and challenging time the past year that’s 
for sure! Which events will continue? 
(p.26) What are we able to do? (p.5) But 
here in our new residence at the harbour 
we are even more aware of the beauty 
of Urk. We always have a beautiful view 
to the “IJsselmeer” and the harbours. A 
nostalgic centre with its beautiful mon-
uments. (p.21) You are always welcome 
to stop by at our information centre. The 
floor, windows and walls tell the story 
of Flevoland and the “wonder van Urk” 
(miracle of Urk). And we will gladly help 
you on your way by using the ground 
map (p.22) for restaurants (p.14), shops 
(p.27) and possible overnight accommo-
dations (p.37). Experience the sentiment 
of the island, have a taste of the atmos-
phere and of course the fishery! 
We look forward to your visit!

Willkommen in Urk 
die ehemalige Insel in der Zuiderzee.

Entdecken Sie in diesem Hand-
buch, was Urk zu bieten hat. An 
der Ausgabe 2021/2022 haben 

wir gerne gearbeitet, allerdings nach dem letz-
ten Jahr mit einer gewissen Unsicherheit.
Welche Veranstaltungen werden stattfinden 
(Seite 26)? Was können wir wieder machen 
(Seite 5)? Aber in unserem neuen Unterkom-
men im Hafen werden wir umso mehr daran 
erinnert, dass Urk selbst schon wunderschön 
ist.
Immer ein schöner Ausblick auf das IJsselmeer 
und die Häfen. Ein nostalgisches Zentrum mit 
seinen schönen Monumenten (Seite 21). Besu-
chen Sie übrigens auch gerne unser Informa-
tionszentrum. Der Boden, die Fenster und die 
Wände erzählen die Geschichte von Flevoland 
und “ dem Wunder von Urk”. Wir helfen Ihnen 
dann gerne dabei mit Hilfe des Stadtplans 
(Seite 22) Ihren Weg zu den Restaurants (Seite 
14), Geschäften (Seite 27) und den Unterkünf-
ten (Seite 37) zu finden. 
Erleben Sie das Inselgefühl, probieren Sie die 
Atmosphäre und natürlich den Fisch. Sie sind 
herzlichst willkommen!

Bienvenue à Urk, 
ancienne île dans le Zuiderzee. 
  

Découvrez dans ce guide ce 
que Urk peut vous offrir. 
Voilà l’édition 2021 / 2022;  

nous y avons travaillé avec plaisir, bien 
que avec un peu d’incertitude étant 
donné la situation de l’année passée. 
Comment continueront les évènements? 
(p.26) Que pouvons-nous faire de 
nouveau? (p.5) Assis dans notre petite 
cabane au port, nous sommes conscients 
que le village Urk lui-même est déjà 
magnifique. Une vue merveilleuse 
sur l’IJsselmeer et les ports, un centre 
nostalgique avec ses beaux monuments. 
(p21) Visitez notre centre d’information 
avec son sol, ses fenêtres et ses murs qui 
vous racontent l’histoire de Flevoland et 
‘le miracle de Urk’.
C’est avec plaisir que nous vous mon-
trerons à l’aide d’un plan (p.22) nos 
restaurants (p.14), nos magasins (p.27) et 
nos possibilités de logement (p.37). Vivez 
la sensation de l’île, goûtez l’ambiance 
et bien sûr le poisson! Vous êtes les 
bienvenus.

L’histoire d’Urk
Une vieille bosse 
d’argile au milieu du 
Zuiderzee, plus de 

mille ans! De 1660 à 1792 l’île de Urk 
était en possession d’Amsterdam 
à cause de sa position sur la route 
de navigation intense. Mais ce qui 
devenait un marché commercial, 
à savoir la gestion de l’eau pour les 
Pays-Bas, impliquait pour Urk la fin 
de l’île. Le 3 octobre 1939 Urk a été 
connecté à la terre ferme par la digue 
vers Lemmer. C’était la naissance 
d’une nouvelle province; Flevoland, 

réalisé sur le sol du Zuiderzee. Le 
plus grand trajet de poldérisation 
du monde! Urk au contraire, voyait 
disparaître son île et sa mer. 
Le fait que la pêche n’ait pas disparu, 
c’est ce qu’on appelle ‘le miracle de 
Urk’. Les habitants travailleurs de 
Urk ne se sont pas laissés ‘endiguer’. 
C’est avec des bateaux de pêche de 
plus en plus modernes qu’on navigue 
sur la mer du Nord. 
Ce qui paraissait un désastre au 
premier abord est devenu une 
développement pour la pêche de Urk 
et pour ses habitants.
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Visaanvoer
Van begin mei tot eind augustus wordt er op het 
IJsselmeer op paling gevist. Van dinsdag tot en 
met vrijdag is er aanvoer van paling en andere 
vissoorten zoals snoekbaars, voorn en rode baars.  
De IJsselmeervisafslag is dan om 13:45 uur open en 
de vis wordt door de vissers de afslag ingebracht 
om te wegen. Rond de klok van 14:15 uur begint 
de verkoop en zijn ook toeristen welkom in de 
mijnzaal. Vanaf eind augustus gaan de vissers op 
schubvissen (snoekbaars, snoek, brasem, voorn en 
rode baars) vissen. 

Oliehandel Hoekman

Oliehandel Hoekman gaat al decennia 
mee in de maritieme sector. 
De focus ligt op het leveren van 
goede service. Diesel is verkrijgbaar bij:
Oliehandel Hoekman. 
(nr. 21 op plattegrond)

 06-53269459

Westhaven
In de oude, karakteristieke Westhaven liggen de 
houten botters en oude schepen. De bedrijvigheid 
van de botterschuur, gelegen naast de oude werf-
helling die nog altijd in gebruik is, zorgt voor een 
levendig en aantrekkelijk stuk haven.
Op de Staversekade, bij het strand, staat een 
taanketel. Zo’n beetje op de plek waar deze vroeger 
ook te vinden was. Taan is een ontsmettende en 
bederfwerende bruingele verfstof. De taan wordt 
verkregen door cachou op te lossen in water. De 
zeilen en het vistuig krijgen hierdoor de bekende 
donkerbruine kleur en na het tanen zijn ze beter 
bestand tegen vocht. De taanketel wordt gebruikt 
om touw, visnetten en katoenen zeilen te tanen om 
zo het rottingsproces door schimmels of bacteriën 
te voorkomen. Touw en netten worden meestal in 
de taanketel gekookt, zeilen worden op de grond 
uitgelegd en met een borstel getaand.

Openingstijden 
Ketelbrug
www.vaarweginformatie.nl 
of scan de QR code.

Openingstijden
Urker sluis
www.vaarweginformatie.nl 
of scan de QR code.

Havenkantoor
De werktijden van de havenmeesters zijn van 08:00–13:00 en 14:00–18:00 
uur. De havenmeester komt bij je boot of camper langs voor het innen van 
het havengeld, daardoor is het havenkantoor vaak onbemand. Ze zijn 
bereikbaar op marifoonkanaal 12 of op nummer 0527-689970. 
E-mail: havendienst@urk.nl / Website: www.havendiensturk.nl
IJsselmeervisafslag, Burg. J. Schipperkade 4 (onder het havenkantoor)

HAVEN

Gemeentelijke haven 
De haven van Urk telt 9 steigers met 170 boxen voor schepen tot 15 meter en 
20 camperplaatsen. Gebruik van sanitair/stroom/drinkwater en wifi is hier 
gratis. Een unieke code voor de wifi vind je op de kassabon van het haven-
geld. Over het haventerrein verdeeld staan 3 sanitaire gebouwen (zie plat-
tegrond). Om gebruik te kunnen maken van het sanitair heb je een deurcode 
nodig, deze staat op de kassabon van het havengeld. Tegen betaling kun je 
gebruik maken van de wasserette in het gebouw. Bij alle sanitaire gebouwen 
zijn ondergrondse vuilcontainers aanwezig voor het camper-/scheepsafval.

  Westhaven
  Oosthaven
  Nieuwe haven
  Werkhaven
  Bunkerstation
  Plankier
  Havenkantoor/
 IJsselmeervisafslag
  Sanitair
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Van oudsher waren de Urkers voornamelijk 
aangewezen op de visserij om in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien. De 
visserij was niet altijd even succesvol en soms 
ook gevaarlijk. Bij het vissermonument staan 
de namen vermeld van al de vissermannen die 
in zee zijn gebleven.

De kentering voor Urk kwam (gek genoeg) met de 
afsluiting van de Zuiderzee in 1932. De afsluit-
dijk maakte voorgoed een einde aan de Zuiderzee 
en ook de dagen van het eiland Urk waren geteld. 
De zoute Zuiderzee werd een zoet IJsselmeer.
De Urkers gingen hun geluk beproeven op de 
Noordzee. Grotere kotters werden gebouwd. 
De visafslag op Urk groeide gestaag verder. Tot 
eind jaren ‘70 werd de vis nog veelal aangevoerd 
via de Urker haven. Na die tijd werd de vis per 
vrachtwagen vanuit zeehavens als IJmuiden, 
Harlingen, Delfzijl en Lauwersoog aangevoerd 
om op Urk te worden verhandeld. Rond de 
visafslag groeide een enorme visverwerkende 
industrie met een visafslag, visfileerbedrijven, 
scheepswerven en visvervoerbedrijven.

Visafslag
Urk telt twee aparte visafslagen, welke func-
tioneren als veiling. De Noordzeevis, aange-
voerd per vrachtauto, wordt verhandeld via de 
Visafslag Urk op het bedrijventerrein. Het is de 
grootste van Nederland. 30% van alle in Neder-
land verhandelde vis gaat via de Visafslag Urk. 
De IJsselmeervis wordt vooral per schip aange-
voerd en verhandeld via de IJsselmeervisafslag 
in de Urker haven.

Fishing
Traditionally, Urk mostly 
depended on the fishing 
industry to provide for their 

families. But the fishery wasn’t always 
successful and sometimes even dan-
gerous. The fishing monument lists the 
names of all the fishermen who did not 
return from the sea. The turning point 
came with the closing of the Zuiderzee 
in 1932.This resulted in the Zuiderzee no 
longer existing and the days of Urk being 
an island were numbered. The salted wa-
tered Zuiderzee became a sweet watered 
lake: Ijsselmeer.
The Urker fishermen tried their luck on 
the North Sea. Larger boats were built 
but became too large to cross over the 
IJsselmeer so the fish was transported by 
lorries from IJmuiden, Harlingen, Delfzijl, 
and Lauwersoog to then be traded on Urk. 
As a result a huge fishprocessing indus-
try developed around the fishmarket.

Paalscherm
Het 1200 meter lange paalscherm 
is een overblijfsel van de vroege-
re strijd tegen het water van de 
Zuiderzee. De oude zeewering is 
inmiddels vervangen door plato-
houten palen. De nieuwe fiets- en 
wandelroute ‘rondje Eiland Urk’ 
langs het paalscherm wordt in 
2021 gerealiseerd.

Fischerei
Traditionell ist Urk 
hauptsächlich von der 
Fischerei abhängig. Armut 

war angesagt, wenn der Fischfang nicht 
erfolgreich war und die Fischerei war 
auch gefährlich. Das Fischerdenkmal 
führt die Namen aller Fischer auf, die auf 
dem Meer geblieben sind. Der Wende-
punkt kam für Urk mit der Schließung 
der Zuiderzee in 1932. Der Damm bedeu-
tete das Ende der Zuiderzee und die Tage 
der Insel Urk waren gezählt. Die Zuider-
zee wurde IJsselmeer. Die Urker versuch-
ten ihr Glück auf der Nordsee. Größere 
Boote wurden gebaut da diese zu groß 
wurden um das IJsselmeer zu überqueren 
und musste der Fisch per LKW von den 
Häfen von IJmuiden, Harlingen, Delfzijl, 
und Lauwersoog transportiert werden, 
um auf Urk gehandelt zu werden. Rund 
um den Fisch-Markt wuchs eine riesige 
Fisch verarbeitende Industrie.

