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Aan: College burgemeester en wethouders, gemeenteraad en monumentencommissie van de 
gemeente Zutphen 
Verzonden per e-mail naar griffie@zutphen.nl 
 
Betreft: starten restauratie herberg Het Kanon in de Hoven te Zutphen 
 
Hummelo, 14 maart 2023 
 
Geacht college, leden van de raad en monumentencommissie, 
 
Vanuit onze doelstellingen ter bescherming van landschap en cultuurmonumenten maken wij 
als provinciale commissie Gelderland van erfgoedvereniging Heemschut ons grote zorgen 
omtrent de ontwikkelingen rondom rijksmonument herberg Het Kanon in de Hoven te Zutphen.  
Gezien onze doelstellingen dienen wij als belanghebbenden te worden aangemerkt. 
 
De eigenaar wil in goed overleg met alle betrokkenen het afgebrande pand restaureren en het 
vervolgens weer als herberg exploiteren. Wij ondersteunen dit initiatief, immers de beste 
waarborg voor erfgoed is dat het een functie in de maatschappij heeft. 

 
Het is ook goed voor de Zutphen, het rijksmonument blijft behouden en krijgt een mooie en 
nieuwe toekomst. Dit past naadloos in de erfgoed toeristische ontwikkeling van de stad.  

 
De gemeente zou de ondernemer moeten helpen om dit erfgoed te beschermen en hem niet 
moeten tegenwerken door zich te beroepen op regels die in dit geval de bescherming van 
erfgoed in gevaar brengen.  
 
De buurt is een petitie gestart om de eigenaar te ondersteunen in zijn vergunningaanvraag. Wij 
ondersteunen de petitie en vragen het gemeentebestuur zo snel mogelijk de vergunning te 
verlenen zodat de restauratie van dit bijzondere monument kan starten. 
 
Wij vertrouwen erop dat dit zo snel mogelijk zijn beslag zal krijgen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Maud Arkesteijn van Willigen 
 
 
 
 
 
Voorzitter Heemschut Commissie Gelderland 
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Correspondentieadres: 
Secretariaat Heemschut Commissie Gelderland 
Hessenweg 9 
6999 BH Hummelo 
gelderland@heemschut.nl 
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