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Havenhuis Antwerpen, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen
Naar aanleiding van het bezoek van de Kamper Kogge aan het Antwerpse
watererfgoedfeest WaterkAnt vraagt Watererfgoed Vlaanderen van de nieuwe
Vlaamse Regering een dringende beslissing over de conservering, de
restauratie en museale exploitatie van de Doelse Koggen, die in 2000 werden
gevonden bij de graafwerken voor het Deurganckdok in de Waaslandhaven op de
linkeroever van de Schelde.
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De Doelse Kogge 1 is een uitstekend bewaard wrak van het belangrijkste
vrachtschip uit de middeleeuwen.
De Doelse Kogge 1 is een internationaal topstuk. Er zijn slechts van een
twintigtal koggen resten teruggevonden. De Doelse Kogge 1 is de best
bewaarde van alle en is bovendien ouder dan de koggen eerder gevonden in
Nederland en Duitsland.
De kogge was het typische vrachtschip van de Duitse Hanze, die bijdroeg tot
de middeleeuwse bloei van de havens van Brugge en Antwerpen.
De Doelse Koggen illustreren de rijke traditie van Vlaanderen als zeevaarten havenland.
In het buitenland worden koggewrakken op schitterende wijze gevaloriseerd.
De in 1962 gevonden Bremer kogge is het pronkstuk van het Duitse
nationaal scheepvaartmuseum te Bremerhaven. In Duitsland en Nederland
werden prachtige replica’s gebouwd, waarvan de Kamper Kogge een
voorbeeld is.
In 2010 zal het 10 jaar geleden zijn dat de Doelse Koggen werden ontdekt.
Ondertussen zijn de restanten acuut bedreigd door gebrekkig beheer van de
opslagfaciliteiten en door de vorming van planten, schimmels, algen, bacteriën
en andere organismen in de opslagcontainers.
Het behoorlijke beheer van dergelijk patrimonium van internationaal belang is
een testcase voor de geloofwaardigheid van het Vlaamse en lokale
watererfgoedbeleid.

Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (historische
schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en
commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor
het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn
van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart- en havencultuur.
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