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Beantwoording van de vragen 
Bent u bekend met het feit dat zich in de Sint-Luciensteeg in Amsterdam 3 gevelstenen bevinden die afkomstig zijn uit de 
afgebroken Waardpoort in Oudewater? 
Ja.  
 
Weet u op welke wijze de gevelstenen in Amsterdam terecht zijn gekomen? 
Ja. Het KOG heeft ze gekocht om te voorkomen dat ze na sloop in vreemde handen zouden verdwijnen en ze aan het 
Amsterdam Museum in bruikleen gegeven.  
 
Bent u het met de ChristenUnie-SGP eens dat deze gevelstenen een belangrijke tastbare herinnering vormen aan het 
verleden van Oudewater als vestingstad? 
Ja.  
 
Weet u wie op dit moment de eigenaar van de gevelstenen is? Is dit de Gemeente Amsterdam, de stichting gevelstenen 
van Amsterdam of het Amsterdam Museum (die nu gehuisvest is in het pand waarin de stenen zijn ingemetseld? 
Ja. KOG is eigenaar. Zie vraag 2.  
 
Bent u het met de ChristenUnie-SGP eens dat het tentoonstellen van deze gevelstenen in Oudewater bijdraagt aan de 
ambitie uit het ‘Streefbeeld vesting Oudewater’ om het erfgoed van de vestinggeschiedenis te “ontsluiten, versterken en 
markeren (…). Het gaat hierbij om de plekken van een aantal poorten(…).” 
Het zichtbaar maken van het erfgoed van de vestinggeschiedenis van Oudewater draagt bij aan het ontsluiten van 
erfgoed. Hoe deze gevelstenen daar een bijdrage aan kunnen leveren moet nader worden bezien.  
 
Is in het verleden al gepoogd om de gevelstenen terug te brengen naar Oudewater? Zo ja, waarom is dat niet gelukt? 
Ja, gemeentesecretaris en amateurhistoricus A. W. den Boer ondernam in de jaren vijftig al eens een poging om het 
erfgoed terug te halen. De reden dat het niet gelukt is hebben we niet kunnen achterhalen.  
 
Bent u bereid om in gesprek te gaan met de gemeente Amsterdam, dan wel de stichting Gevelstenen Amsterdam, dan 
wel de eigenaar van de gevelstenen, om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de gevelstenen terug te 
brengen naar Oudewater? 
Ja.  
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