Van harte welkom op de website van de Krommerijnder!

Achtergrond
Vele jaren is een belangrijk deel van het vervoer van Wijk bij Duurstede naar Utrecht onderhouden door
rijnaken die werden “geboomd” of getrokken door paarden of mensen. In 1579 werd een gilde van
“schuitenvoerders” opgericht die met deze schepen de Kromme Rijn bevoeren.
In historische geschriften zijn vele verhalen te vinden die illustreren wat het grote belang is geweest van
deze schepen vanaf de twaalfde eeuw tot ca. 1930 toen het vervoer over de weg een belangrijker plaats
begon in te nemen. Deze “Krommerijnders” waren een spil in het economische, culturele en sociale
verkeer in het Krommerijngebied. Er was een bouwtekeningen van dit schip beschikbaar, gemaakt door
Gerrit-Jan Schutten, een autoriteit op het gebied van verdwenen houten schepen in Nederland. Bovendien
was informatie beschikbaar over de bouwwijze en de te gebruiken materialen.
De Stichting Wijkse Projekten was gestart met herbouwen van een “Krommerijnder” vanwege de
cultuur-historische waarde ervan en deed dat o.a via de Regionale Sociale Dienst in Zeist als project voor
jongeren met lichte startproblemen in de maatschappij en als onderdeel van een leerproject voor de
Scholen Gemeenschap Maarsbergen. Het project werd in nauwe samenwerking met de Stichting “Binding”
en Museum Dorestad gerealiseerd.
Op deze website informeren wij u als bezoeker graag over de Krommerijnder en wat er allemaal gebeurde
voor het schip te water kon worden gelaten. Ook laten wij u graag een kijkje nemen op de plek waar de
Krommerijnder herbouwd werd. Met behulp van veel fotografie door Winfried Leeman krijgt u een indruk
hoe het hele project verlopen is.
De herbouw van de Krommerijnder was een initiatief van de Stichting Wijkse Projekten in samenwerking
met Museum Dorestad en de Stichting Binding in Wijk bij Duurstede. Het initiatief werd mogelijk gemaakt
dankzij de financiële steun van de Gemeente Wijk bij Duurstede, Leader+/het Streekhuis, Aegir Marine, het
Kf Heinfonds, de Utrechtse Schatkamer, de Rabobank Kromme Rijnstreek, van Vliet Kastanjehout,
Hoogheemraadschap "De Stichtse Rijnlanden" en vele kleinere particuliere sponsors. Voor al die
goedwillende instellingen en bedrijven verwijzen wij u graag naar de speciale pagina waar iedereen bij
naam genoemd wordt.
Volg ons ook op facebook onder "Stichting Beheer Krommerijnder"
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