Pêche
Au départ les habitants de Urk 
ont été principalement tribu-
taires de la pêche . La pauvreté 

a été annoncé quand la pêche n’a pas été 
couronnée de succès. De plus la pêche était 
également dangereuse. Au mémorial des 
pêcheurs, les noms de tous les pêcheurs, qui 
ont trouvé la mort en mer, sont écrits. Le 
tournant est venu pour Urk avec la ferme-
ture du Zuiderzee en 1932. Le barrage était 
la fin de la Zuiderzee et les jours de l’île Urk 
étaient comptés. Le Zuiderzee était IJssel-
meer . Les pêcheurs de Urk cherchaient 
leurs chances sur la mer du Nord. De plus 
grands bateaux ont été construits et sont 
devenus trop volumineux pour franchir 
l’Ijsselmeer. Donc le poisson a été trans-
porté à Urk par camion à partir des ports de 
IJmuiden, Harlingen , Delfzijl et Lauwersoog. 
Autour la criée aux poissons s’est formé 
un énorme industrie de transformation du 
poisson.

VISSERIJ

Gemaal Vissering (1942)
Het monumentale gemaal Vissering houdt het 
water op peil in de lager gelegen Noordoost-
polder. Het water uit de Urkervaart (-5.70m 
NAP) wordt in het Ijsselmeer gepompt. De drie 
motoren hebben een capaciteit van 2320 m3 
water p/m. Gemiddeld wordt er per etmaal 
meer dan één miljoen m3 water weggepompt.
Het gemaal is uniek in Nederland, omdat het 
ook fungeert als elektriciteitscentrale.

Historische steiger in de Urker haven

Paalscherm in vroeger dagen
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De zuiderzee

Toen Urk nog een eiland was, was de Urkerboot de enige 
verbinding naar het vaste land.  Urkerboot De Zuiderzee houdt 
deze unieke historie in stand en verzorgt in de zomermaanden 
de veerdienst tussen Urk en Enkhuizen.

Wat is nog meer mogelijk op de Zuiderzee?
• Rondvaarten met lunch, buffet of BBQ 
• Dagtochten 
• Klederdrachtshow 
• Huwelijksceremonie 
 
Rolstoellift naar het buitendek 
en een invalidentoilet is aanwezig.
 
Voor een dagtocht, bedrijfsuitje of 
familiefeest kun je contact opnemen 
met de familie Brouwer, die er alles 
aan zal doen om er samen een 
onvergetelijke dag van te maken.

UK 141

In de sfeervolle haven ligt de 
historische Noordzeebotter UK 141. 
De UK 141 heeft een grote rol 
gespeeld bij het redden van de
 bevolking tijdens de watersnood-
ramp in 1953 in Zeeland. 

Zin om te varen? 
Jelle Fokke Visser neemt je 
graag mee het IJsselmeer op. 
Voor het eerste uur betaal je € 100,- 
en voor het tweede € 75,-.
Er kunnen max. 12 personen 
meevaren. 
Een dagje varen is ook mogelijk! 

Jelle Fokke Visser 
Wijk 1-30,  06-52650295

bakker bedrijfsartikelen

Ben je op zoek naar een 
echte Urker waslijn, een 
visserskiel, klompen of
echte Urker koffie? 

Dan kun je terecht bij Bakker 
Bedrijfsartikelen. Bedrijfskle-
ding kan ook worden voorzien 
van een logo. Vraag naar de 
vele mogelijkheden! Bakker 
Bedrijfsartikelen is hét adres 
voor maritiem, kleding en 
schoeisel, schoonmaak, food, 
hogedruk en gereedschap.

250 g

MEDIUM ROAST
roasted beans / café en grains

espresso
bonen

URKER
BRAND

MEDIUM ROAST
Espresso bonen

URKER BRAND 

250 gRAM

URKER BRAND V1.1

URKER BRAND V2..

Burg. J. Schipperkade 
 06-53608813
 www.de-zuiderzee.nl 
 @dezuiderzee 
 De Zuiderzee
 de zuiderzee

SPECIAL

Inschot 5,  0527-682772
 www.bedrijfsartikelen.nl

VISSERIJ

Freshly Fish

Na je vakantie thuis ook genieten 
van een lekker Urker visje? Probeer 
dan eens de heerlijke, panklare, 
restaurantwaardige visproducten van 
Freshly Fish.

Van heilbot met tuinkruiden, zeebaars 
met chiliboter, zalm Wellington of 
kabeljauw met pesto. Alle visproducten 
worden in ovenschaaltjes of skinpack- 
verpakking vriesvers ’s avonds 
thuisbezorgd, op een moment 
naar keuze.
 
Freshly Fish is een Urker bedrijf en werkt onder meer samen met 
Urker Noordzee-kotters. Alle vis van Freshly Fish is duurzaam 

gevangen of gekweekt en de 
leveranciers voldoen aan de 
hoogste kwaliteitsnormen. 
In de webshop zijn meer dan 
25 visproducten te vinden, met 
genoeg keuze uit gemarineerd 
of naturel. Freshly Fish: lekker 
en gezond vis eten was nog 
nooit zo makkelijk!

Bestel op www.freshlyfish.nl
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Het Toeristisch Overstappunt (TOP) naast Tourist Info Urk, 
op het haventerrein is een perfect startpunt om te fietsen of 
te wandelen. Parkeer gratis de auto en ga eropuit om op de 
fiets of te voet het voormalige eiland en het polderlandschap 
te ontdekken. Dit is een eenvoudig systeem waarmee je 
zelf eindeloos routes kunt maken. Via genummerde borden 
fiets je van knooppunt naar knooppunt, waarbij je zelf de 
lengte en route kunt bepalen. Bij de knooppunten staat een 
informatiebord met een overzichtskaart.

Kies bijvoorbeeld voor de Zuiderzee Eilanden route en kom meer 
te weten over de voormalige eilanden van de Zuiderzee. Of verken 
het achterland van Urk met de Zeebodemroute en fiets langs de 
door kaarsrechte sloten en keurige percelen gekenmerkte polder. 
Liever te voet Urk verkennen? De route ‘Het Wonder van Urk’ 
brengt je langs de historische havens en scheepswerven, de vele 
‘ginkies’ (stegen), en de typische bouwstijl en monumenten van 
Urk. 

Wandel- en fietsroute Rondje Eiland Urk
Leer het bijzondere eilandverleden van Urk kennen. Fiets of 
wandel langs de voormalige contouren van het eiland. Herkenbaar 
aan het zwart-witte paalscherm. Maak ondertussen een stop bij 
de verschillende informatiepunten en kom meer te weten over hoe 
het leven op het voormalige eiland eruitzag. Wist jij bijvoorbeeld 
dat Urk niet altijd een vissersgemeenschap is geweest maar hier 
ook landbouw bedreven werd? En dat Urk zonder het paalscherm 
misschien niet eens meer bestaan had? De route start bij het 
kunstwerk de IJsvlet (Klifweg Urk). 

Fiets- en wandelroute Urkerveld
Fietspad Het Urkerveld verbindt het bos met de dijk die naar het 
centrum leidt. Hierdoor is het mogelijk om een groot ‘rondje Urk’ 
te fietsen of wandelen. Het pad loopt ook deels langs het geolo-
gisch Van der Lijn reservaat. Een mooie afwisseling van natuur en 
cultuur.

Uniek in het Urkerbos
Bij Urk ligt het enige geologische reservaat van Nederland.
 Op deze uitzonderlijke plek in Europa liggen de resten aan de 
oppervlakte van de voorlaatste ijstijd. In dit reservaat, genoemd 
naar de voorvechter van de amateurgeologie in Nederland (Pieter 
van der Lijn) kun je een rondleiding krijgen o.l.v. een gids.
Kijk voor datums en meer informatie op www.flevolandschap.nl

Omgeving verkennen op de fiets? 
Op 13 km afstand bevindt zich Werelderfgoed Schokland en op 
21 km bevindt zich de Orchideeënhoeve met o.a. de vlindertuin. 
Leuk voor jong en oud!

Diverse wandel- en
 fietsroutes/-kaarten

 verkrijgbaar bij Tourist Info Urk

FIETSVERHUUR:  
Bikeshop, 

Industrierondweg 20 

Deel van het huidige paalscherm 

Gemaal Vissering

WAT GAAN WE DOEN?!Fietsen en wandelen
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WAT GAAN WE DOEN?!

Wij bieden activiteiten aan voor een actief dagje uit waarmee 
je op een leuke manier Urk ontdekt. Met onze uitjes leer je 
niet alleen verborgen plekken kennen, maar creëer je ook 
herinneringen met je familie of vrienden waar je nog een 
lange tijd aan zal terugdenken.

De Ginkiestocht
dé leukste manier om Urk te ontdekken!
Wandel door het doolhof van steegjes (ginkies) in Urk, ontdek de 
gezellige straatjes, de vele bezienswaardigheden, hoor de mooiste 
verhalen en leukste anekdotes. 

Te reserveren:
De ‘instap-Ginkiestochten’, waarvoor je je individueel kunt 
aanmelden kost € 6,- p.p. Elke laatste zaterdag van de maand start 
deze om 14:00 uur. 
In juli en augustus worden twee tochten per dag georganiseerd. 
Van maandag t/m zaterdag om 12:30 uur vanaf De Zuiderzee 
(Burg. J. Schipperkade) en om 14:00 uur vanaf Tourist Info Urk 
(Dormakade 1). 
Buiten deze dagen om kun je altijd een aanvraag doen 
en wordt er gekeken of de tocht door kan gaan.

Het hele jaar door
 te boeken voor groepen

Ginkiestocht
a great way to discover Urk!
A ‘ginkiestoch’ is a guided walk through a maze 
of tiny streets and small alleys (‘ginkies’). Would 

you like to reserve an English speaking guide? Please ask for  
the possibillities at Tourist Info Urk! 

Ginkiestocht
die schönste Art Urk zu entdecken!
Eine Ginkiestocht ist ein Spaziergang mit 
Stadtführer durch das Wirrwarr der 

kleinen Straßen und Gassen (ginkies). Wollen Sie eine 
deutschsprachige Führung reservieren? Fragen Sie nach 
den Möglichkeiten bei der Tourist Info Urk!

Arrangementen Ginkiestochten

Variant op de Ginkiestocht is: 

Ginkiestocht Ongerduur, 

wandeling door de oude wijken van Urk.

Op de hoogte blijven? 

Houd onze social media of website in de gaten!

     touristinfourk
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Veilingspel in de IJsselmeervisafslag
De IJsselmeervisafslag is nog steeds in gebruik door de 
IJsselmeervissers. Tijdens het bezoek krijg je vooraf enige uitleg 
en een filmpje over de visserij te zien, je waant je als een echte 
vishandelaar tijdens het interactieve veilingspel. Voor de beste 
handelaar is er een leuke prijs beschikbaar gesteld. 

Museum Het Oude Raadhuis (pag.11)
Bezoek het mooie museum van Urk, individueel of met een groep. 
Ook rondleiding mogelijk op reservering. Rolstoel toegankelijk.

Vuurtoren
Beklim de 18 meter hoge vuuroren en geniet van het mooie uitzicht 
over Urk en IJsselmeer. Voor groepen het hele jaar door te reserveren. 
Individueel alleen geopend in de schoolvakanties.

Oorlogstocht door Stegen en Vluchtwegen
Indrukwekkende verhalen over de eilanders die honger leden en 
onvrij waren, maar die ook trouw en moed ondervonden, wat soms 
zelfs gevaar voor hun eigen leven betekende. Tijdens deze tocht 
wordt er een bezoek gebracht aan een van de schuilplekken.

Wandelboekje met opdrachten en tips
Wil je Urk op eigen gelegenheid verkennen? Dat kan met het 
Wandelboekje met opdrachten en tips. Hierin vind je leuke routes, 
grappige opdrachten en interessante tips en weetjes.

Er zijn verschillende arrangementen samen te stellen met al deze activiteiten. 
Ook kunnen we je informeren over diverse workshops bij o.a. Beleefhuis Ut Kunstige Vissers Ussien.

Museum Het Oude Raadhuis 

Historische steiger 

Cultuurroute
Tijdens deze route beleef je echt het eilandgevoel. 
Je gaat op ontdekking over het voormalige 
eiland. Onderweg krijg je leerzame opdrachten 
die uitgevoerd moeten worden, waaronder het 
zingen van het Urker Volkslied, touw knopen en 
het kleden in de klederdracht! De route gedaan? 
Dan ben je een echte eilandbewoner en krijg je een 
diploma! 
De route kan door gezinnen worden gedaan: 
vanaf € 35 (max. 2 volwassenen en 3 kinderen).

Inburgeringstocht
Op een leuke manier kennis maken met de Urker 
cultuur? Dan kan via de Inburgeringstocht! De gids 
gaat samen met (een aangewezen) teamcaptain 
door het oude Urk. Onderweg moeten er diverse 
leuke, leerzame maar ook hilarische (groeps)
opdrachten gedaan worden om zo punten/letters te 
verzamelen om tot een juiste oplossing te komen! 

