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Kongoboot Charlesville:
technische inspecties en
onderhandelingen lopen
Samen met een Belgische private kandidaat-investeerder, drie technische experten,
een cameraman en een fotograaf heeft Watererfgoed Vlaanderen van 19 tot 21 april
een bezoek gebracht aan Rostock, waar de Charlesville aangemeerd ligt, het
laatste Kongoschip. De technische experten hebben het schip grondig geïnspecteerd
en zullen deze week rapporten indienen over de toestand van het schip, de
aanwezigheid van asbest en de nodige investeringskosten. Watererfgoed
Vlaanderen heeft ook een uitvoerig gemotiveerde projectnota in voorbereiding.
Hierover wordt intensief overlegd met de Duitse en de Vlaamse overheden.
Tijdens besprekingen in Rostock met de private investeerder, de Duitse
erfgoeddiensten en de curator van de failliete jeugdherberg (de huidige eigenaar) is
gebleken dat het schip nog steeds met verschroting bedreigd is. Door de illegale
verkoop van het beschermde monument, dat destijds werd verworven voor 1 DM,
kan naar verluidt een bedrag van 900.000 EUR worden geïncasseerd. De Duitse
overheid heeft herhaaldelijk meegedeeld dat het schip voor de prijs van één
symbolische euro en vrij van rechten beschikbaar is voor een Belgische overnemer.
Watererfgoed Vlaanderen heeft bij de Duitse en Vlaamse overheden aangedrongen
op een realistische voorbereidingstijd. Voor de eerste maal in vele jaren bestaat
een ernstig perspectief op het behoud van het iconische schip met een substantiële
private investering. De jongste weken is op verschillende niveaus goede voortgang
gemaakt. We wachten nu eerst en vooral het resultaat van de studies af en de
mededeling van bijkomende, in Duitsland opgevraagde documenten. Watererfgoed
Vlaanderen heeft Minister Geert Bourgeois gevraagd er bij zijn bevoegde Duitse
ambtsgenoot op aan te dringen ons project een redelijke kans te geven. De Duitse
overheid bevestigde alvast herhaaldelijk dat ons reddingsproject het enige ernstige is
dat loopt.
Onze reddingsactie wordt gesteund door meer dan 75 organisaties, die duizenden
Charlesville-enthousiastelingen vertegenwoordigen. Recent hebben zich nog enkele
belangrijke andere organisaties aangemeld.
Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen
(meer dan 100 organisaties actief rond 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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