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1. Tijdens het eerste half werkjaar werd alles in gereedheid gebracht voor het onderzoek: de
onderzoeksinfrastructuur werd klaar gemaakt, de wetenschappelijke methodologie werd
ontwikkeld en er werden proefonderzoeken uitgevoerd op het vlak van de scheepsarcheologie, de
dendrochronologie en de palynologie. Tegelijk werden ook testen uitgevoerd voor allerlei
praktische en organisatorische nevenopdrachten.
Tijdens het tweede half werkjaar werd de methodologie geïmplementeerd op de eerste stukken
hout. Op het einde van 2010 werd het eerste intern onderzoeksrapport afgewerkt. Hierin worden
de eerste voorlopige resultaten besproken. De verwerking van het hout gaat systematisch verder en
moet uiteindelijk uitmonden in een uitvoerige wetenschappelijke rapportage in de loop van 2013.
2. De voorlopige onderzoeksresultaten zijn veelbelovend. Het gaat duidelijk om een gebruikte kogge.
Het schip vertoont immers heel wat gebruikssporen. De aandacht van de onderzoekers gaat ook uit
naar de sporen van herstellingen. De natuurwetenschappelijke onderzoeken hebben tot doel om de
dateringen en de herkomstbepaling van zoveel mogelijk houten onderdelen te achterhalen om zo
een beter inzicht te krijgen in de constructie en de levensloop van een 14 de eeuws vrachtschip.
3. De onderzoekers en conservatoren bereiden op dit moment een tweede rapport voor met daarin de
resultaten van het onderzoek naar de conservatiemogelijkheden. Momenteel wordt een
representatief aantal stalen genomen en in de komende weken wordt dit onderzocht. In de loop van
april zal het koggenteam de resultaten overhandigen. Op dit moment is het nog te vroeg om een
onderbouwd antwoord te kunnen geven.
4. Voor het scheepsarcheologisch onderzoek wordt in middelen voorzien voor de verdere uitbouw
van het scheepsarcheologisch labo in het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout. Voor het
onderzoek naar de conservatie werden de voorbije maanden enkele acties ondernomen met
betrekking tot het onderzoek en de staalneming. In totaal zijn er in 2011 voor het onderzoek
54.950€ aan werkingsmiddelen en 39.200€ aan investeringsmiddelen. Op personeelsvlak wordt in
2011 voornamelijk verder gewerkt met de experten die daarvoor in 2010 geworven zijn. Daarnaast
krijgt het project ondersteuning van vaste VIOE-onderzoekers en –conservatoren. Momenteel is
het nog te vroeg om te antwoorden op de vraag welke acties er precies verder ondernomen moeten
worden de volgende jaren en welke kredieten hiervoor nodig zijn.

