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ln het uiterste hoekje van de kop van Overijssel ligt Kuinre, ooit een strategische haven

aan de vaarroute van de Hanzesteden. Kuinre voelde zich echter meer aan het voeteneind

liggen" Bij Friesland hoorde het niet en Overijssel deed weínig moeite voor Kuinre bij de

inpoldering. Alle vroegere Zuiderzeehavens kregen een vaarverbinding met het lJsselmeer

behalve Kuinre. De Eerestaureerde havenhoofden, liggend in het Kuinerbos, symboliseren

dit verdriet van Kuinre.

Kuinre dankt zijn naam aan de Kuinder ('ljonger De belangenbehartigiers van de bisschop van Utrecht

volgens de Friezen) die samen met de Linde in het IJs- waren de heren van Kuinre. Zij hadden het tolrecht

selmeer uitmondde" In de late Middeleeuwen maakte en hielden de gang van zaken goed in de gaten voor

Kuinre deel uit van het Oversticht en daar had de bis- de bisschop. De heren van Kuinre hadden wel zekere

schop van Utrecht het voor het zeggen. Hoewel via de speelruimte door de iigging in het overgangsgebied

haven van Kuinre voornamelijk Friese goederen, zoais tussen Overijssel en Friesland en beide partijen wilden

turf, boter en hout, werden doorgevoerd - en de bevol- hen te vriend houden.

king deels Fries bloed had - hoorde Kuinre tot 0verijs- Aanvankelijk Ieefrlen de heren in dit moerassige ge-

sel en niet tot Friesland. bied van de.jacht en de visserij. Door de voortdurende
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aÍkalving van de kust werd hetjachtgebied echter
voortdurend kleiner en gingen de heren meer aan-
dacht geven aan het to1 heffen op de scheepvaart. De
burcht van Kuinre werd gebouwd. De burcht was een
zogenaamd mottekasteel. In het Kuinderbos zijn nog
steeds sporen van deze burcht terug te vinden, hoewel
je het wel moet doen met een nauwkeurige recon-
structie hiervan.

Henric de Crane

Een van de heren van Kuinre die nogal van zÍch heeft
doen spreken, is Henric de Crane (circa 1165-1215).
0p het land voerde Henric rooftochten uit in het
naastgelegen Stellingwerf, dat toen nog bij Drenthe
hoorde. In de tweede helft van de twaalfde eeuw ver-
overde hij ook de burcht van Kuinre, die aan de rand
van de Zuiderzee lag.
De burcht lag aan een drukbevaren route. Dat bleek
handig; toen het tol heffen niet genoeg opleverde,
ging men over tot het overr,,allen van schepen. Door
alkalving van de kust was de burcht steeds meer bloot
komen te staan aan de grillen van de Zuiderzee en
rond 1300 maakten de golven zich meester van de

burcht. Een tweede burcht werd meer landinwaafis
gebouwd op de plaats waar nu camping Craneburcht
ligt. De locatie is te vinden in de hoek tussen camping
Craneburcht en het bedrijventerrein. in tegensteiling
tot de eerste burcht zijn er van de tweede burcht alleen
nog sporen te zien op oude luchtfoto's. Gelukkig is de

locatie waar de tweede burcht ooit stond onbebouwd
gebleven.

Haven
De Zuiderzee was niet erg diep bij Kuinre. Het kostte
veel moeite om de haven op diepte te houden. Toen de

oude vaargeul van Kuinre naar de Zuiderzee verzandde,
werd in 1743 het Scheepsdiep gegraven. Aan weers-
kanten werden twee dammen aangelegd om de verzan-
ding tegen te gaan. Die dammen hadden elk een lengte
Yan ongeveer anderhalve kilometer en liepen vanuit
Kr-rinre in noordwestelijke richting. Wat er nog rest van
de dammen is te zien aan de Hopweg in het Kuinder-
bos. De havenhoofden zijn onlangs gerestaureerd en

symboliseren misschien wel heel goed het verdriet van
Kuinre: geen verbinding over water met wat er nog rest
van het IJsselmeer.

Door zijn strategische ligging floreerde Kuinre als han-
delsplaats met dooruoer van boter en turf uit het achter-
land naar het westen. Er werd jaarlijks zo'n 60.000 pond
boter verhandeld. Dat gebeurde allemaal in het waag-
gebouw. De oudste vermelding van de waag dateeft uit
1456. Nu staat de waag nog prominent aan de belang-
rijkste straat van Kuinre, de Henric de Cranestraat. Het

ln 1935 nam de verzanding

voor de haven verontrustende

vormen aan

Jo Steenstro en )eonet Siepel-Heitink bíj de woag uit 1 456.
(foto: Jo Steenstro en Jeonet Siepel-Heitink)
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Restanten van

de burcht Ín het
Kuinrebas.

huidige gebouw, met op de bovenverdieping de raadzaal,

is van 1776, met een luidklok uit 1683.

Kuinre had drie scheepsweruen; men repareerde er

niet alleen schepen maar bouwde er ook nieuwe.

