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De parel van Flevoland 
 

 

 

 
 

 

Busexcursie 

 
 met museum- en bedrijfsbezoek 

 
 

4 september 2014 



 

 
Datum   Donderdag 4 september 2014 

 
Tijd    12.45-18.00 uur 

 
Opstapplaatsen  12.45 uur: Nieuw Land Erfgoedcentrum 
    Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA LELYSTAD 

    13.15 uur: Poldertoren 

    De Deel 25a, 8302 EK EMMELOORD 

 
 
Urk, het voormalige eiland – eigenlijk een keileembult - in de Zuiderzee, 
werd in 966 voor het eerst in een oorkonde genoemd. Voor de vaarroutes 

op die zee was Urk eeuwenlang een belangrijk baken. Bebouwing op de 
plek die nu deel uitmaakt van de historische kern is terug te vinden op 

een kaart uit de 17de eeuw. Deze kern kenmerkt zich door schilderachtig 
hellende steegjes, beschutte karakteristieke pleintjes, visserswoningen en 

een markante vuurtoren. 
 

Op 3 oktober 1939 werd de dijk van Urk naar Lemmer gesloten en was 
Urk eiland af. Toen in 1941 de Noordoostpolder droogviel, werd Urk een 

deel van het vasteland. Niet alleen de verbindingen over water, maar ook 

die over land werden sindsdien voor de (voormalige) eilandgemeenschap 
van groot belang. 

 
De Urkers, die al in de 18de eeuw op de Noordzee visten, legden zich 

vooral na de Tweede Wereldoorlog met veel succes op die Noordzee-
visserij toe. De visafslag is inmiddels de grootste van West-Europa. 

Daaromheen bevindt zich een enorme visverwerkende industrie met onder 
meer fileerbedrijven, exporteurs en vervoersbedrijven. 

 
Een van de visverwerkende bedrijven is Neerlandia Urk BV. Het bedrijf 

bestaat sinds 1972. De kernproducten zijn rond- en platvis, schaal- en 
schelpdieren. Per week wordt 250-300 ton grondstoffen verwerkt. 95% 

van de productie wordt geëxporteerd naar onder andere Groot-Brittannië, 
Italië, Zwitserland, Zweden, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. 

 

De combinatie van een veelbewogen geschiedenis en sterke economische 
dynamiek maakt Urk uniek en boeiend. 

Genootschap Flevo organiseert in samenwerking met de Vrienden van 
Schokland een excursie naar Urk, waarin beide elementen, historie en 

economie, aandacht krijgen.  
De excursie wordt mogelijk gemaakt door de gastvrijheid van het Urker 

gemeentebestuur en van de directie van Neerlandia Urk BV. 

 
 
Foto:  Aanzicht van een deel van de historische kern van Urk vanuit 

het zuiden. 

 



Programma 

 

 
12.45 uur  Vertrek van de bus vanaf Nieuw Land Erfgoedcentrum in 

Lelystad (verzamelen bij het standbeeld van Cornelis Lely) 
 

13.15 uur Vertrek van de bus vanaf de Poldertoren in Emmeloord 
 

 

13.45 uur Ontvangst met koffie en thee in museum ‘Het Oude Raadhuis’, 
Wijk 2-2, 8321 EP URK 

 
14.00 uur Begroeting door Andries Greiner, voorzitter van Genootschap 

Flevo 
 

14.05 uur  Welkomstwoord door Pieter van Maaren, burgemeester van 
Urk 

 

14.20 uur  ‘Urk in historisch perspectief’, inleiding door Rien Bogerd, 
gemeentesecretaris van Urk 

 

 

14.45 uur  Bezichtiging van museum ‘Het Oude Raadhuis’ op eigen 

gelegenheid 
 

 

15.15 uur  Korte wandeling naar en bezoek aan het ‘Kerkje aan de Zee’ 
o.l.v. Henk Kapitein 

 

 

15.45 uur  Vertrek vanaf de kerk per bus naar Neerlandia Urk BV, 

Amsteldiep 2, 8321 WH URK 
 

16.00 uur  Ontvangst en bedrijfspresentatie door Albert Romkes, 
directeur van Neerlandia Urk BV 

 

 

16.55 uur  Slotwoord door Andries Greiner 
 

 

17.00 uur  Vertrek van de bus naar Emmeloord en Lelystad 
 

17.30 uur Aankomst bij de Poldertoren in Emmeloord 
 

18.00 uur Aankomst bij Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad 



Aanmelding  

 

Aanmelding vóór 28 augustus a.s. bij André Geurts, secretaris van 
Genootschap Flevo, per e-mail (a.geurts78@chello.nl) of per briefkaart 

(Schoutstraat 62, 1315 EX ALMERE). 
Vermeld naast uw naam ook uw adres, e-mailadres, telefoonnummer en 

eventueel de organisatie of het bedrijf waaraan u verbonden bent. 
Vergeet niet op te geven of u in Lelystad of in Emmeloord in de 

bus stapt. 
 

Tegelijk met de aanmelding dient de deelnemersbijdrage te worden 
voldaan. 

Leden van Genootschap Flevo en van de Vrienden van Schokland wordt 
verzocht € 15,00 overmaken op IBAN-nummer NL53INGB0000349818 

t.n.v. Genootschap Flevo. 
Introducés zijn ook van harte welkom bij de excursie. Zij dienen echter 

een bijdrage van € 25,00 te betalen op bovengenoemd IBAN-nummer. 

Vermeld s.v.p. bij iedere betaling de naam van de excursiedeelnemer(s). 
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