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Wijk bij Duurstede, 29 oktober 2020 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 10 september 2020 heeft zich de adviescommissie beraden over de subsidieaanvraag ‘Tewaterlating 
Vikingschip’ van de Stichting Wijkse Projecten. De aanvraag is op 27 oktober verder toegelicht door de 
projectleider, de heer Coos van den Hoek. Het betreft een bijdrage in de financiering van een programma 
ter gelegenheid van de ingebruikname van het Vikingschip waarvoor € 5.000,- gevraagd wordt. 

De Stichting Wijkse Projecten heeft in de afgelopen 2.5 jaar met een groep van 26 vrijwilligers in de 
voormalige Vikinghal een Vikingschip op ware grootte gebouwd. Doelstelling van dit project was het 
roemruchte verleden van Wijk bij Duurstede weer zichtbaar te maken voor bewoners en bezoekers van de 
stad. Het schip is nu vrijwel gereed en zal in het weekend van 12/13 juni 2021 officieel in gebruik worden 
genomen. Hiervoor is een evenement gepland dat het leven ten tijde van Dorestad zal verbeelden d.m.v. 
re-enactors. Naast de activiteiten op een handelsmarkt en demonstratiegevechten in een Vikingkamp zal 
een foto-expositie worden ingericht, kunnen bezoekers vaartochten met het Vikingschip maken en zal de 
officiële naamgeving plaatsvinden. 

Het evenement zal waarschijnlijk de aandacht krijgen van regionale en landelijke media. 

De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 2.500,-. 

Onderstaand treft u de reden van dit positief advies aan: 

Als leidraad voor onze adviestaak hanteert de commissie de notitie “Cultuurfonds Wijk bij Duurstede – 
organisatie per 1 januari 2016”. 

• De aanvraag is afkomstig van een lokale organisatie uit Wijk bij Duurstede. 
• Het betreft een activiteit die vernieuwend is en die op een originele manier het roemruchte verleden 

van Wijk bij Duurstede tot leven brengt. Activiteiten met en rond het Vikingschip hebben de potentie 
om door te groeien tot structureel element binnen de Wijkse evenementen.  

• Het voorstel is realistisch, concreet en zonder winstoogmerk. De bouw van het Vikingschip is na 
veel uren studie en bouwen door 26 vrijwilligers verricht. 

• Aan de financiële randvoorwaarden (minimaal 25% van het projectbudget is door andere bronnen te 
financieren) wordt voldaan. 
 

Conclusie 
De adviescommissie is van mening dat deze activiteit van toegevoegde waarde is voor zowel het culturele, 
maar ook voor het toeristische en archeologische aanbod in Wijk bij Duurstede. Het zou geweldig zijn als 
een dergelijk evenement regulier (om de 1-2 jaar) terug zou komen in Wijk bij Duurstede. Hiervoor is het 
wel noodzakelijk dat het evenement op termijn zelf bedruipend is in financiële zin. Ons advies zou zijn om 
de Stichting Wijkse Priojecten te vragen hiervoor een plan op te stellen.  

De commissie stelt het op prijs als de bijdrage van het cultuurfonds vermeld wordt in pr-uitingen. Het logo is 
te downloaden van de website cultuurfondswijkbijduurstede.nl/downloads. 
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