Weilandrally
Een autoroute door Urk en Noordoostpolder 
waarbij je d.m.v. opdrachten veel te weten komt 
over de geschiedenis van Urk in de Zuiderzee en de 
inpoldering. Leuk voor jong en oud!

Veilingspel 

WAT GAAN WE DOEN?!Arrangementen overig
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Urker vrouw
1. De ‘hulle’is het kanten kapje  

van de vrouw.
2. De ‘kraplappe’ is van zachte stof 

zoals satijn of zijde  
 en zie je in fleurige kleuren.
3.  Het ‘liffien’ is een soort zwarte 

blouse onder de kraplappe.
4.  De ‘boezel’ is het schort van de 

vrouw. Doordeweeks is deze wit 
met kleuren gestreept. Op zondag 
zwart.

5. De vrouw draagt een witte 
onderrok en een zwarte bovenrok. 
Deze zijn allebei lekker wijd.

Urker man
1.  De ‘karrepoes’ is het 

hoofddeksel van de man.
2.  ‘Striept boatjen’ is 

een rood gestreepte 
tussenblouse.

3.  ‘Baotjen’ is het strakke, 
zwarte jasje van de man. 
Deze sluit met zeven 
zwarte knopen.

4.  De klepbroek is  
een wijde broek met 
zilveren knopen en 
bestaat uit 26 lapjes stof.

5.  Zwarte wollen kousen.

1

2

3

4

5

Woninginrichting Wakker

Woninginrichting Wakker verkoopt al sinds 1925 de Urker 
folklorestoffen en sieraden. Alle originele stoffen met 
toebehoren voor de Urker klederdracht zijn hier verkrijgbaar. 

Deze stoffen zijn ook goed te gebruiken voor allerhande 
doeleinden zoals o.a. quilten of patchwork. De winkel is gesitueerd 
aan de winkelstrip: Pyramideweg. In het midden op nummer 7. 
Het adres voor sieraden, knopen, fournituren en cadeauartikelen 
met Urker accenten, zoals slabbetjes en schorten.  

Pyramideweg 7,  0527-682167
 www.woninginrichtingwakker.nl

Ut Kunstige Vissers Ussien

Sinds november 
2020 hebben Roel en 
Janneke Ut Kunstige 
Vissers Ussien 
geopend. Dit is een 
beleefhuis waar je 
kunt ervaren hoe het 
leven op Urk was 
tussen 1940 en 1950. 
Oude netten hangen 

op zolder te drogen, koffie staat te pruttelen 
op het petroleumstelletje en de bedstee 
en een stukje van de schuilkelder zijn nog 

zichtbaar. Kom gezellig langs en doe eventueel een rondleiding 
met verhalen van toen. 
Maar er gebeurt meer in Ut Kunstige Vissers Ussien. Janneke 
is een kunstenares met een passie voor tekenen en schilderen. 
Eindelijk heeft ze een plek gevonden om haar kunsten te tonen en 
ruimte om haar kennis te delen. Ze geeft workshops op het gebied 
van schilderen, tekenen en handlettering (een duur woord voor 
mooie letters maken) en heel veel andere creatieve workshops.

Ga gezellig langs bij Ut Kunstige Vissers Ussien 
op Wijk 4-91 (op plattegrond nr. 22).
Je kunt Janneke vinden op social media onder de naam,
Janneke van Slooten Kunst in Opdracht.
 www.utkunstigevissersussien.nl

KLEDERDRACHT

Ondanks dat de klederdracht 
niet meer in het straatbeeld 
te zien is, hebben de meeste 
Urkers het kostuum nog wel in 
bezit. Het wordt gedragen bij 
bijzondere gelegenheden, zoals 
bij koorconcerten of tijdens 
sommige feestdagen. 
In het bijzonder staat de 
Pinksterzaterdag in het teken 
van de klederdracht, wanneer de 
bewoners Urkerdag vieren.

1

2

3

4

5

Mede mogelijk 

gemaakt door 

LEADER subsidie
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Museum ‘Het Oude Raadhuis’ (1905)

WAT GAAN WE DOEN?!

The museum ‘The Old Townhall’ is situated in the 
former town hall and shows the history, the fishery, the 
traditional clothing and various art work of Urk.

Museum Das Alte Rathaus befindet sich im ehemaligen 
Rathaus und stellt u.a. aus: Geschichte, Fischerei, 
Volkstrachten und Kunst von Urk.

Le Musée ‘La vieille mairie’, est situé dans l’ancien hôtel 
de ville, et expose l’histoire, la pêche, les costumes 
traditionnels, et les métiers d’art variés pratiqués à Urk.

Museum Het Oude Raadhuis (1905) is een van de trekpleisters op 
Urk. Het museum van en voor Urk toont aan zijn bezoekers een 
uitgebreide collectie, met als thema’s klederdracht en sieraden, 
visserij en scheepvaart, handel en nijverheid, volkskunst en 
moderne kunst. Het museum wil met de collectie de aandacht 
vestigen op de geschiedenis van Urk. Het Oude Raadhuis beschikt 
over een multifunctionele zaal. De zaal staat overdag en ook in de 
avonduren tot je beschikking, voor presentaties en vergaderingen 
van je bedrijf of organisatie. Ook is het mogelijk om bij 
groepsbezoek koffie met een Urker dikkertjen te reserveren. 

Vanaf het nieuwe seizoen, in februari 2021, 
is er een nieuwe activiteit te beleven in het 
museum. De VR Beleving; Duiken naar de 
bodem van de Zuiderzee.
In het IJsselmeer zijn vele schepen 
gezonken. Zo ook een schip op Urks 
grondgebied vlakbij de Buitendijkse 
haven. Het wrak, van vermoedelijk een 
Schokker UK 117, is grotendeels nog in 

takt en werd voorheen gebruikt als vissersschip op de Zuiderzee. 
De vondst van dit bijzondere object past in een groter verhaal rondom 
de vergane glorie van de visserij begin 20e eeuw, waarbij vermoed 
wordt dat boten bewust werden afgezonken. Normaal gesproken 
blijft dit schip verborgen. Maar door middel van een VR bril zak je als 
bezoeker af naar de Zuiderzeebodem. Je kunt 360 graden rondkijken, 
wordt langs het wrak gevoerd en op de achtergrond hoor je het 
historisch verhaal van de visserij. Kom het snel beleven!
 

Speurtocht voor de kinderen
Ook aan de kinderen is gedacht. Tijdens het bezoek aan het 
museum ligt er een leuke speurtocht klaar door het museum. 
Na afloop daarvan ontvang je een presentje. 

Openingstijden
Het museum is het gehele jaar geopend van maandag tot en 
met zaterdag; behalve in de periode na de kerstvakantie tot 
de voorjaarsvakantie, dan is het museum gesloten. 
Actuele openingstijden staan vermeld op de websites: 
www.museumopurk.nl, www.touristinfourk.nl

Wijk 2-2,  0527-683262  www.museumopurk.nl
 museum@urk.nl  @museumopurk
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BET TESFA

Bet Tesfa (huis van hoop) is een winkel met tweedehands 
kleding en ligt aan één van de pleintjes in het Oude Dorp. 
De winkel is onderdeel van de Interkerkelijke Stichting 
Ethiopië Eritrea die sinds 1973 actief bezig is voor Ethiopië. 
De opbrengst van de vintage outfits gaat naar projecten in 
Ethiopië en Eritrea. 

Op de bovenverdieping van de winkel is een expositie, waar een 
inkijkje wordt gegeven in de oude maar rijke cultuur van Ethiopië. 

Wijk 4-102,
Openingstijden: di. t/m do. 14.00-17.00 uur. Toegang is vrij.

Kringloop Waypoint

Kringloop Waypoint is een goed verzorgde en 
overzichtelijke kringloopwinkel waar je een keur aan 
allerlei bruikbare en mooie spullen kunt vinden. 

De winkel, gesitueerd op het industrieterrein, wordt voor 
het merendeel gerund door vrijwilligers van Stichting 
Waypoint. Daarnaast is het een omgeving waar reïntegratie, 
dagbesteding en taakstrafbegeleiding plaatsvindt. 
De opbrengst van de winkel komt voor 100% ten bate van 
Stichting Waypoint. Waypoint helpt vooral jongeren die door 
drugs, alcohol of gokken in de problemen zijn geraakt. 
De winkel heeft een uitgebreide en mooie kledingafdeling, 
met zorgvuldig geselecteerde kleding. Daarnaast vind je er 
alles wat je van een goede kringloopwinkel verwachten mag. 
De koffie staat klaar!

KRINGLOOPWINKELS

Openingstijden:
Ma-Woe: 14.00- 18.00 uur.
Do-Vrij: 10.30-18.00 uur.
Zaterdag: 10.30-16.00 uur.

Vliestroom 21
 0527-239924
 www.kringloopwaypoint.nl
 @kringloopWaypoint
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Urk staat bekend om kwalitatief hoogwaardige 
versproducten. Van heinde en verre komen 
mensen naar Urk om inkopen te doen bij 
ondermeer vishandelaren, bakkers en slagers.  
Die kwaliteit vind je terug bij de restaurants. 
Lekker en betaalbaar, met uitzicht op havens 
en meer. Gratis parkeren en ook plaats voor 
touringcars.
De viswinkels met hun heerlijke vis en 
rokerijen. De bakkers en slagers verstaan hun 
vak ook uitstekend. Probeer bij de bakker 
eens een echt Urker ‘mergpijpje’, een machtige 
combinatie van marsepein, room, cake, 
chocolade of amandelen.

ETEN & DRINKEN

Kost eten
Wie op een doordeweekse dag Urk rond de klok van 
één uur binnenrijdt, komt ongetwijfeld terecht in een 
verkeersstroom van mensen op weg naar huis: ze gaan 
‘om de kost’ en die wordt gegeten om 13:00 uur. 
De kost is het Urker woord voor warm eten. De meeste 
visbedrijven, kantoren en winkels zijn dan ook gesloten. 
’s Avonds wordt er meestal brood gegeten en dat heet dan 
weer ‘bol’.  
Er zijn een aantal typische Urker gerechten, zoals kapkool 
of dikkoek. Een gestoofd scholletje is ook nog steeds 
populair. In de zomermaanden hangen er hier en daar nog 
wel eens visjes te drogen.  
Op vrijdag komen de meeste vissers terug van zee. 
Zaterdag is traditiegetrouw de dag waarop er veel vis 
gebakken wordt. Tussen de huizen hangt dan de geur van 
versgebakken tong, met een knapperig staartje. Deze vis 
eet je met witte rijst, een klontje boter en bruine suiker. 
Of gewoon zo uit het vuistje natuurlijk.

ETEN & DRINKEN
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restaurant-bistro de Zeebodem

Restaurant De Kaap

Direct naast de vuurtoren vind je restaurant 
De Kaap met een prachtig uitzicht op het 
IJsselmeer. Al twee jaar lang genomineerd 
tot het leukste restaurant van Flevoland. 
Het restaurant is begin 2018 gerestyled. 

In de zomer is het heerlijk vertoeven op het 
terras en in de winter knappert de open haard 
gezellig. De vis wordt dagvers aangevoerd 
vanaf de Urker visafslag. Tong en schol zijn de 
voornaamste vissoorten (Urker trots), verder 
is er een uitgebreid vis-, vlees- en vegetarisch 
menu. Achter het restaurant bevindt zich het 
huiscafé met biljart, darts, beerpong, live voetbal 
en grote sportevenementen op diverse kanalen. 
Uw bezoek meer dan waard.  

Wijk 1 nr. 5,  0527-681509
 Staversekade
 info@restaurantdekaap.nl
 www.restaurantdekaap.nl
 Dekaapurk
 Dekaapurk
 Dekaapurk

Een driegangen keuzemenu is
€32,50

Wijk 1-67
 0527-683292
 info@dezeebomdem.nl
 www.dezeebodem.nl
 DeZeebodem
 RestaurantBistroDeZeebodem

Bij restaurant-bistro De Zeebodem geniet 
je van een prachtig uitzicht over de haven 
zowel in het restaurant als op het terras. 
Een kop koffie met wat lekkers, een lunch, 
tapas of een heerlijk driegangendiner.  
Het is dus echt genieten bij De Zeebodem.

