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Help de Urbanus Ouderkerk aan een nieuwe vloer 

De Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel staat voor een grootschalige restauratie van de 

gewelven onder de vloer. Hiervoor moet de hele vloer eruit en later een nieuwe vloer gelegd. Zonder 

nieuwe vloer is het voortbestaan van het gebouw in gevaar. 

Voor deze nieuwe vloer is de Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel  een inzamelingsactie 

gestart. De actie heeft tot doel een bedrag van € 150.000,00 bij elkaar te brengen zodat er een 

multifunctionele, duurzame vloer gelegd kan worden na het herstel van de gewelven onder de vloer.  

 

Sinds 1867 staat het Urbanus kerkgebouw op een prominente plaats in Ouderkerk aan de Amstel. 

Het gebouw is prachtig ontworpen door de beroemde Nederlandse architect Pierre Cuypers (die ook 

het Centraal Station en Rijksmuseum van Amsterdam heeft ontworpen). Het is niet voor niets een 

rijksmonument.  

Al in 2004 is er gestart met een grootschalige restauratie om het gebouw weer helemaal in de stijl 

van Cuypers terug te brengen en voor de komende decennia te bewaren. Het dorp zonder de 

markante Urbanuskerk is niet voor te stellen. 

De laatste fase van de restauratie betreft de gewelven onder de vloer. Deze moeten hersteld worden 

en van een nieuwe duurzame en toekomstbestendige vloer voorzien. Voor de restauratie van de 

gewelven is geld beschikbaar via leningen, subsidies en giften van parochianen. Echter voor de 

nieuwe dekvloer is geen voorziening. Voor dit deel van de restauratie wordt een beroep gedaan op 

de bevolking. 

Er zijn grootse toekomstplannen voor het Urbanus kerkgebouw. Om haar te behouden en financieel 

gezond te houden, is het de bedoeling haar open te stellen voor multifunctioneel gebruik. Dit 

betekent dat niet alleen toeristen de mogelijkheid krijgen om haar te bezoeken, maar vooral ook dat 

ondernemers een unieke multifunctioneel ingerichte ruimte krijgen voor passende evenementen. Er 

wordt dan niet alleen gedacht aan concerten, lezingen, theater, film, maar de Stichting staat open 

voor ideeën die de gemeenschap toegevoegde waarde brengen. Al met al ambitieuze plannen die in 

een behoefte voorzien. 

De toekomst van het Urbanus kerkgebouw staat of valt met het herstel van de vloer. Zonder vloer 

geen gebouw. Voor het leggen van de nieuwe vloer is veel geld nodig. In totaal minimaal € 

150.000,00. Voor het bij elkaar krijgen van dit bedrag wordt een beroep gedaan op u.  

De Stichting hoopt dat veel mensen willen helpen met een donatie om de nieuwe vloer te realiseren 

en daarmee dit unieke monument in stand willen houden. Het is al mogelijk om 1 of meerdere tegels 
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van de vloer te doneren en daarmee Vriend te worden van de Urbanus Ouderkerk. Bezoek daarvoor: 

www.BehoudUrbanusOuderkerk.nl.  

Er kan ook een gift over gemaakt worden aan Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel via 

bankrekening NL86 RABO 0351 8218 72 o.v.v. Vriend Urbanus Kerkgebouw. 

Als dank voor donaties vanaf € 1000,00 krijgt u een vermelding van uw (bedrijfs)naam op de website 

en het paneel dat in het gebouw komt. Substantiële donateurs kunnen worden gewaardeerd met 

gebruik van het gebouw voor een of meerdere passende evenementen. 

Wilt u een grote schenking doen? Neem dan contact op met Stichting Urbanus Ouderkerk aan de 

Amstel, bij voorkeur per email: info@behoudurbanusouderkerk.nl. of telefoon 020-4961243 (Helene 

van Huizen). 
 

De Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel is een Culturele ANBI en heeft als doel de restauratie 

en het behoud van het Urbanus kerkgebouw in Ouderkerk aan de Amstel. 
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