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Redding oud-Hoogkerker werf De Koningspoort nabij
INA KOOISTRA-VOGEL

HOOGKERK De historische dwarshel-
ling van de werf Gebroeders Bark-
meijer bij Hoogkerk lijkt gered. Het
geld om de helling te behouden voor
restauratiewerf Koningspoort in
Rotterdam is bijna bij elkaar.

Dat zegt voorzitter Joram Lehmann
van Stichting Tijdelijke Exploitatie
Koningspoort. De stichting is in het
leven geroepen nadat het Maritiem
Museum Rotterdam begin dit jaar
bekend maakte de helling te willen
sluiten wegens oplopende tekor-
ten.

Lehmann zoekt met zijn stichting
geld dat te voorkomen. Er is krap een
ton nodig de museale werf ander-
half jaar voort te zetten. Met zijn
schip De Amstelbrouwerij lag Leh-
mann de afgelopen dagen in Hoog-
kerk.

,,Bijna alle uitgaven zijn gedekt,
we komen nog 20.000 euro tekort”,
aldus Lehmann. ,,Maar ik kan me

niet voorstellen dat de gemeente
Rotterdam en het Maritiem Muse-

um op zo’n relatief klein tekort de
werf verloren zullen laten gaan. Ik

heb goede hoop dat we hier uitko-
men.”

Lehmann staat in contact met de
Historische Vereniging Hoogkerk,
die dit voorjaar met een handteke-
ningenactie de inspanningen voor
het behoud van de werf ondersteun-
de. Het is de bedoeling om met ver-
eende krachten te zorgen dat het
Hoogkerker maritiem erfgoed in de
Oude Haven van Rotterdam de sta-
tus van Rijksmonument krijgt. De
Hoogkerker vereniging helpt daarbij
door de geschiedenis van de helling
nader in kaart te brengen.

De naam Koningspoort hoorde bij
een buurtschap dat tot begin jaren
zeventig van de vorige eeuw ten oos-
ten van het Koningsdiep bij Hoog-
kerk lag, stijf tegen de suikerfabriek
aan. De suikerfabriek kocht in fases
het gebied op om er vloeivelden aan
te leggen. Begin jaren tachtig werd
de dwarshelling door de fabriek ge-
schonken aan de toenmalige Stich-
ting Openlucht Binnenvaartmuse-
um in Rotterdam. De werf werd daar
in de Oude Haven herbouwd en De
Koningspoort gedoopt.

Joram Lehmann aan boord van zijn schip De Amstelbrouwerij in het Hoendiep bij Hoogkerk. De Rotterdammer maakt zich
sterk voor het behoud van de dwarshelling afkomstig van de werf Gebroeders Barkmeijer. EIGEN FOTO


