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Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede  

  

 

Wijk bij Duurstede, 30 juni 2021 

 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 3 juni 2021 heeft zich de adviescommissie beraden over de subsidieaanvraag ‘Restauratie Kraan 
Bosscherwaarden’, een project van de Stichting Utrechts Landschap’. Het betreft een bijdrage in de 
financiering van de restauratie van een draaikraan waarvoor een bijdrage gevraagd wordt van 
€ 2.500. 

De Stichting Utrechts Landschap wil de grijperdraaikraan uit 1941 restaureren om verder verval tegen 
te gaan. De kraan staat in de buitenlucht tussen de Lek en de steenfabriek Bosscherwaarden 
opgesteld en vertelt een aanvullend verhaal van het werk bij de steenfabriek. 

De commissie adviseert unaniem NEGATIEF over de aanvraag. 

Onderstaand treft u de reden van dit negatief 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 regionale organisatie, maar zal ten goede komen aan Wijk bij 
Duurstede. 

• Het betreft de restauratie van historisch industrieel erfgoed. Ondanks dat de activiteiten van de 
steenfabriek historisch belangrijk waren voor de bedrijvigheid in Wijk bij Duurstede, valt het behoud 
van historisch erfgoed niet onder de doelstellingen van het cultuurfonds zoals de gemeente die 
voor ogen heeft. 

• Het voorstel is realistisch en concreet en zonder winstoogmerk. 
• Aan de financiële randvoorwaarden (minimaal 25% van het projectbudget is door andere bronnen te 

financieren) wordt voldaan. 
 

Conclusie: 

De adviescommissie is van mening dat de aanvraag niet onder de doelstellingen valt van het cultuurfonds. 
Gezien het belang van de steenfabriek en de kraan voor het industrieel erfgoed van Wijk bij Duurstede 
hopen wij dat Utrechts Landschap er in slaagt om andere fondsen te werven en de kraan als 
Rijksmonument erkend te krijgen.  

 

De Adviescommissie Cultuurfonds 

Heidi Hamers (voorzitter) 
Hans van Bruksvoort 
Roger Caubo 
Mijke Eissens 
Lia Vernooij-de Visser 


