Feestje: 10 Jaar Vakantiepark ‘t Urkerbos
Het is haast niet te geloven, maar Urk heeft een bos ! In de jaren 1952 – 1959 werd ten noorden van
Urk het Urkerbos aangelegd. Er zijn toen in grote verscheidenheid bomen aangeplant voor een rijk
vogel- en dierenleven. En er zijn in de 60er en 70er jaren talrijke recreatieve voorzieningen
aangelegd, waaronder speelweiden, wandel- en fietspaden en een kampeerterrein.

Bron: https://kaart.flevoland.nl/luchtfoto/ - 1971
Staatsbosbeheer camping ‘’De Vormt” werd eerst gepacht door een beheerdersechtpaar, zoals
Fam. V.d. Gugten en later Fam. Waagmeester. Op het kampeerterrein werd een recreatiehal
gebouwd, kantine, kampwinkel, openlucht zwembad en een mini-midgetgolfbaan.

Bron: Boek Urk van Lize Stilma 1985

Bron: Folder De Vormt
Rond 1994 werd de camping verkocht aan Fam. Hakvoort, waarna de naam gewijzigd werd in
Recreatiepark Hazevreugd. De kantine en recreatiehal werd grondig verbouwd. En er kwam een
nieuw modern toiletgebouw. Na een aantal jaar werd de camping weer doorverkocht. De camping
kwam daarna geregeld in andere handen. Totdat in april 2009 de camping failliet werd verklaard.

Bron: Folder De Vormt/Hazevreugd

Foto Oktober 2010 (Camping was in verval bij aankoop eind 2010)
Eind 2010 werd de camping gekocht door Familie Janzen en familie Schekman en de naam van de
camping werd gewijzigd in Vakantiepark ‘t Urkerbos. Het heeft eerst drie jaar gekost om de camping
weer te renoveren en de gasten het vertrouwen te geven dat kamperen op Urk een goed gevoel,
gezelligheid en rust geeft.

Luchtfoto November 2017

Daarna werd er elk jaar flink geïnvesteerd. Familie Janzen heeft inmiddels het bedrijf verlaten,
vanwege de aankoop van andere campings.
Familie Schekman zet het bedrijf voort als eigenaren en beheerders en daarbij worden zij bijgestaan
door een team van vrijwilligers en personeel.

Dronefoto Juli 2020

Foto November 2020

We hopen u nog jaren te mogen verwelkomen op Vakantiepark ‘t Urkerbos.