Ook zijn er speciale groepsmenu’s en 
arrangementen. Zo kun je met een groepje 
beginnen bij De Zeebodem met koffie en 
gebak, daarna word je opgehaald door een 
gids voor de Ginkiestocht om vervolgens 
terug te komen voor een heerlijke lunch of 
diner. 

ETEN & DRINKEN
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Het paviljoen

De nieuwste aanwinst en parel van Urk. Het staat pal 
op het mooie strand met uitzicht over de voormalige 
Zuiderzee en haven.

Aangemeerd of na een dagje Urk of strand, kun je hier 
genieten van ontbijt tot plates met dagverse vis tot 
borrelplanken in de avond, genietend van de ondergaande 
zon met familie, vrienden of romantisch met z’n tweeën. 

Staversekade 1 
 06-51210286
 www.hetstrandpaviljoenurk.nl
 strandpaviljoenurk
 @strandpaviljoenurk

Willkommen im Paviljoen
Freuen Sie sich auf einen Tag am Meer oder im 
alten Fischerdorf.
Das Strandcafé Paviljoen ist die Perle von 

Urk und steht am schönen Strand mit Aussicht auf die 
ehemalige Zuiderzee. Am Morgen bedienen wir Sie gerne 
mit einem kräftigen Frühstück und am Mittag mit unseren 
Fischspezialitäten. Am Abend verwöhnen wir sie mit frisch 
zubereiteten Snacks. Lassen Sie den Tag mit Freunden oder zu 
zweit bei einem romantischen Sonnenuntergang ausklingen.

ETEN & DRINKENETEN & DRINKEN

Op koude dagen
is het terras 
verwarmd
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Restaurant-Café AanEen 

Gunstig gelegen aan de rand van Emmeloord centraal in 
Nederland, bij afslag 14 van snelweg A6. 

170 zitplaatsen en een terras met 30 stoelen; Hollandse / Franse 
kaart; ook voor personeels- en familiefeesten, week-, maand- en 
jaarborrels geopend; geschikt voor partijen, reünies, verjaardagen, 
jubilea, kraamfeesten en recepties; dagelijks geopend.

Je ipv u

Burg. J. Schipperkade 2 
 0527-652092
 www.hetachterhuis.nl
 info@hetachterhuis.nl
 HetAchterhuisUrk
 @AchterhuisUrk

ETEN & DRINKEN

Tinweg 14
8304 BP Emmeloord 
 0527-205793
 www.etenaaneen.nl
 info@etenaaneen.nl
 restaurantAanEen
 @AanEen

restaurant Het achterhuis

In het sfeervolle restaurant met ca. 300 zitplaatsen kun je op de tweede verdieping 
genieten van een prachtig panorama over het IJsselmeer, de haven van Urk en het oude 
dorp inclusief de vuurtoren. 

Op het ruime terras met 100 zitplaatsen kun
je heerlijk ín de zon en uít de wind zitten. 
Met een goede keuken, vlotte bediening en 
unieke uitzicht is restaurant Het Achterhuis 
wijd en zijd bekend geworden. Of het nu gaat 
om een snelle zakenlunch of een intiem diner.
Een driegangenmenu heb je al vanaf 22 euro 
per persoon.
Er zijn verschillende arrangementen voor 

een leuk dagje uit op Urk. In overleg met de 
Tourist Info Urk zijn er uitbreidingen of andere 
activiteiten te organiseren. Ook leuk voor 
familiefeesten, trouwerijen, vrijgezellenfeesten, 
bedrijven of gewoon omdat het leuk is! Er is 
genoeg te zien en te beleven op Urk. 
Restaurant Het Achterhuis is rolstoelvriendelijk 
met een ruime lift en is dagelijks geopend. 
Kom eens langs om het zelf te ervaren!
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Restaurant De Boet

In een historisch pand aan de haven van Urk zit De Boet. 
Volgens het blad Lekker is De Boet het beste restaurant van 
Flevoland. Michelin en GaultMillau kwalificeerden het als 
lievelingsadres, met uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en 
een goede wijnkaart. 

Het restaurant ontleent haar naam aan de locatie, in een pand waar 
vroeger de botters gebouwd werden. Dit was ook de plek waar de 
boot de post kwam brengen. De sporen van dit verleden zijn nog 
altijd terug te vinden. De oude kenmerken zijn nu verweven in een 
modern pand met een grote open keuken. Hierin wordt uitsluitend 
gewerkt met verse seizoenproducten. Er is een steeds wisselende 
menukaart, waar ook vegetarische gerechten op staan. Ook gasten 
met voedselallergieën kunnen heerlijk bij De Boet eten. 

Restaurant Blue

Shared Dining Restaurant, Asian and European Cuisine

Stijl, traditie en gastvrijheid: dat zijn de ingrediënten van het 
schitterende kwaliteitsrestaurant Blue. Dit jongste restaurant op 
Urk staat reeds bekend om zijn fijne combinatie van de Aziatische 
en Europese keuken. Van sushi tot tongfilet, van Vietnamese 
streetfood tot beef Wellington: kom genieten, proeven en beleven. 
Gegarandeerd een unieke eetervaring!

Burg. J. Schipperkade 8 
 0527-745083 
 www.restaurantblue.nl 
 info@restaurantblue.nl 
 restaurant_blue

ETEN & DRINKENETEN & DRINKEN

Op de eerste verdieping is een kookstudio waar gasten onder 
professionele begeleiding een mooi menu koken. In de zomer kun je 
heerlijk genieten op het terras met uitzicht over de haven. 
Er worden mooie salades geserveerd, broodjes, tapas of een 
uitgebreid diner. Je kunt genieten van een Nespresso koffie, frisse 
cocktails of mooie wijnen. Lunch, diner of zomaar even genieten 
van een hapje en drankje?
De Boet verwelkomt je graag als gast!

Wijk 1-61,  0527-688736
 www.restaurantdeboet.nl
 @DeBoetUrk 
 restaurant.deboet.urk 
 de_boet

Tinweg 14
8304 BP Emmeloord 
 0527-205793
 www.etenaaneen.nl
 info@etenaaneen.nl
 restaurantAanEen
 @AanEen
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Broodje Jamballa

DE OMMELE 
KITCHEN & BAR

Een gezellig cafe met een no-nonsense 
sfeer, waar je zomers kunt genieten van 

een heerlijke cocktail op het lounge terras 
gelegen in de gezellige dorpskern van Urk.  

De keuken is geopend van 16.00 tot 22.00 uur 
en biedt een gevarieerde menukaart.

 Van het welbekende broodje Jamballa
 tot aan een plate spareribs, of trakteer jezelf 

op een sorbet met vers fruit.

- Snacks
- Patat/Frites
- Kip Snacks

- Borrelhapjes
- Broodjes/Salades

- Vlees - en Visgerechten
- Milkshakes & Sorbets

- & Meer…

Online eten bestellen. 
Makkelijk, snel en lekker!

WWW.SNACKDRIVEURK.NL
Bellen kan natuurlijk ook: 0527-682356

WIJ BEZORGEN 

OOK OP HET STRAND 

EN DE HAVEN!!

postcode 8321 AA 

+ beschrijving

ETEN & DRINKEN Trek in een snack?

Wijk 2-66,  0527-682356
 albertsnoek@kpnmail.nl

 www.ommele.nl
 www.snackdriveurk.nl

 De Ommele
 cafedeommele

SPECIAL
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de Bolder

Kwalitaria De Bolder is een luxe 
cafetaria met een onderscheidend 
assortiment.

“Wij gaan altijd voor de beste kwaliteit: 
aldus de Bolder. Voor een lekkere lunch, 
warme maaltijd of snack zit je goed bij 
Kwalitaria. In het brede assortiment is 
aan het hele gezin gedacht. Van vers afgebakken 
broodjes, een gezonde salade, burgermenu, 
verse pizza’s tot een kindermenu; ze hebben 
voor elk wat wils. De gerechten kunnen ter 
plekke genuttigd worden in de sfeervolle zaak. 
Ook voor afhaal en delivery kun je hier terecht.

De Kombuis

Bij snackbar ‘de Kombuis’ kun je niet alleen terecht voor een 
heerlijk bakje Hollandse frites maar ook voor de lekkerste 
raspatat! 

Aan het ijsloket kun je terecht voor diverse smaken heerlijk 
soft- en/of schepijs en natuurlijk ook milkshakes . Ook de 
complete menu’s met frites en diverse belegde stokbroodjes 
zijn om te smullen. Het bijzondere aan deze snackbar is dat je, 
net als op een echte kotter, in de 
kombuis eet. Ook in Tollebeek kun 
je terecht bij cafetaria ‘de Jachthut’ 
gevestigd aan St. Hubertusplaats 25.

Wijk 2-57
 0527-683381
 snackbardekombuis

SNACK-PLAZA WILLEM DE BOER

Snack-Plaza Willem de Boer is de grootste cafetaria van 
Urk. 

De meest verkochte pizza op Urk is de Pizza Lubbert. 
Wil je patat frites, snacks of pizza’s bestellen? 
Maak gebruik van de bezorgservice. 
De medewerkers van de 
Snack-Plaza bezorgen je 
bestelling bij de ligplaats van 
je boot. Bestellen kan via de 
website, de app of telefonisch.

ETEN & DRINKENETEN & DRINKENTrek in een snack?

Wijk 2-59
 0527-684336
 www.debolder.kwalitataria.nl
 @KWdeBolder
 kwalitaria de bolder 
 kwdebolder

Richel 6,  0527-684343
 www.snack-plaza.nl
@snackplaza_urk
 Snack-Plaza Willem de Boer
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Jongens van de Fant

Jongens van de Fant biedt topkwaliteit vis voor een goede 
prijs. Wat begon als een gezellige hobby, het roken van vis, is 
nu een fulltime bezigheid. Inmiddels is Jongens van de Fant 
een begrip in de wijde omtrek. 

Hoewel ze niet kunnen profiteren van een toeristische locatie (de 
winkel bevindt zich op het industrieterrein) trekken de Jongens 
van de Fant veel klanten. De Jongens van de Fant zien het vis 
roken als een ambacht: alle gerookte vis komt uit eigen rokerij. 
Klanten komen onder meer voor gerookte zalm, maar ook voor 
veel andere vissoorten.

De Urker Vishal

De Urker Vishal werkt duurzaam en verkoopt superverse vis. Hun 
kibbeling en lekkerbekjes worden gebakken van echte kabeljauw. 

Inmiddels staat de Urker Vishal zowel bij 
Urkers als toeristen bekend om heerlijke en 
betaalbare plates, verse haring, schotels, 
patés, wraps en huisgemaakte salades. 
Ook in Sneek hebben ze een viswinkel
waar je ook van harte welkom bent.

Wijk 2-22
 0527-688695
 www.urkervishal.nl
 @urkervishal

VISWINKELS

Breehorn 2a
 06-25075811
 www.jongensvandefant.nl
 @jongensvdfant
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Urk heeft, vlak bij de bedrijvige haven, een nostalgisch 
centrum, waar boetiekjes, restaurants, viswinkels en 
pensions te vinden zijn tussen de oude visserswoningen.
Op het middenblad van deze gids hebben we de plattegrond 
van het centrum geplaatst met een opsomming van de 
highlights:

1   Tourist Info Urk, Dormakade 1.
2  Museum ‘Het Oude Raadhuis’, Wijk 2 nr. 2, over 
 de geschiedenis en cultuur van het eiland Urk.
3  Bethelkerk (1884), Wijk 3 nr. 3 met het 
 kunstwerk ‘De Wonderbaarlijke Visvangst’.
4  Botterschuur.
5  Scheepswerf.
6  Vuurtoren (1844) en anker (1615).
 Het is een baken dat de vissers in het donker de weg wijst naar 

veilige haven. Het anker achter de toren is mogelijk afkomstig 
van de vloot van Michiel de Ruyter. 

7  Ommelebommelestien en beeldje Vroemoer. 
 Daar waar baby’s in de Nederlandse volksmond voornamelijk 

door de ooievaar gebracht worden, moet de Urker vader zijn 
kind met een roeiboot ophalen uit de Ommelebommelestien 
die ca. 80 meter vanaf de waterkant te zien is.

8  Vissersmonument (1968). 
 Het beeld van een vissersvrouw uitkijkend naar haar geliefden 

staat voor alle vissers die op zee omgekomen zijn. Op de 
marmeren platen staan hun namen gegrift.

