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Wijk bij Duurstede, 29 augustus 2022 

 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 29 augustus 2022 heeft zich de adviescommissie (digitaal) beraden over de subsidieaanvraag 
‘Markering 1122’, een initiatief van een groep cultuurhistorisch betrokken burgers in Wijk bij Duurstede.  
Het betreft een bijdrage in de financiering van een kunstwerk waarvoor een bijdrage gevraagd wordt van  
€ 1.000. 

Markering 1122 is een project om middels een kunstwerk twee verdwenen monumenten, verborgen in de 
huidige dijk, te markeren. Deze nauw met elkaar verbonden monumenten, de Rijsdijk (Kromme-Rijndam) 
en de duikersluis, hebben het landschap en de waterlopen van de provincie Utrecht en ver daarbuiten, 
ingrijpend veranderd. Het kunstwerk zal herinneren aan de afdamming van de Nederrijn in 1122 en aan de 
duikersluis met peilhuis uit circa 1465. Het kunstwerk verhaalt over die ingrijpende waterloopkundige en 
landschappelijke ingreep die hiermee gepaard gingen. Tevens markeert het de overgang van de Nederrijn 
naar de Lek. Het kunstwerk zal op 10 september (Open Monumentendag) feestelijk onthuld worden door 
Ad van Bemmel en wethouder Wil Kosterman. 

De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 1.000. 

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 lokale initiatiefnemers uit Wijk bij Duurstede. 
• De activiteit is vernieuwend: het brengt op een mooie en duurzame manier het cultuurhistorisch 

verleden van Wijk bij Duurstede tot verbeelding.  
• Het voorstel is realistisch, concreet en zonder winstoogmerk. 
• Aan de financiële randvoorwaarde (minimaal 25% van het projectbudget is door andere bronnen te 

financieren) wordt voldaan. 
 

Conclusie 
De adviescommissie is van mening dat de aanvraag van toegevoegde waarde is voor Wijk bij Duurstede en 
adviseert daarom positief. 

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. 

Bij de realisatie van het project stellen wij het op prijs een aantal foto’s te ontvangen voor de berichtgeving 
op onze website. 
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