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De kaart van 1649, zoals afgebeeld op de vorige pagina, (Archief Universiteit Leiden) is een schetskaart van de landmeter de Rijk, die op 26 augustus 1649, samen met de burgemeester, heeft geconstateerd dat de vuurboet nog 
slechts 12 voet (= 3,5 meter) binnen de  kant van het hoge land stond. De vuurvoet stond omtrent 53 roeden ( = 200 meter) vanaf de kerk en omtrent 73 roeden (= 275 meter) vanaf de huizen. De huidige afstand tussen de kerk 
en de vuurtoren is 158 meter. Daaruit is af te leiden  dat de vuurboet van 1649 ongeveer 42 meter ten zuidwesten van de huidige vuurtoren lag. 

Anno 1624 was de ruimte tussen de vuurboet en de hoge kant van het hoge land nog 5 roeden (= 19 meter). In 25 jaar is er dus 15 meter land weggeslagen. 

Met de aanname dat de vuurboet van 1649 ongeveer in het verlengde heeft gestaan van de lijn kerktoren-vuurtoren van nu, is de reconstructie van 1649 op de kaart hierboven aangegeven. 
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1779—1789 
Rechtsboven op het origineel staat vermeld : Catal. G W van Oosten de Bruyn, 23 april 1860. De kaart moet echter eerder zijn getekend. Vermoedelijk na 1779 en voor 
1789 gelet op de tekst op de kaart, waar is vermeld “afgeslagen klif 1779”. Deze kaart kan een voorloper zijn van de kaart van 1789-1790 van de landmeter Schilling. Het is 
mogelijk dat deze kaart een bestektekening is voor de uitvoering van de werken welke op de kaart van 1789 als uitgevoerd zijn afgebeeld. 

 





URK 1789 

Dit is een uitsnede uit de kaart op de vorige pagina, gedraaid, zodat 

het noorden boven is,. 

Verder is de kaart aangevuld met tekst, zoals die in het tekstdeel op 

de kaart van de vorige pagina is vermeld. 

Ook zijn de kustverdedigingswerken wat duidelijker aangegeven. 







Het eiland URK 1823 

Dit is de zogenaamde verzamelkaart van de gemeente Urk, 

opgemaakt door de dienst van het kadaster. Omdat de ge-

meente Urk slechts één sectie bevat met ook maar één 

blad, is deze kaart gelijk aan het zogenaamde minuutplan 

Urk sectie A blad 1, maar dan zonder perceelnummers. 

De in 1820 gereedgekomen eerste haven van Urk is het be-

langrijkste verschil in afbeelding ten opzichte van de kaart 

van 1789 van de landmeter Schilling. 



1832 



1833 
Deze kaart is gebaseerd op de kadastrale kaart van 1832. De kaart is iets anders opgemaakt dan de meeste kaarten van Urk. Het zuidoosten is de bovenkant. 



Urk in 1850 op de topografische kaart (rechtsonder) en gedigitaliseerd aangegeven hierbo-
ven op een achtergrond van de topografie 2020. 

De streeplijn geeft de  begrenzing aan waar twee en een halve meter water staat. De vorm 
van het gebied binnen deze streeplijn komt ongeveer overeen met de afbeelding van het 
eiland Urk op middeleeuwse kaarten. Stromingen zorgden voor verplaatsing van zand, zo-
dat het beeld jaarlijks veranderde, maar de oppervlakte van het 2,5 meter gebied bleef 
grotendeels gelijk. De zandverplaatsingen zorgden wel voor verzanding van de havenmond 
zodat plannen voor verbetering van de haven regelmatig aan de orde werden gesteld. 



Een bestekkaart uit 1915 (dienstjaren 1916-1918) van een groot aantal voorgenomen werken. 








