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De benedensluis van de Snelle Sluis in Moordrecht 
 
 

1. Inleiding 
De Snellesluis bij Moordrecht ligt in het verbindingskanaal tussen de Hollandsche IJssel en de 
Ringvaart van de Zuidplaspolder. De Zuidplaspolder werd aangelegd van 1828 tot 1939. De 
Zuidplas werd vanwege de diepe ligging van de bodem door twee achter elkaar geplaatste 
stoomgemalen leeg gepompt. Daardoor ontstond een Lage en een Hoge Boezem. Vanuit de 
Hoge Boezem kon het water bij laag water op de IJssel uitwateren. De uit 1808 daterende 
sluis in de IJsseldijk bij Kortenoord moest als uitwateringssluis van deze boezem gaan 
dienen. Deze sluis werd echter niet voldoende geacht om het water vanuit de boezem bij 
lage IJsselstanden zonder al te grote stroming af te kunnen voeren. 
Men besloot daarom een tweede uitwateringssluis aan de oostzijde van de boezem in de 
IJsseldijk te bouwen. Die sluis moest tevens worden gebruikt voor scheepvaartverkeer 
tussen de Hollandsche IJssel en de Ringvaart van de Zuidplaspolder. De schut- annex 
uitwateringssluis in de IJsseldijk vormde de verbinding met de Hoge Boezem. Er moest 
daarom ook een schutsluis worden gebouwd tussen de boezem en de Ringvaart, een 
beneden sluis. Om tijdens het schutten geen problemen te ondervinden van het 
uitstromende water door de bovensluis, werden deze sluizen verbonden door een dam in de 
boezem. Deze dam scheidde de vaarweg tussen de beide schutsluizen af van de Hoge 
Boezem. In de dam kwam een uitwaterings-keersluisje met toldeur. De toldeur kon worden 
gesloten als dat voor de scheepvaart nodig was. In de praktijk bleek het niet voor te komen 
dat de toldeur moest worden gesloten. De stroming leverde geen hinder op voor de 
scheepvaart. De sluis is inmiddels verdwenen, evenals de Hoge en Lage Boezem. 
 
 

 

ANWB-beschrijving van het Snelle Sluiscomplex. 
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2. De bouw van de benedensluis 
De benedensluis werd gelijk met de bovensluis gebouwd. Het bestek van de bovensluis 
dateert uit 1827. Hierin werd bepaald dat de sluis op 1 oktober 1828 gereed moest zijn. Het 
bestek van de benedensluis is helaas nog niet terug gevonden, maar dat zal van de zelfde 
datum zijn. Beide sluizen werden gelijktijdig gebouwd en waren pas eind 1829 gereed. De 
benedensluis werd aangenomen voor ƒ46.000 en was daarmee ƒ 14.000 goedkoper dan de 
bovensluis. De benedensluis heeft een doorvaartwijdte van 5,34 meter. De slagbalken liggen 
op 3,03 m –AP. Beide hoofden hebbe een lengte van 11,25 meter, terwijl de lengte van de 
kolk 36 meter bedraagt. 
De benedensluis heeft twee los van elkaar staande gemetselde sluishoofden. De hoofden zijn 
opgetrokken in baksteen, met aanslagstijlen en dekzerken van hardsteen. Het benedenhoofd 
heeft hardstenen trappen naar het beneden maaiveld. In de sluishoofden is een stel houten 
puntdeuren geplaatst, die met de punt naar de IJssel zijn gericht. Vanuit kostenbesparing 
was besloten de kolk tussen de beide sluishoofden als zogenaamde groene kolk uit te 
voeren. De kolkwanden werden slechts beschermd door rijswerk. Dit bleek echter al spoedig 
een verkeerde bezuiniging te zijn. De rijzen kaden moesten gemiddeld om de vier jaar 
worden vernieuwd. De kosten daarvan waren hoger dan de rente van de bespaarde 
bouwkosten. 
Ook bij de bouw zelf traden veel problemen op. Bij het graven van de bouwput tot een 
diepte van 3 meter beneden het maaiveld, kwam de slappe veengrond omhoog en 
ontstonden grote grondverschuivingen, tot op grote afstand van de bouwput. Het 
ontwateren van de onderlagen door in de bouwput een stok door de veenlaag te steken en 
die vervolgens snel omhoog trekken, bleek gunstige resultaten te hebben. Toch was het niet 
mogelijk de bouwput dieper dan 2 meter uit te graven. De palen werden daarom met een 
opzetter tot de bepaalde diepte geslagen. 
De lengte van de heipalen werd bepaald door middel van een grondboring. Daarmee kon 
men tot een diepte komen van 13,40 –AP. Uit de boring werd geconcludeerd dat een 
paallengte van 11 meter voldoende zou zijn. Een ingeheide proefpaal van 16 meter bleek 
echter toch nog te kort te zijn. Vervolgens werd een gelaste proefpaal met een lengte van 24 
meter in geheid. Toen bleek dat met palen van verkrijgbare lengte niet de gewenste diepte 
kon worden bereikt, volstond men met palen van 16 meter. Men accepteerde de geringere 
draagkracht van de palen, die overigens ook nog ruim voldoende was. Bij zeven palen bleek 
de zakking toch te groot te zijn, zodat daar een gelaste paal van 22 tot 24 meter naast werd 
geslagen. 
Na het inheien van de palen met de opzetter en het verder ontgraven van de bouwput bleek 
dat de paalrijen door de zijdelingse gronddruk naar elkaar toe waren gedrukt. Met vijzels en 
kelderwinden lukte het de paalkoppen weer enigszins op hun plaats te drukken. 
De sluis was in 1828 al vrijwel gereed, maar de al in oktober ingevallen nachtvorsten en de 
zeer strenge winter van 1828-29 gaven veel vertraging en veroorzaakten grote vorstschade 
aan het verse metselwerk. Een groot deel daarvan moest worden afgebroken en opnieuw 
worden gemetseld. Pas op 16 oktober 1829 kon de sluis worden opgeleverd. 

