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Beantwoording van de vragen 
Vraag obv Reglement van Orde/56375 Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van de Wakkere Geelbuik inzake 
Kanonnen Heksenwaag 
 
Gisteren heb ik het college verzocht om af te zien van het uitgraven van de kanonlopen voor de Heksenwaag, aangezien 
het voorliggende Herinrichtingsplan voor de Markt e.o. verworpen is door de gemeenteraad. 
Het college heeft het verzoek naast zich neergelegd. Het zou volgens het college gaan om een ‘apart project’ dat los moe
t worden gezien van het herinrichtingsplan en het Masterplan. 
De reactie is aanleiding voor de volgende vragen: 
   

Wie heeft het initiatief genomen voor het ontgraven en verplaatsen van de kanonlopen voor de Heksenwaag en 
waarom? 

De gemeente, omdat zij graag wil laten zien dat Oudewater een historische vestingstad is. Daarom is besloten de 
kanonnen voor de Heksenwaag uit te graven en te restaureren.  
 
Wat is het doel van deze ingreep?  
Doel van deze ingreep is het verleden van de (vesting)stad nog beter zichtbaar te  maken voor alle Oudewaternaren en 
het behoud van cultureel erfgoed.  
 
Een van de gerestaureerde kanonnen krijgt een vaste plaats voor de Heksenwaag. Ook de Heksenwaag is hier blij mee. 
Het verbetert het aangezicht van De Heksenwaag en verhoogt de attentiewaarde voor bezoekers.  
   

Waarop baseert u de bewering dat de kanonlopen gerestaureerd moeten worden en waaruit bestaat deze 
restauratie? 

De kanonslopen hebben tientallen jaren deels ingegraven gezeten. Dit heeft, zeker aan de onderzijde, geleid tot corrosie.  
De restauratie bestaat uit het schoonmaken van de lopen, herstellen en behandelen van de door corrosie aangetaste 
oppervlakken en het aanbrengen van een beschermlaag.  
   

Hoeveel bedragen de kosten? (voorbereiding, ontwerp, uitvoering incl. vervaardigen affuiten)  en waaruit 
worden deze gedekt? 

   
Activiteit Kosten in € per kanon 
Uitgraven en plaatsen tijdelijke 500 



paaltjes 
Herstel Lopen 6.000 
Affuit  7.000 
    

 
Deze kosten worden gedekt uit:  
FCL 65700021   Bevordering toerisme en openluchtrecreatie  
ECL 38133         Citymarketing - werkbudget  
 
Waarom maakt deze ingreep geen deel uit van het herinrichtingsplan en/of het Masterplan Binnenstad?    
Het Masterplan Binnenstad/herinrichting van de markt is een planmatige aanpak voor een kwaliteitsimpuls voor 
de binnenstad, een besluit dat in 2017 door de raad is goedgekeurd.  
 
Het herstel van de kanonnen valt onder de inzet voor Toerisme en Recreatie zoals verwoord in de RIB 
20R.00341 (07-04-2020) en opgenomen in de tabel in die brief.  
   

Hoe zijn de omwonenden (bewoners en ondernemers) betrokken en geïnformeerd?   
Met de Heksenwaag is afgestemd dat de lopen verwijderd zouden worden en dat een gerestaureerd kanon daar 
terugkomt. Voorts is afgestemd op welke dag en tijdstip de uitgraving zou plaatsvinden. De aangrenzende 
ondernemer is telefonisch geïnformeerd.  
  
 
   
 
Bijlagen 
Vraag obv Reglement van Orde D/22/056375 