Naast de schokkers werden er ook de'Kuunder schu-

ten' gebouwd, die door de Urkers werden gebruikt. De

haven zorgde voor veel nering op de wal; zo waren
er nogal wat winkels waar de schippers proviand

insloegen.
De haven werd ook gebruikt door vissers uit andere

piaatsen, zoals Volendarn, Urk en Marken, als er slecht

weer op til was. Dat gebeurde niet zonder reden,

want de zee voor Kuinre was door de geringe diepte

een waar scheepskerkhof. Bij de drooglegging van

de Noordoostpolder zijn veel wrakken gevonden. De

vindplaatsen zijn herkenbaar in het landschap doordat

ze gemarkeerd zijn met een metalen vaantje in de vorm

van een schip"

lnpoldering
Plannen om de Zuiderzee in te polderen bestonden er

aliang, maar de watersnood van 1916 maakte de gees-

ten ri.jp om de daad bij het woord te voegen. De visserij

was daar niet blij mee, dat zal duidelijk zijn. De aanleS

van de Afsluitdiik in 1932 maakte van de zee een meer.

Langzaamaan werd het water zoeter el1 met de sluiting
van de dijk veruielen ook de eb- en vioedbewegingen.

Dat had heel vervelende gevolgen voor de haven van

Kuinre. Hel was altiid al lastig geweest om de ver-
zandingi tegen te gaan, maar door de afwezigheid van

getijden nam de hoeveelheid zand voor de haveu alieen

maar toe. Het Wellerzand, zoals de zandbank voor de

haven werd genoemd, werd allengs groter. In 1935 nam

de verzanding voor de haven verontrustende vormen

aan. 0ndanks protesten van de gemeente Kuinre deed

de Provincie Overijssel niets tegen de ontstane situ-

atie en weigerde ze de zandbank op te mimen. Geheel
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volgens een oude afspraak baggerde de provincie de

haven wel uit, maar deed niets aan de toegang vanaf
het IJsselmeer. Dit was de doodsteek voor de haven en

alle activiteiten die daarmee samenhingen.

Ku i ndervaa rt
Volgens de Zuiderzeewet hadden Kuinre en de schippe-
rij recht op een dooruaaft naar het IJsselmeer. Daartoe
zou er bij Kuinre een schutsluis worden aangelegd en

zou er een aansluiting komen op het kanalenstelsel
in de Noordoostpolder, zodat bij Urk het IJsselmeer
bereikt kon worden.
Zolan§ dr.ir. Hendrik Wortman dlrecteur-generaal
van de Dienst Zuiderzeewerken rvas, werd er niet
aan getwijfeld of de plannen zouden worden uitge-
voerd zoals was vastgelegd in de Zuiderzeewet. ln
1929 ging Wor-tman met pensioen; hij werd in 1932
opgevolgd door ir. Victor J.P. de Blocq van Kuffeler.

Links: De oudste ve rmelding von de Woog dsteert uít 1456.
Het huídige gebouw, met op de bovenverdieping de raadzaal,
is von 1776, met een luidklok uít 1683.
Boven: Situotie bij Kuínre vóór inpoldering.

Het schijnt dan Van Kuffeler grote bezuinigingen
heeÍï moeten aanbrengen om de voortgang van de

inpolderingwerkzaamheden goedgekeurd te krij gen

bij de toenmalige regering. Een van de bezuinigingen
was het schrappen van de schutsluis in Kuinre. Het
argument was dat er de laatste jaren toch ai geen

scheepvaartverkeer meer was, omdat de toegang iot
de haven verzand was * nota bene de verzanding die
door nalatigheid van de Provincie was veroorzaakt.
Kuinre ontbeerl eigenlijk gewoon een randmeer. De
Kuinderwaart is er wel gekomen, maar eindigt op

ongeveer een kilometer afstand van Kuinre in het
Kuinderbos. De schutsluis is niet verder gekomen dan
plannenmakerij en het havenhoofd eindigt nu in".. het
Kuínderbosl

Bronnen: P. Timmerman, Als het setij verloopt;
R. Kamman, Geschiedenis van Kuinre.
Met tltrnk aan Jeanet Siepel-Heitink en Jo Steenstra,
metlewerkers uan de Historische Vereniging lJsselham.

Rand meer-reprise
ln de Vijfde Nota Ruimtelijke 0rdening (ZOO1) was er sprake van het creëren van

een extra randmeer aan de oostkant van de Noordoostpolder. Dit zou aansluiten
bij het Friese merengebied en kon bij hoog water overstromingen in de regio

voorkomen. Het idee voor een randmeer was gelanceerd door de Raad voor het

Landelijk Gebied. Het nieuwe randmeer kon een belangrijke schakel worden

in de 'Natte As' van Nederland, de strook water en natte natuur die van het

Lauwersmeer naar de Zeeuwse Delta loopt. Na een haalbaarheidsstudie verviel

het idee van het randmeer bij de Noordoostpolder, omdat kosten en baten te ver

uiteen zouden lopen.