9  Kerkje aan de Zee (1786), Wijk 3 nr 1.
10 Oorlogsmonument. Ter nagedachtenis aan verzetsmensen en 

oorlogsslachtoffers uit Urk. 
11  Museum Ethiopië, Wijk 4 nr. 102.
12  Museumkelder. Van Gogh van Geert. 
13  Straatmozaïek. Plattegrond van een visserswoning. Zo klein 

was de leefruimte. 
14 IJsvlet. Met deze boot met glij-ijzers werd in strenge winters 

barre tochten gemaakt, als het door ijs omgeven eiland Urk 
geen bootverbinding had met de vaste wal. 

15  Orca. 
16 IJsselmeervisafslag/havenkantoor.
17 Veerdienst/rondvaarten.
18  Gemaal.
19 Gemeentehuis/bibliotheek.
20 Historische steiger.
21 Diesel voor boten.
22 Beleefhuis Ut Kunstige Vissers Ussien.
23 Watersportvereniging De Zuiderzee (verenigingshaven).
 Ligplaats passanten mogelijk in de ‘groene’ vakken (rood/groen 

bordje). 

HIGHLIGHTS

Colofon
Uitgave van Stichting Urk Promotie/ Tourist Info Urk
Dormakade 1, 8321 EM Urk, 0527 684040, info@touristinfourk.nl 
www.touristinfourk.nl 06 55874325
Vormgeving en druk: GBU Oplage: 30.000 
Foto’s: Wildrik Stoffer, Luc Kramer, Fokke Baarssen, 
Judith de Vries, GBU
Belangrijke nummers:
Alarmnummer 112 – Politie 0900 8844
Sleep/hulpverlening pleziervaartuigen
Boot in nood bel: 0655824872

Vroemoer

Ommelebommelestien

Museumkelder

Urker huisartsenmaatschap: ‘Het Dok’, Vlechttuinen Urk 
Tel. 0527 247024 Huisartsenpost: Avond/weekend 0900 3336333
Apotheek: Pyramideweg 15b 0527 681818
Ziekenhuis: Antonius, Urkerweg 4, Emmeloord 0527 620460
Tandarts: R. van de Kist, Wijk 1 nr 45 Urk 0527 690671
Dierenarts: Rotholm 92-94, 8321 DJ Urk 0527 613 500
Taxi: 088 1616161
Openbaarvervoer: 
Urk-Kampen bus 141 / Urk-Lelystad Bushalte Singel, bus 140 
(voor complete overzicht 0900 9292, www.9292.nl)

Vissersmonument
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1 Tourist Info Urk, Dormakade 1
2 Museum ‘The Old Town Hall’ , Wijk 2 nr. 2, 

about the history and culture of the island 
Urk 

Museum Das Alte Rathaus stellt u.a. aus: 
Geschichte, Fischerei, Volkstrachten und 
Kunst von Urk 

Le Musée ‘La vieille mairie’ dans 
l’ancien hôtel de ville. Expose l’histoire 
et la cultur d‘Urk.

3 Bethelchurch (1884) Wijk 3 nr. 3 with the 
statue of the ‘Amazing Fishing Miracle’ 

Bethelkirche mit der Statue ‘Der 
wunderbare Fischfang’ 

L’Eglise de Béthel, devant laquelle une 
statue de la Pêche Miraculeuse a été 
érigée.

4 Botterbarn Botter Schuppen Hangar des bateaux
5 Shipyard Die Werft Le chantier naval historique
6 Lighthouse (1844) beacon to lead the 

fishermen to a save haven. The anchor 
(1615) behind the lighthouse is most 
probably from the fleet of Admiral Michiel 
de Ruyter 

Leuchtturm um die Fischer sicher den 
Weg nach Hause zu zeigen. Der Anker 
(1615) neben dem Leuchtturm stammt 
wahrscheinlich von der Flotte von Admiral 
Michiel de Ruyter 

Le Phare, repère pour guider les marins 
au port. L’ancre (1615) derrière le phare 
appartient très probablement à la flotte 
de l’Amiral Michel de Ruyter.

7 Ommelebommelestien and statue 
Vroemoer: About 80 metres from the 
waterfront you can find the famous 
Ommelebommelestien, a stone originated 
in the Ice age. According to an old legend, 
this is the place where the children of Urk 
come from 

Ungefähr 80 Meter vom Ufer entfernt, 
befindet sich der berühmte Urker 
Ommelebommelestien. Laut einer alten 
Legende sollen die Urker Kindlein von 
hierher kommen 

A environ 80 mètres au large se trouve 
le fameux ‘Ommelebommelestien’, 
statue en pierre de l’Age de glace. 
D’après une vielle légende, c’est 
l’endroit d’où sont issus les enfants nés 
à Urk.

8 Fishermen Memorial a fisherman’s wife, 
who stares at the sea for her loved ones 
to return. On marble plaques you can see 
the names of all the fishermen who never 
returned home 

Das Fischerdenkmal stellt eine Urker Frau 
dar, die Ausschau hält über das Meer nach 
Ihren Geliebten. Auf die Marmortafel stehen 
die Namen der Fischer, die nicht mehr 
zurückkehrten von der See 

Monuments des Pécheurs représente 
une femme de pécheur qui scrute la 
mer, guettant le retour de son bien-
aimé. Sur les plaques de marbre tout 
autour, sont inscrits les noms des 
pécheurs disparus en mer.

9 Church at the sea Kirche am Meer Eglise au bord de la mer (1786)
10 War memorial in honour of th casualties of 

war 
Kriegsdenkmal für die Kriegsopfer Mémorial de Guerre en honneur des 

soldats morts pour le pays.
11 Museum Ethiopian culture Museum Kultur Äthiopien Musée de la culture éthiopienne Wijk 

4 nr. 102
12 Art basement Van Gogh in stone mosaic by 

local artist Geert Weerstand. Free entrance 
Kunst Keller mit Mozaïk von örtlichen 
Künstler (kostenlos) 

Sous-sol d’Art de mosaïque l’artiste 
Geert Weerstand (gratuite).

13 Street floorplan of a small house of a 
fisherman 

Grundriss einer Fischerwohnung Plan d’une petite maison de pêcheur.

14 Ice boat sculpture in honour of the crew of 
this boat. When the island Urk was isolated 
by the frozen Zuiderzee, the boat was the 
only way of transportation to carry food, 
mail and the sick 

Der Lastkahn mit Eiskufen ist eine Ehrung 
für die Besatzung dieser Kähne. Als Urk 
noch eine Insel war, unterhielten die Kähne 
die Verbindungen über die zugefrorene 
Zuidersee. Sie sorgten für den Transport 
von Kranken, Lebensmitteln und Post.

Sculpture d’un bateau-traineau en 
l’honneur de son équipage. Lorsque l’Ile 
d’Urk était isolée par les glaces de la 
Zuiderzee gelée, c’était le seul moyen 
de ravitaillement en vivres, courrier et 
secours. 

15 Orca statue Killerwal-Statue statue d’épaulard
16 Fishauction and harbor office Fischauktion und Hafenamt La criée de poisson et office du port 
17 Ferry and tourboat Fährdienst und Rundfahrt Le ferry Tour en bateau
18 Consort Gemahlin épouse
19 City hall and library Rathaus und Bibliothek La mairie et la Bibliothèque
20 Historical dam with jetty Historischer Steg l’embarcadère historique
21 Fuel for boats Boot treibstoff Carburant de bateaux
22 Experience home Urk  Erleben Sie das Fischerhaus Découvrez la maison du pêcheur

Near the lively harbor, 
Urk has a nostalgic 
centre where several 

boutiques, restaurants, fish shops and 
guesthouses can be found amongst the 
old characteristic fishermen’s houses. In 
the midsection of this guide you can find 
a ground map of the town centre with a 
summary of the highlight:

Erleben Sie Urk, eine 
ehemalige Insel, heute ein 
malerisches Dorf mit einem 

nostalgischen Zentrum, in dem sich 
zwinschen den alten Fischerhausern 
die Sehenwürdigkeiten, Boutiquen, 
Restaurants, Fischläden und Pensionen 
befinden.

HIGHLIGHTS

Les temps forts (les ‘high 
lights) Urk a un centre 
nostalgique tout près du

port animé où on peut trouver des 
boutiques, des restaurants, des 
poissonneries et des logements 
parmi les vieilles maisons de 
pêche. Au milieu de ce guide vous 
trouverez le plan du centre avec une 
liste d’attractions touristiques. 
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Tourist Info Urk is in februari 2020 verhuisd van het mooie 
museum naar het mooie plekje aan de haven, Dormakade 1. 
De inrichting van het gebouw vertelt het verhaal van 
Flevoland en het ‘Wonder van Urk’. Van vloerbedekking 
tot fotowand en van gordijnen tot digitale tafel. Beleving 
all over! Loop gerust even binnen als je in de buurt bent. 
De meerpalen verwelkomen je al bij de ingang! Met behulp 
van de digitafel kun je ontdekken wat je op Urk en in de 
omgeving kunt doen. Natuurlijk zijn wij er ook om je verder 
de weg te wijzen in ons prachtige Urk.

3D streetpainting
Voor het kantoor van Tourist Info zijn een viertal gave 3D schil-
deringen te zien die het verhaal van Flevoland vertellen. Op de 
eerste schildering zie je Urk als eiland met een prominente plek 
voor de vuurtoren. De tweede schildering vertelt het verhaal van 
de inpoldering, en bij de derde zie je de nieuwe provincie Flevo-
land die eigenlijk onder water staat. De laatste tekening  vertelt 
het verhaal van het wonder van Urk met uiteraard een Noord-
zeekotter. Het is leuk om een foto van een schildering te maken 
en zo te spelen met het 3D effect.

Straatmozaïek

IJsvlet

HIGHLIGHTS
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Hier vind je een selectie 
van evenementen. 
De data zijn onder voorbehoud. 
Kijk voor actuele informatie op 
www.touristinfourk.nl

Extra shoppen 
Weekmarkt: iedere zaterdag van 08:00-13:00 uur
Koopavond: iedere vrijdagavond tot 21:00 uur
Braderieën, rommelmarkt, wintermarkt en modeshow: 
kijk op de website.

April
27 april Koningsdag en Oranjeweek

Mei
Zaterdag voor Pinksteren 
Urkerdag: dag in het teken van de klederdracht.

Juli en augustus (Zomervakantie)
Rondwandelingen met gids vanaf Zuiderzee of Tourist Info Urk 
www.touristinfourk.nl
Einde zomervakantie: 
Kunst op de kade: braderie en kunstmarkt.

Zomerconcerten Zingen in de Zomer
Iedere woensdagavond vanaf 19:30 uur in de Bethelkerk
Van maandag tot vrijdag om 14:00 uur in het Kerkje aan de Zee

Overtocht Urk – Enkhuizen met De Zuiderzee 
Vanaf Burg. J. Schipperkade www.de-zuiderzee.nl

Overtocht Enkhuizen – Urk met zeilschip Willem Barentsz 
Vanaf Burg. J. Schipperkade www.willem-barentsz.nl

September
Tweede zaterdag in september:
Familiedag in het Wilhelminapark www.jafet-urk.nl 
Open Monumentendag centrum Oud Urk
Fish Potato Run vanaf haven www.fishpotatorun.nl 
Derde zaterdag in september Roendjen van het Haventje 

Oktober
Herfstvakantie arrangementen Tourist Info Urk
Dag van de klederdracht 
Dag van de Urker geschiedenis

November
Aankomst Sinterklaas in haven van Urk

Laatste weekend vr za november: Urk in Wintersferen, 
beleef het Urk van vroeger www.urkinwintersferen.nl

December
Kerstactiviteiten Oud Urk www.oudurk.nl
Kerst met Urker koren. 

EVENEMENTEN EN TIPS

Tips van Tourist Info Urk
-  De afslag en verkoop van vis van dichtbij meema-

ken? Dat kan tijdens de paling-periode (zie blz. 4) 

-  Neem eens een kijkje in de museumkelder ‘van 
Gogh van Geert’, (plattegrond nr. 12).

-  Is de Botterschuur aan de Westhavenkade geopend? 
Loop gerust even binnen! Op de meeste woensdagen 
wordt er ook een lekker visje gebakken! (plattegrond 
nr. 4) www.nieuw.urkerbotter.nl

-  Slecht weer? Vermaak je in het zwembad ’t Bun 
(Staartweg 30).

-  Veel wind? Ga naar belevingscentrum 11Beaufort en 
leer alles over windenergie!

