
)oVER DE WEG
rN F.r Er WATER
OP URK

WoterlieÍhebbers genoeg, op Urk! En dus liggen in de'koninklijke'
nieuwbouwwijk Oronjewijk sinds korl zeven drijvende wotervillo's -
op een plek die eerst zee wos,loen lond, en nu weeÍ woler.
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Hoor je dat ergens een nieuwe woonwijk wordt gebouwcl, dan
denk je a1 snel aan woningen op het land. Maar toen men op
Urk plannen maakte voor uitbreiding aan de oostkanr van het
dorp, dachten ze ook aan waterwonen. Langs de Urkerweg
werd een stuk weiiand uitgegraven, om daar zeven drijvende
luxe watervilla's te bouwen.

§7aar een paar jaar geleden nog lanclbouu,grond was, ligt
nu de Oranjewijk. Hier woont men met recht koninklijk; alle
straten in de wijk zijn vernoemd naar leden van het Koninklijk
Huis. Naast de Christinastraat vind je er ook de Míximastraat,
Frisostraat en Amaliahof. En hoewel de meeste huizen er 'ge-

woon' op het vasteland staan, was de intentie van meet af aan

dat bewoners er ook op en rondom het warer kunnen wonen.

GOUDEN OORBET
Vóór we inzoomen op de nieuwe Oranjewijk, gaan we even

terug in de tijd. §(/at is de geschiedenis van deze plek?

Het gebied van keileem waarop het dorp Urk nu gevestigd is,

ontstond zo'n 150 duizend jaar geleden, tijdens de voorlaatsre
ijstijd. Door stijging van de zeespiegel werd Urk rond het jaar

1200 een eiland. Eer-rweniang was dit het centrale punt in de

Zriderzee; alle scl-reepvaaÍrroutes liepen erlangs. De bouw van
de Afsluitdiik in 1932 betekende het einde van de Zuderzee.
Dat de visserij van Urk daarna niet instomte, wordt wel l-ret

§Tonder van Urk genoemd.

In 1939 werd de Noordoostpolder drooggelegd. Het land
werd ontgonnen en als landbouwgrond in gebruik genomen.
De dagen voor Urk a1s eiiand waren geteld; l'ret werd een dorp
in de gloednieuwe provincie Flevoland, mét weids uitzicht over
het IJsselmeer.

Hoewel Urk dus geen eiland meer is, is het typische ka-
rakter van de plaats bewaard gebleven. Je vindt er een pirto-
reske historische dorpskern, sfeervolle havens, een eigen
dialect en mensen in klederdracht. Urkers zijn rrots op hun


