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VALKENBURG - Kanonnen uit de tijd van de_ heren van Valkenburg vind je niet meer, zegt voorzitter Pieter Smits van de 
stichting Vestingstad Valkenburg. "Als ze er al zijn, dan zijn ze zo zeldzaam dat ze voor ons volstrekt onbetaalbaar zijn. 
Originele kanonnen uit die tijd gaan naar het museum." Maar de twee eeuwen oude twaalfponder die de stichting onlangs op 
de kop heeft getikt bij het vestingmuseum in Naarden komt aardig in de buurt, vindt bestuurslid  Jo Huijnen. "Het is in elk 
geval, een originele loop. En ik heb vanuit historisch oogpunt toch liever een authentiek kanon dat wat jonger is dan een 
nagemaakte replica." De stichting Vestingstad Valkenburg heeft drie jaar geleden al het idee gelanceerd om een origineel 
kanon in Valkenburg neer te zetten. "Behalve toeristen- en wielerstad is Valkenburg ook vestingstad", zegt Smits.  
"De laatste tijd wordt veel gedaan om het historische karakter van de vroegere vesting te versterken; de Berkelpoort is 
prachtig gerestaureerd, en ook aan de ruïne wordt flink geschaafd. Maar zonder kanon is zo'n vesting natuurlijk niet af." 
Het is een hele toer geweest om een geschikt exemplaar op de kop te. tikken. "Er zijn genoeg kanonnen te vinden", zegt 
Huijnen. "Maar ze zijn vaak te modern, of ze zijn veel te groot voor Valkenburg, of van een ander type. 
Scheepskanonnen heb je in overvloed, maar die zijn op een vesting als de onze nooit gebruikt." 
 

 
In Naarden wordt een van de kanonnen opgeladen voor transport naar Valkenburg    foto Jo Huijnen 
 
Bovendien heeft de stichting geen onbeperkt budget. Na lang bedelen heeft de stichting uiteindelijk een bedrag van 
vijfduizend euro bij elkaar gebracht voor een kanon. Later heeft het casino dat bedrag verhoogd naar zevenduizend euro, 
maar daarmee is de koek echt op: duurder kan de stichting het niet maken. Uiteindelijk heeft de stichting een geschikt en 
betaalbaar kanon gevonden in Naarden. Onlangs heeft Huijnen die loop met een vrachtwagentje van de gemeente opgehaald 
in Naarden. "Het was maar goed dat we niet met een grote truck naar Naarden waren gegaan", vertelt hij, "want we moesten 
door een piepklein poortje naar binnen. Nu al hebben ze de halve ombouw moeten afbreken om ons toegang te verschaffen 
tot het museum." Huijnen heeft de loop afgeleverd in Horst, waar het historisch genootschap Gelres Overkwartier een 
bijpassend onderstel - een afuit - maakt. "Dat moet allemaal precies passen, vertelt secretaris Herman Mücher van de stichting 
Vestingstad Valkenburg “. Smits verwacht dat de afuit eind dit jaar klaar is. "We hadden het ka-' non graag in de 
herfstvakantie hier gehad, maar dat lukt niet: dat hout heeft tijd nodig om te drogen." Het kanon krijgt een plekje in de buurt 
van de oude vestingmuren, waarschijnlijk bij de brug over de I Geul. Omwonenden hoeven zich echter geen zorgen te maken, 
zegt Huijnen: "Het kanon werkt niet. We mogen er geen kogels mee afschieten.. Daarvoor zou je weer aparte vergunningen 
moeten aan, vragen. En we zijn al blij dat we dit financieel rond hebben gekregen." 

 