-  Kinderen kunnen zich goed vermaken op kinder-
boerderij ‘de Stekplek’ aan de Urkerweg 62.

-  Lekker picknicken of vliegeren op de dijk of visjes 
vangen aan de rand van het water.

-  In het Speelbos aan de Staartweg kunnen kinderen 
naar hartenlust klimmen en klauteren!

-  Rustig internetten of een krantje lezen? Dan kan in 
de Bibliotheek Urk, Singel 9b. (plattegrond nr. 19)

-  Heerlijk snuffelen in de kringloopwinkel(tje)s!  
O.a. ISEE en Waypoint (blz. 12) of bij Ut Leeger in 
Wijk 2 (naast het museum). (blz. 31)

-  Neem eens een kijkje in het poppenwinkeltje de 
Kesse (Wijk 2-50) of haal een lekker kopje koffie 
met eigengemaakte taart, in de voormalige scheer-
winkel ‘Ut Obertjen’. (zie blz. 31)

-  Leuk om een wandeling te maken naar de uitkijk-
toren op de dam bij het strand of via de historische 
steiger. (plattegrond nr. 20)

-  Klederdrachtstofjes kopen? Deze zijn verkrijgbaar 
bij Wakker Woninginrichting. (blz. 10)

-  Parkeren op Urk is gratis op de haven, maar in het 
oude dorp geldt een blauwe zone van 3 uur.

-  Sinds augustus 2020 is men hard aan het werk in 
de voormalige timmerschuur op Wijk 5-37b. Niet 
alleen de timmerschuur anno 1920 wordt gerestau-
reerd. In het gedeelte ernaast wordt archeologisch 
onderzoek gedaan. Met groepen te bezichtigen op 
afspraak.

-  Plein 1890 is een galerie en kunstwerkplaats, 
gevestigd in de oude smederij aan de haven van Urk 
op Plein 1890. Leuk om te zien hoe kunstenaars aan 
het werk zijn of om de kunstwerken te bezichtigen.
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Shoppen op Urk
Winkelgebied Oud Urk www.oudurk.nl
Winkelplein De Hofstee
Buurtwinkelcentrum Pyramideweg
Winkelcentrum Urkerhard www.winkelcentrumurkerhard.nl

De Markt

Weekmarkt op zaterdagochtend van 
08:30 - 13:00 uur met zo’n 35 kramen in 
winkelcentrum Urkerhard aan de Nagel. 

De markt kent een divers aanbod: 
variërend van kousen tot en met vers 
gebrande noten, heerlijke Vietnamese 
loempia’s, gebakken vis en verse 
groenten. De weekmarkt wordt altijd goed 
bezocht en is gezellig druk.

SHOPPEN

Er is genoeg variatie, want Urkers 
zijn ‘krek’ op hun kledij. Veel kleine 
boetiekjes en winkels met aandacht 
voor de klant.  
Op vijf minuten lopen van het Oude 
Dorp ligt het Hofsteeplein, een gezellig 
winkel- en versplein.
Oud Urk, is vooral de plek van de boe-
tiekjes, met winkels op drukke punten, 

maar ook verstopt tussen de huizen.
Het Urkerhard is het grootste centrum 
met meer ruimte voor grotere winkel-
ketens, gesitueerd in de nieuwbouw-
wijk.

Koopavond op vrijdag
(let op: sluitingstijden zijn 
niet gelijk in alle winkelcentra).

Gratis parkeren 
bij alle winkelcentra

Braderieën en markten 
www.touristinfourk.nl

Leukste boetiekjes, bijzondere winkels
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SHOPPEN

Winkelcentrum Oud Urk

UNIEK WINKELEN IN HISTORISCH CENTRUM AAN HAVENS
De straten die van oudsher het centrum van het voormalige eiland 
vormden zijn tegenwoordig het middelpunt van een sfeervol 
winkelcentrum. Oud Urk is een uniek winkelgebied in het historisch 
hart en aan de havens van het vissersdorp Urk. Het is hier heerlijk 
flaneren langs het water en door de sfeervolle straatjes. Onderweg 
kom je diverse unieke boetieks tegen met een gevarieerd aanbod.

DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN
Voor de dagelijkse boodschappen kun je onder meer terecht bij 
de ambachtelijke bakkerij in een prachtig historisch pand. Centraal 
gelegen zijn ook een slijterij, drogisterij en supermarkt gevestigd. 
Bij de boekhandel is ook het plaatselijke postkantoor te vinden. 

FASHIONBOETIEKS EN SPECIAALZAKEN
Voor een complete outfit kun je terecht in de fashion-
speciaalzaken en kledingboetiekjes. Voor zowel mannen, vrouwen 
als kinderen is er ruime keuze in verschillende prijsklassen. Ook 
voor de allerkleinsten is er ruim keus in Oud Urk. Je vindt er 
originele en trendy collecties voor een casual, chique of sportieve 
outfit. Met een bijpassend sieraad bij een van de juweliers of 
(zonne)brilmontuur bij de opticien maak je het geheel in stijl af.

BEAUTY
Ook voor persoonlijke verzorging heeft Oud Urk veel te bieden. Je 
vindt er kwalitatieve beauty- en hairsalons, een massagepraktijk 
en zonnebankstudio. Genoeg om je hier een beautydag lang te 
vermaken!

HOMEFASHION EN LIFESTYLE
Liefhebbers van homefashion en lifestyle raken geïnspireerd 
door de vele speciaalzaken gelegen in de authentieke 
dorpskern. Je vindt hier onder andere hippe woonwinkels, 
decoratiezaken en een speelgoedwinkel. Apparatuur is te 
vinden bij de witgoed- en telecomspecialisten.

ONTSPANNEN AAN HET WATER
Kom op adem op het terras met uitzicht op de pittoreske 
havens of geniet van verbluffende zonsondergangen in een van 
de fraaie horecagelegenheden. Geniet van koffie met gebak 
omringd door de knusse vissershuisjes, straatjes en pleintjes. 
Liever een visje of lekkere snack uit de hand? Er is voldoende 
keuze in viswinkels, cafetaria’s en grillrooms.

CULTUREEL AANBOD
Naast winkelen is Oud Urk dé plaats om te genieten van het 
authentieke karakter van dit vissersdorp. Bezoek een van de 
ateliers, verbaas je over de authentieke bouwstijl of snuffel 
tussen de handgemaakte Urker souvenirs bij Ut Obertjen. 

EVENEMENTEN EN ACTIES
Gedurende het jaar vinden hier diverse events met leuke acties 
plaats. Zo zijn er de zomermarkten, Kunst op de Kade en het 
jaarlijkse Urk in Wintersferen. Houd de website in de gaten 
voor de actualiteiten!

www.oudurk.nl  

Leukste boetiekjes, bijzondere winkels
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In de Linnenkast

In de gezellige winkel in het hart van Oud Urk vind je van 
alles op het gebied van linnengoed. Al ruim 30 jaar is In de 
Linnenkast een begrip in de hele regio. 

Een grote collectie dekbedovertrekken, lakensets, hoeslakens, 
moltons, topperhoeslakens, spreien, sierkussens, heerlijke 
plaids, vloerkleedjes, tafellinnen, zakdoeken, hoofdkussens en 
dekbedden. 

Ook voor in de badkamer is er een grote collectie handdoeken, 
washanden, gastendoeken, badlakens en badmatten. Voor 
in de keuken is er een ruime keus in thee- en keukendoeken, 
vaatdoeken en pannenlappen op voorraad. 

Voor de liefhebber hebben ze een prachtige sortering in Bunzlau 
Castle servies. In deze landelijke winkel voel je je meteen thuis, het 

personeel helpt je om uit de grote sortering een keus te maken 
waar je blij van wordt. 
Wanneer je de winkel binnenkomt ruik je meteen de geurzakjes, 
geurkaarsen en kun je er niet omheen om jezelf te verwennen 
met zo’n heerlijke kaars van Yankee Candle, Bridgewater of de 
knisperende Woodwick kaarsen die in deze zaak ruim voorradig 
zijn. 
Al met al een bezoek zeker waard wanneer je op Urk bent. 

Wijk 2-90
 0527-685544 / 06-38316315
 www.indelinnenkast.nl
 indelinnenkast@gmail.com
 @indelinnenkast
 IndelinnenkastUrk
 Indelinnenkast

SHOPPENLeukste boetiekjes, bijzondere winkels
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STIJLVOL GEKLEED

Ga je graag stijlvol gekleed? Neem dan eens een kijkje in deze 
mooie winkel midden in Oud Urk. Met een grote collectie jurken, 
rokken, bovenstukken en bijpassende accessoires. Stijlvol 
Gekleed verkoopt o.a. de merken zoals Taifun, Juffrouw Jansen, 
Poools, Geisha, Comma, More & More. Stijlvol Gekleed is voor 
iedere vrouw die zich graag 
in een eigen stijl kleedt! Ook 
wanneer je een feestje of andere 
gelegenheid hebt staan ze graag 
voor je klaar met hun advies en 
prachtige collectie.

Brouwers mannenmode / The Boxx

De Corner

Al bijna 30 jaar een begrip op Urk.

De Corner verkoopt kleren voor jong 
en oud, man, vrouw en/of kind. 
Zowel netjes, casual en sportief. Ook 
hebben ze een fraai assortiment 
schoenen voor dames, heren en 
kinderen. Kortom: een gezellige 
winkel voor het hele gezin. Voor de 
laatste mode en de beste koopjes ben 
je bij de Corner aan het juiste adres! 
Team De Corner verwelkomt je graag 
in de winkel! De koffie staat klaar!

Wijk 2 102,  0527-685979
 decorner@solcon.nl
 De Corner 
 @decorner_urk

SHOPPEN

Klifweg 3,  0527-681304
 BrouwersmannenmodeThe Boxx 

 brouwersmannenmode
 theboxx_urk

Op Klifweg nummer 3 schuin tegenover de Rabobank 
vind je Brouwers Mannenmode en The Boxx die een 
compleet plaatje voor de man aanbieden. 

Van een goeie jeans tot een compleet pak alles 
is aanwezig. Ook heeft de winkel een aparte 
trouwpakkenafdeling. 
Merken The Boxx: 
PME Legend Vanguard en Jack&Jones.  
Merken Brouwers Mannenmode: 
Digel, Olymp, Alberto, Meyer, State of Art.

Wijk 2-93,  0527-687962
 www.stijlvol-gekleed.nl
 @StijlvolGekleed
 Stijlvol Gekleed
 Stijlvol Gekleed

Leukste boetiekjes, bijzondere winkels
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Ut Obertjen

De voormalige scheerwinkel 
van Johannes Nentjes ‘De Ober’ 
is nu een dagbestedingsplek 
voor mensen met een 
verstandelijke beperking en is 
een locatie van ’s Heerenloo. 

De cliënten nodigen je uit voor een 
kopje koffie met eigengemaakt 
gebak. In de winkel zijn souvenirs, 
losse thee en leuke kadootjes te 
koop. Het meeste zelf gemaakt. 
Echt de moeite waard om even 
langs te komen!

IJssalon Iiskâld

IIskâld is een familiebedrijf dat gerund wordt door Jaap en 
Oppie Riedstra, samen met zoon Marten en zijn vrouw Angela. 
Veertien jaar geleden zijn ze met de ijssalon gestart in Lemmer 
en inmiddels is het heerlijke ijs een echt begrip. In 2019 zijn ze 
begonnen met een ijssalon aan de Klifweg 7 op Urk. 

Leuk om te vermelden is dat Marten in 2020 tweede is geworden 
met zijn eigen smaak Sweet & Happines. In 2021 gaat hij naar 
de Europese finale in Italië. Naast heerlijk Italiaans schepijs, wat 
door zoon Marten dagelijks vers wordt gemaakt, kun je bij IIskâld 

ook terecht voor heerlijke 
ijstaarten. 
Ook aan bruiloften, feesten
en partijen is gedacht. 
Hiervoor kun je één van 
de mooie ijskarren huren.
Kom langs in de winkel 
of neem contact op via 
info@iiskald.frl

Klifweg 7 
 06-46185300 
 www.ijssaloniiskald.nl 
 info@iiskald.frl 
 IJssalon iiskâld Urk
 iiskald

SHOPPENBijzondere winkeltjes

ut LEEGER / 2e KANS 
& VINTAGE KLEDINGWINKEL
Ut Leeger is een 2e kans en vintage kledingwinkel van 
het Leger des Heils. Iedereen is er welkom: of je nu weinig 
te besteden hebt of graag tweedehands koopt vanuit 
duurzaamheidsoverwegingen óf omdat je iets unieks wilt. 