 
 
3. Latere wijzigingen en huidige situatie 
In 1936 werd de westelijke schutkolkmuur vervangen door een hoog gefundeerde wand van 
gewapend beton. In het bestek wordt geschreven dat de bestaande schutkolkmuur inclusief 
de fundering moest worden afgebroken. Van de fundering van de te slopen schutkolkmuur 
worden de volgende onderdelen genoemd: palen, een vloer, een sloof, een damwand en 
ankers. Dit duidt op een hooggefundeerde gemetselde wand. Blijkbaar is in de negentiende 
eeuw de rijzen kade vervangen door een stenen schutkolkmuur. 
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De nieuwe betonwand is gefundeerd op houten palen. Langs de bovenrand is de wand 
voorzien van een stalen hoekprofiel als dekzerkprofiel. Verder zijn in de wand vier 
haalkommen en een stalen ladder aangebracht.  
Ook de oostelijk kolkwand is van beton. Deze oogt primitiever en heeft geen stalen 
onderdelen. In de wand zijn de bekistingsplanken duidelijk zichtbaar. Wanneer deze wand is 
aangebracht is onbekend. Sommigen spreken van omstreeks 1950. Gezien de constructie 
zou de wand ook ouder kunnen zijn, mogelijk zelfs begin twintigste-eeuws. Onderzoek van 
de houtconstructie zou hierover uitsluitsel kunnen geven. 
In de loop der tijd is ook een deel van de hardstenen dekzerken vervangen door beton. 
Duidelijk is te zien dat in het verleden grote delen van het metselwerk door andere soorten 
baksteen zijn vervangen. Het is zelfs onduidelijk welke stenen origineel zijn. Merkwaardig is 
de vernieuwing van een van de slagstijlen. Het hardsteen is daar deels vervangen door 
baksteen en deels door hout. 
 
Nadat in 1987 de bovensluis werd vervangen door een nieuwe sluis die het gehele verval 
kon overbruggen, was de benedensluis niet meer nodig. Ook onderhoud bleef daardoor 
achterwege zodat het verval toesloeg. Op diverse plaatsen is het voegwerk geërodeerd, de 
buitenste schil van bakstenen door vorst er afgedrukt, het metselwerk gescheurd en zijn er 
stenen verdwenen. Ook de hardsteen is gescheurd en op enkele plaatsen geheel verpulverd. 
Oorzaak van deze schade is vooral de groei van struiken en boompjes die het metselwerk op 
diverse plaatsen heeft uiteen gedrukt. De oostelijke kolkmuur is gescheurd, terwijl bovendien 
de houten fundering niet meer geheel onder water staat. De westelijke muur verkeert in een 
iets betere toestand. Bij de deuren zijn delen weggerot en de bewegingswerken zijn 
gecorrodeerd. Dat geldt ook voor het ijzerwerk van de deuren. De leuningen en de 
duwbomen zijn deels verbogen. 
 
 

 
Benedensluis gezien vanaf het bovenhoofd. 
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4. Cultuurhistorische waardering 
De sluis was in oorsprong een schutsluis met groene kolk. Daarvan zijn er niet zo veel meer 
over in ons land. Ook bij deze sluis zijn later kolkwanden geplaatst. De westelijke wand is 
vanwege de stalen elementen kenmerkend voor een kolkwand. De oostelijke wand, hoewel 
mogelijk ouder, heeft wat betreft uiterlijk geen technisch-historische waarde. 
Afgezien van de slechte staat van de sluis en de betonnen kolkwanden bezit de sluis een 
zekere schoonheid die goed in de omgeving past. Het metselwerkherstel met baksteen in 
afwijkende kleur en afmetingen doet rommelig aan maar heeft anderzijds ook haar charme. 
De schutsluis is een van de weinige objecten die nog uit de tijd van de droogmaking dateren. 
Afgezien van de betonnen toevoegingen is de sluis kenmerkend voor de negentiende eeuw. 
De schutsluis krijgt daarom een positieve waardering. 