Sociale prijzen, een luisterend 
oor en bovendien een 
werkplek voor vrijwilligers 
en mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Dat 
is waar Ut Leeger goed in 
is. Hierdoor is het een plek 
van ontmoeting en mooie 
activiteiten. Op zoek naar een 
leuk uitje met je vriendinnen, 
zussen of team? Er worden 
creatieve workshops met een 
boodschap aangeboden. 
Op de website vind je het 
complete aanbod. 

Openingstijden: 
Dinsdag-Vrijdag: 
10.00 – 13.00 uur en
 14.00 – 17.00 uur. 
Zaterdag: 11.00 – 17.00 uur

Wijk 2 - 94a
 utobertjen
 ut_obertjen

Zus & Zo Kado

Als je Urk binnenkomt richting de haven, 
kom je langs de gezelligste winkel van Urk.

Zus & Zo kado heeft een breed assortiment met de mooiste 
shawls, tassen en schoenen. Ook ben je daar aan het juiste adres 

voor een nieuwe outfit voor 
jezelf of de kids. Ze hebben 
een uniek assortiment 
handgemaakte decoratie 
van ‘Bij de dijk’, dat met de 
seizoenen meegaat. 
Met de hoek van Brocante 
ga je terug in de tijd.
Reden genoeg dus om 
tijdens je bezoek aan Urk 
bij hun binnen te lopen om 
wat moois en unieks voor 
jezelf of een ander te kopen.
Wees welkom! 
Meer info te vinden 
op social media. 

‘t Klif 10-12
 06-13786032 
 www.zusenzokado.nl
 info@zusenzokado.nl
   ZusenZoKado

Wijk 2-6 (naast het museum)
 0527-681893/06-10042259
 www.legerdesheils.nl
 Ut Leeger
 Utleegerkleding



32

Een feest om te krijgen 

én te geven!

Slijterij de Wijntap

Deze gezellige slijterij heeft een ruim 
assortiment aan wijn, likeur en sterke drank. 

Daarnaast zijn er alle grote merken 
te vinden. Wijnen om elke dag te 
drinken, maar ook wijnen voor speciale 
gelegenheden.  
Ook voor een leuk aandenken aan Urk 
ben je bij Slijterij de Wijntap aan het 
juiste adres! 

SHOPPEN

Boni

Bij Boni kun je niet alleen terecht voor de goedkoopste 
boodschappen van Urk, maar ook voor een uitgebreid 
assortiment versartikelen. 

Groente en fruit wordt dagelijks vers 
aangeleverd, vlees komt uit de eigen 
Boni-slagerij en ook voor het brood is 
er een jarenlange samenwerking met 
Bakkerij Fuite. Daarnaast staat de winkel 
bekend om het vriendelijke personeel. 
Boni Urk is gesitueerd vlakbij de haven 
en in de zomer verwelkomt de Boni 
dan ook veel bootjesgasten voor hun 
boodschappen.

‘t Klif 3
 0527-681918
 www.bonisupermarkt.nl/urk

Altijd een passend cadeau met de Oud Urk bon

Een nieuwe look, gezellig diner of goed boek; met 
de Oud Urk bon geef je altijd een origineel cadeau. 

Met meer dan 45 innamepunten staat de bon 
garant voor een ruim aanbod bij winkels, 
horeca en dienstverleners in Oud Urk. 
De bon is in iedere gewenste waarde verkrijgbaar, 
en dus eenvoudig aan te passen aan de ontvanger.
 
De Oud Urk bon is verkrijgbaar bij Tourist Info Urk, 
of online op oudurkbon.nl. 

’t Klif 2
 0527-683168
 www.slijterijdewijntap.nl
 @dewijntap
 slijterijdewijntap
 de_wijntap

Leukste boetiekjes, bijzondere winkels
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FLOOR! URK

Dé speciaalzaak op Urk met de lekkerste 
Hollandse- en buitenlandse specialiteiten.

Floor! Urk biedt een ruim assortiment met 
allerlei overheerlijke hapjes en specialiteiten. 
Zoals bijvoorbeeld kaas, noten, chocolade, 
bonbons, olijven, tapas, kant & klare hapjes, 
luxe vleeswaren, wijnen van topklasse en 
speciaalbieren. 
Kortom, voor iedereen en voor elke smaak 
kunnen ze wat aanbieden. Kwaliteit en versheid 

staan hoog in het vaandel, en daardoor is de 
naam ‘Floor! Urk’ een begrip geworden op Urk. 

Beleef de ultieme ‘Cheese & Wine Experience’ 
en laat je verassen door de kwaliteit en 
diversiteit! 

De Hofstee 6
 0527-239086 / 06-23086469
 info@thomaszopurk.nl
 www.thomaszopurk.nl

Bakkerij Brouwer

Bakkerij Brouwer is een begrip op Urk en in de omgeving. 
Al sinds 1935 weten dagelijks vele Urker gezinnen de bakkerij 
te vinden voor heerlijk vers brood. 

Bij Bakkerij Brouwer 
vind je maar liefst 150 
soorten en ook op 
het gebied van gebak 
biedt de bakkerij een 
ruime keus. Van Urker 
dikkertjes tot moorkop 
en van mergpijpjes 
tot speculaas, alles 
wordt vers gemaakt 
in de eigen bakkerij. 
Bakkerij Brouwer is 
de enige bakkerij op 
Urk die nog dikkoek 
maakt, een ouderwets 
Urker gerecht en tegenwoordig een echte delicatesse. Voor deze 
combinatie van spek, meel, rozijnen, boter en eieren, komen de 
klanten graag met hun pannetje naar de winkel.

Wijk 7-30 en Nagel 54
 0527-681232
 @BakkerijBrouwer 
 Bakkerijbrouwer

SHOPPEN

Renne Streekproducten

Op weg naar Urk vind je de gezellige boerderijwinkel Renne 
Streekproducten. In de winkel van Frans en Irma kun je 
streekproducten kopen die vrijwel allemaal afkomstig zijn van 
eigen boerderij of collega-boerderijen uit de regio! 

Van (h)eerlijk vlees van hun eigen Belgische blauwe runderen, 
verse aardappelen & uien (en in de zomer aardbeien, kersen 
en pruimen) tot heerlijk softijs, bij Renne weet je wat je eet! 
Ook hebben ze een groot assortiment aan souvenirs.  
Je kunt Renne combineren met een bezoek aan het wind & energy 
experience centrum 11Beaufort. Hier maak je een reis door de 
wereld van windturbines. Plezier voor jong en oud!

Domineesweg 11 Nagele 
 0527-681458
 www.rennestreekproducten.nl 
 rennestreekproducten

Leukste boetiekjes, bijzondere winkels
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Vlakbij het 
oude centrum 

van Urk 

Versplein De Hofstee

Vlakbij het 
oude centrum 

2 km afstand 

van camping 

‘t Urkerbos

Proef en beleef 
   De Hofstee
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’t Soetendal 

’t Soetendal is dé snoepwinkel van Urk! Menig Urker is 
hier vaste klant. “Urk dat is een soetendal, wie er is, die 
blijft er al” is een bekende regel uit het Urker volkslied. 

Op versplein De Hofstee, op vijf minuten afstand van de 
haven, vind je het echte Soetendal. Een winkel met enorme 
hoeveelheid en verscheidenheid aan heerlijke chocolade 
en bonbons, (suikervrije) snoep, noten, wijnen uit Israël 
en heerlijke Hollandse kaassoorten, vers van het mes. 
Ook voor een leuk en lekker cadeautje is ’t Soetendal de 
aangewezen plek. 
In winkelcentrum Urkerhard is ’t Soetendal te vinden met 
een eveneens groot assortiment producten. Zelfs voor 
een lekker soft ijsje of een milkshake kun je bij Soetendal 
Urkerhard terecht. Laat je verrassen door de grote keuze 
aan snoep. Je bent welkom bij ’t Soetendal!

Bonairestraat 3a (De Hofstee)
Nagel 38-40 (Winkelcentrum Urkerhard)
 0527-685161
 www.soetendalurk.nl
 soetendal

SHOPPEN

’t Boekendal

’t Boekendal in winkelcentrum Urkerhard is zeker een 
bezoekje waard! Voor boeken, cd’s, dvd’s, wenskaarten, 
cadeauartikelen, bladmuziek en schoolartikelen zul je 
hier zeker slagen. 

‘t Boekendal is gespecialiseerd in christelijke boeken, 
zoals Bijbels en alle soorten kerkboeken, in allerlei 
soorten uitvoeringen en prijsklassen. Prachtige romans 
zijn verkrijgbaar en kinderboeken nemen een belangrijke 
plaats in. Klantgerichtheid en service staan bij Boekendal 
voorop. Cadeautjes worden feestelijk verpakt en ook van 
een cadeaubon wordt iets leuks gemaakt. Op Urk hebben 
zij hun eigen cadeaubonnen, maar ook met landelijke 
cadeaubonnen kan betaald worden. ‘t Boekendal is te 
vinden in winkelcentrum Urkerhard, precies tegenover de 
zoetste winkel van Urk, ’t Soetendal!

Nagel 48 (winkelcentrum Urkerhard)
 0527-682110
 www.boekendal.nl
 @Boekendal

Leukste boetiekjes, bijzondere winkels
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SHOPPEN

DEZE WINKELS VIND JE IN ONS WINKELCENTRUM.:
• Albert Heijn
• Aldi
• Bakkerij Bart
• Bakkerij Brouwer
• Be you tiful Bloemen
• Bella Bodyfashion
• Bertus ten Hoor
• Blokker
• ’t Boekendal
• Dier All-in
• Drogisterij De Gaper / Parfumerie Chéri
• Esthers Hairfashion
• Every Woman
• Geldmaat
• Haarsnijder & barbier FATIH
• Hair & Beautysalon De Kapper
• Hakvoort Optiek

• Het Trefpunt
• HEMA
• Janssen Groente en Fruit
• Jumbo
• Keurslagerij Brouwer
• Kruidvat
• Maxima Snack
• Onger de Kurruk
• Pearle Opticiens Urk

• Ricken’s Naaimachinehandel
• Sale Sisters
• Shoeby
• ’t Soetendal
• SNS Winkel Urk
• Tabakspeciaalzaak CIGO Fides
• Terstal Textiel
• Top 1 Toys
• Visscher Personeel
• Zeeman

WINKELCENTRUM URKERHARD 
HET MODERNSTE WINKELCENTRUM VAN URK.

CENTRAAL GELEGEN IN DE NIEUWBOUW.
BESCHIKT OVER MEER DAN 400 VRIJE PARKEERPLAATSEN.

www.winkelcentrumurkerhard.nl

Leukste boetiekjes, bijzondere winkels
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Wil je er lekker tussenuit? Uitwaaien, cultuur proeven of juist helemaal tot rust 
komen? Dat kan in een van onze accommodaties. De meeste bevinden zich op of aan de 
rand van de haven en het Oude Dorp. Soms verscholen tussen de steegjes, in een oud 
vissershuis. Soms direct aan de havenkade met uitzicht op dobberende bootjes. Ook 
het huren van een chalet, camperplek of luxe safaritent behoort tot de mogelijkheden.

Bed and Breakfast De Kaap

Tussen het historisch centrum van Urk 
en het IJsselmeer vind je een aantal 
overnachtingsmogelijkheden van 
Bed and Breakfast De Kaap. 

Zowel zakelijk als particulier kun je hier 
genieten. De woningen bevinden zich in een 
prachtige omgeving direct naast de vuurtoren, 
de haven en boulevard. De kamers hebben 
heerlijke boxspringbedden en zijn voorzien 
van een eigen badkamer, wifi en kabeltelevisie. 
Het ontbijt vindt plaats in restaurant De Kaap 
gelegen naast de woningen. Dit restaurant is 
al twee jaar lang genomineerd tot het leukste 
restaurant van Flevoland. 

Wijk 1- nr. 5
 0527-681509
 info@restaurantdekaap.nl
 www.restaurantdekaap.nl
 Staversekade
   Dekaapurk 

OVERNACHTEN

 8x2 / 1x4 / 1x5
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Bed & Breakfast De Roos is gevestigd in een 
karakteristiek pand met een rijke, cultuurhistorische 
traditie in het vissersdorp Urk en ligt direct aan de Urker 
haven.

De Roos beschikt over 4 prachtige tweepersoonskamers 
en 2 mooie appartementen voor vier personen. Alle kamers 
hebben een eigen badkamer.
Eén van de appartementen, Het Vooronder, bevindt zich in 
het souterrain; hier kun je met 4 personen verblijven. Dit 
mooie appartement heeft een infrarood sauna. 
Alle kamers beschikken over een TV en gratis Wi-Fi.
De ontbijtzaal met balkon heeft een prachtig uitzicht over de 
haven en het IJsselmeer.
Word bijvoorbeeld wakker in een heuse bedstee en geniet 
van de gemoedelijke sfeer van het oude Urker volksleven.
Ook is De Roos geschikt als groepsaccommodatie voor 
maximaal 16 personen, om vervolgens vanuit De Roos allerlei 
leuke activiteiten op Urk te doen. Hierbij kun je denken 
aan een Ginkiestocht, een bezoek aan museum Het Oude 
Raadshuis of een workshop taarten maken bij de buurvrouw 
Lisette, eigenaresse van Lisette’s Little Bakery. Ook bevinden 
zich goede restaurants op loopafstand van De Roos.
Bed & Breakfast De Roos: Waan je in vroegere tijden, maar 
wel met de moderne gemakken van nu.

Wijk 1-44
 06-20121375
 www.benbderoos.nl
 benbderoos
 @DeRoos20   

OVERNACHTEN

Bed & Breakfast De Roos

Slapen in een bedstee

 4x2 / 2x4 of 16

B&B
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Pension De Kroon 

Pension de Kroon biedt al meer dan 25 jaar bed and breakfast 
aan gasten. Het pension heeft vijf kamers waarvan twee met 
een balkon dat uitzicht biedt over het IJsselmeer. 

Het strand en dijk zijn op steenworp afstand. De Kroon is een 
vertrouwd adres voor een overnachting, met een twee sterren 
kwalificatie. Gasten kunnen gebruik maken van een garage om 
fietsen te stallen, motoren kunnen in de schuur. Daarnaast staan er 
waterkokers op de kamers, zodat 
gasten in de gelegenheid zijn om 
zelf gratis een kop koffie, thee of 
chocomel klaar te maken.

B&B Morgenster 

Bed and Breakfast Morgenster Urk. Dichtbij de vuurtoren ligt 
deze prachtige Bed and Breakfast met weids uitzicht over het 
IJsselmeer. 

De Bed and Breakfast heeft vier kamers, die allemaal zijn voorzien 
van een eigen badkamer en toilet. In de gemeenschappelijke 
woonkamer kun je een praatje maken met de andere gasten, 
wat lezen of gewoon van het uitzicht genieten. 

’s Ochtends wordt er een heerlijk 
ontbijt met specialiteiten van de 
plaatselijke bakkers geserveerd. 

B&B De Reede 

Sinds 2019 kunnen gasten terecht bij B&B De Reede. 
De B&B staat op eigen terrein los van de woning, 
nabij het oude centrum van Urk. 

De kamers zijn van alle gemakken voorzien en hebben 
beschikking over airco en badkamer. Daarnaast kun 
je gebruik maken van de centrale keuken die vrij te 
gebruiken is. Er is zelfs gelegenheid om te BBQ’en op 
het terras. De Reede staat bekend om haar overheerlijke 
ontbijt en heeft hygiëne hoog in het vaandel staan.  
Kortom bij B&B De Reede is het ontspannen, ontdekken 
en genieten!

De Reede 40
 06-37033595 
 www.dereedeurk.nl  

OVERNACHTEN

 2x2

 10  10

Wijk 7-54
 0527-681216
 www.pensiondekroon.nl

Wijk 3-78
 0527-205333
 www.benbmorgenster.nl

B&B
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Hendrikushoef

Hendrikushoef is een klein maar fijn huisje met een
 warme inrichting. De bedden zijn mooi opgemaakt en 
ook handdoeken en keukenlinnen is aanwezig.

Het is gelegen op een prachtige locatie aan de boulevard van Urk. 
Het heeft direct uitzicht op het IJsselmeer en ’s avonds aanschouw 
je de mooiste zonsondergangen! Boven is een dakterras, wat van dit 
huisje echt ‘a house with a view’ maakt. 
Kortom, genieten begint bij de Hendrikushoef. 

Wijk 3-93
 0527-683474 / 06-20255402 / 06-23033105
 www.vakantiehuisjesurk.nl

TUTTE & BUPE 

Tutte en Bupe (Urkers voor ‘tante’ en ‘oom’) zijn twee rookvrije 
vakantiewoningen, gelegen in de oude dorpskern aan de 
Schoolstraat op een werkelijk schitterende locatie. 

De woningen zijn geheel nieuw opgetrokken in de typische 
oude dorpsstijl en bevinden zich dichtbij de vuurtoren, de dijk, 
de boulevard, het strand, de haven en de scheepswerf. De 
bovenverdiepingen zijn voorzien van een dakterras met uitzicht 
over havens, strand en IJsselmeer.

Wijk 1-12a
 06-27688292 of 06-51520073
 tjeerd@hoekstraholding.nl 

Appartementen ’t Klif 

Urk is te mooi om maar één dagje te blijven. 
Als je langer wilt blijven maak dan gebruik van deze 
prachtige accommodatie.

Aan ‘t Klif zijn 2 luxe vier-persoons appartementen 
gerealiseerd in 2018. Deze 2 luxe appartementen zijn in 
de oude dorpskern gelegen en hebben alle voorzieningen 
die het verblijf zo aangenaam mogelijk maken.
Beide appartementen hebben 2 slaapkamers en een 
badkamer met bad en douche. 

De appartementen hebben een open kamer/keuken en 
een terras en zijn voorzien van alle gemakken waaronder 
wasmachine/droger/airconditioning/smart-tv/wifi en 
eventueel een berging voor fietsen.

’t Klif 1 a/b
 info@vakantieopurk.com
 www.vakantieopurk.com

 8 (2x4)

 2  4-5

OVERNACHTEN Vakantiewoningen
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De Noordoostpolder
Tegen Urk aan ligt één van de 
jongste gebieden in Nederland: De 
Noordoostpolder. Nieuw land op de 
bodem van de zee. Waar de wind nog 
altijd vrij spel heeft. En het water nog 
iedere dag wordt bedwongen. Dat vóel 
je, dat kun je bijna aanraken. 

Een van onze pareltjes is Unesco Werel-
derfgoed Schokland. Een eiland op het 
droge, dat nog altijd boven het polderland-
schap uitrijst. Met een beetje verbeelding 
zie en voel je de Zuiderzee nog om je heen. 
In Museum Schokland leer je alles over 
de bijzondere geschiedenis van dit eiland 
en de lange strijd tegen water. In het 
Waterloopbos kom je nog meer over water 
te weten. In dit bijzondere bos heeft het 
Waterloopkundig Laboratorium jarenlang 

onderzoek gedaan naar de werking van 
water. Daarom vind je in dit bos ruïnes 
van schaalmodellen van zo’n dertig grote 
waterwerken uit de hele wereld. De natuur 
heeft in de afgelopen jaren weer langzaam 
bezit genomen van de waterloopkundige 
modellen. Ontdek de unieke wisselwer-
king tussen techniek en groen tijdens 
fiets-wandelroute. Wil je je even in een 
exotische wereld begeven? Een bezoek 
aan de Orchideeën Hoeve voelt als een 
korte vakantie voor het hele gezin. Ontdek 
het park met geheime junglepaden, een 
vlindertuin en verschillende planten en 
dieren. Een hele bijzondere belevenis. 
Naast deze pareltjes is er nog zoveel te 
ontdekken voor jong en oud, kijk op 
www.visitnoordoostpolder.nl
voor meer inspiratie en informatie. 

De Orchideeën Hoeve 

Ontdek Europa’s mooiste junglepark.

Of je nu op zoek bent naar spannende avonturen, 
verwonderende natuur of eindeloos speelplezier: de 
Orchideeën Hoeve is voor elk type reiziger een must-
visit! Ontdek Europa’s mooiste indoorpark (25.000 
m2) en dompel je onder in een adembenemende 
natuurbeleving. Dwaal over geheime junglepaden, maak 
jouw vakantieselfie tussen duizenden vlinders of met een 
papegaai op je hoofd, griezel bij de jungleshows en lunch 
onder de sprookjesachtige bloemenzee in de ‘Zwevende’ 
Bloementuin. In de Orchideeën Hoeve ervaar je het beste 
van de tropen binnen handbereik! 
De Orchideeën Hoeve is geheel overdekt, rolstoel- en 
kindvriendelijk en zeven dagen per week geopend.   

REGIO

Flevoland, duidelijk anders
Eindeloze natuur, water en 
bijzondere architectuur? Daar 
hoef je niet ver voor te reizen. 
Dat vind je gewoon hier, in 
Flevoland. 

Met bedachte natuurgebieden, 
die nu wilde polder zijn. Waarin 
je heerlijk kunt wandelen of 
fietsen. Eigenzinnige landgoe-
deren. Nieuwe wadden in het 

Markermeer. Eigentijdse 
poldersteden met bijzon-
dere architectuur, specta-
culaire landschapskunst. 
Flevoland, op de bodem 
van de vroegere Zuiderzee, 
lijkt op niets dat al bestaat. 
Hier ontstaan dingen die ergens anders 
ondenkbaar zijn. Kom en ontdek het zelf! 

Meer informatie op www.visitflevoland.nl

Oosterringweg 34, 8315 PV Luttelgeest 
 +31 527-202875
 www.orchideeenhoeve.nl 
 info@orchideeenhoeve.nl
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Welkom in Enkhuizen
REGIO
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In de zomer kun je vanaf Urk 
met twee bijzondere veerdiensten 

naar Enkhuizen varen: 
de Willem Barentsz zeilt 

in bijna 3 uur over het IJsselmeer, 
met passagiersschip De Zuiderzee 

ben je er in 90 minuten.

Bewonder de schepen in de havens, wandel 
langs de talloze monumenten en grachtjes of 
kom tot rust tussen de eeuwenoude bomen die 
de vestingwal flankeren. Overal in Enkhuizen 
proef je nog de sfeer een rijk VOC-verleden. 
In en rond Enkhuizen kun je heerlijk 
wandelen, fietsen en natuurlijk… varen! 
Maar ook shoppers kunnen hun hart ophalen. 
Met volop variatie en leuke speciaalzaken is 
dat hier nog écht een verrassing.

Ga je samen met kinderen op stap? Beleef dan 
een betoverend leuke dag in Sprookjeswonder-
land of laat je verrassen in het Zuiderzee-
museum, daar kun je onder andere ervaren hoe 
men vroeger op Urk leefde (zie bovenste foto). 
In beide parken zijn zoveel leuke dingen te zien 
en te doen dat een dag eigenlijk te kort is. 

De prachtige combinatie van IJsselmeer, lande-
rijen en pittoreske stadjes en dorpen maken van 
de omgeving van Enkhuizen een aantrekkelijk 
gebied om wandelend of per fiets te ontdekken. 
Op www.visitenkhuizen.nl vind je diverse fiets- 
en wandelroutes die je gratis kunt downloaden.
Uiteraard kun je ook zelf een route samenstellen 
aan de hand van knooppunten of een routeboekje 
bij de VVV halen.

Meer informatie en een actuele agenda 
vind je op www.visitenkhuizen.nl en
de Facebook-pagina Enkhuizen Boeit.

Graag tot ziens in Enkhuizen!

VVV Enkhuizen e.o.
Tussen Twee Havens 1
 0228-313164
 www.visitenkhuizen.nl
 info@marketingenkhuizen.nl
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Vaar mee met

Veerdienst & Rondvaarten
Sinds 1890

De Zuiderzee

Kijk op onze website wanneer u mee kunt varen!

WWW.DE-ZUIDERZEE.NL

URK

Bijna elke dageen rondvaart

@dezuiderzee            DeZuiderzee            dezuiderzee

Wij verzorgen rondvaarten, dinercruises en complete dagjes uit.
Urkerboot De Zuiderzee is een echt familiebedrijf.

Toen Urk nog een eiland was, was de Urkerboot de enige verbinding naar het vaste land.
Wij houden deze unieke historie in stand en verzorgen in 

JULI en AUGUSTUS de veerdienst tussen Urk en Enkhuizen. 

In de veerdienstperiode elke woensdag en zaterdag 
een rondvaart om 13:00 uur.