 
 
5. Restauratievisie en uitgangspunten 
Voor zover bekend heeft de benedensluis van de Snelle Sluis geen monumentale status. 
Vanwege de positieve cultuurhistorische waardering gaan we bij het herstel er van uit alsof 
het een monument is. Daarom wordt een visie gegeven op de restauratie, om deze 
zorgvuldig uit te voeren. Een monumentenvergunning is echter niet nodig, zodat de 
restauratie in principe niet aan de monumentenwet hoeft te worden getoetst. 
Uitgangspunt bij de restauratie is de sluis zoals deze zich op dit moment vertoont. Een aantal 
onderdelen van de oorspronkelijke sluis is in de loop der tijd vernieuwd en deels vervangen 
door beton. Ze vertellen een niet onbelangrijk bouwhistorisch verhaal. De vervanging van de 
hardsteen door beton vertelt echter niet het verhaal van een zorgvuldige restauratie. 
Bij het restaureren kan onder meer worden gekozen voor restauratie in de oorspronkelijke 
staat. De betonnen dekzerken zouden dan bijvoorbeeld weer vervangen moeten worden 
door hardsteen elementen. Het andere uiterste is om slecht of verdwenen materiaal te 
vervangen door nieuw materiaal in een moderne uitvoering of constructiewijze, zoals in het 
verleden ook bij de Moordrechtse sluis is gebeurd. De rijzen kolkwand is uiteindelijk 
vervangen door een betonnen kolkmuur. Bij de restauratie zal over het algemeen 
conservering van het bestaande hoofddoel moeten zijn. Beschadigingen moeten worden 
hersteld voor zover deze het voortbestaan van de constructie of delen daarvan in gevaar 
brengen. 
 
Een belangrijke vraag bij restaureren is: Wat willen we de toeschouwer na de restauratie 
laten zien? Hoe een oude sluis er uit ziet of dat men de sluis zojuist heeft gerestaureerd? Is 
degene die onzichtbaar stopt de beste restaurateur of pleegt deze juist geschiedvervalsing? 
Het is van groot belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen restaureren van niet meer 
te handhaven delen en het toevoegen van nieuwe, daarvoor niet aanwezig delen. Deze 
laatste kunnen bijvoorbeeld nodig zijn om de veiligheid van het object te waarborgen of om 
het object te laten voldoen aan de huidige voorschriften. Onherstelbare onderdelen worden 
door gelijke (of zoveel mogelijk gelijke) onderdelen vervangen. Ook verdwenen onderdelen, 
waarvan men de exacte materiaalsoort, vorm en ligging kent, mogen worden vervangen 
door onderdelen die gelijk zijn aan de oorspronkelijke. Nieuw toegevoegde onderdelen 
moeten echter met eigentijdse materialen en een thans gebruikelijke constructiewijze 
worden gemaakt. De betonnen kolkwand mag bijvoorbeeld niet door een traditionele 
gemetselde wand worden vervangen. Latere wijzigingen die storend zijn, kunnen eventueel 
wel worden teruggedraaid, mits de oorspronkelijke constructie eenduidig bekend is. 
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6. Aanbevelingen 
Bedacht moet worden dat de benedensluis van de Snelle Sluis geen schutfunctie meer heeft. 
Wel moet deze voldoende veiligheid hebben voor doorvarende schepen. Alleen daarom al 
moet de sluis worden aangepakt. Losse delen moeten worden vastgezet, zodat zij geen 
gevaar opleveren voor de gebruikers. Gezien de waardering van de sluis wordt echter 
aanbevolen de sluis te restaureren. 
 

• Als eerste moet alle begroeiing die schadelijk is voor het voortbestaan van de sluis zo 
spoedig mogelijk worden verwijderd. 

• Onderzocht moet worden welke baksteen de originele is. 
• Loszittende stenen moeten worden verwijderd en vervolgens op dezelfde plaats opnieuw 

worden ingeboet. Ernstig beschadigde bakstenen die het voortbestaan van de sluis 
negatief beïnvloeden, moet worden vervangen door nieuwe stenen van dezelfde grootte, 
kleur en kwaliteit als de omringende stenen, mits de kwaliteit daarvan voldoende is. 
Datzelfde geldt voor verdwenen baksteen.  

• Vroegere reparaties met ondeugdelijke stenen moeten ongedaan worden gemaakt en 
worden vervangen door stenen van betere kwaliteit. Het ligt voor de hand om daarvoor 
stenen te gebruiken die overeenkomen met de oorspronkelijke soort stenen, mits deze 
van voldoende kwaliteit zijn. 

• Geërodeerd voegwerk moet opnieuw worden gevoegd. De te gebruiken metsel- en 
voegmortel moet compatibel zijn met de bestaande mortel. 

• Loszittende hardsteenelementen moeten worden vastgezet. Licht beschadigde hardsteen 
elementen moeten als die het voortbestaan van de sluis negatief beïnvloeden, worden 
hersteld met een geschikte reparatiemortel. Niet meer te restaureren hardsteen moet 
worden vervangen door nieuwe hardsteenelementen. 

• Ook beschadigde betonnen dekzerken moeten worden vervangen door hardsteen-
elementen, zoals die er aanvankelijk ook hebben gezeten. Datzelfde geldt voor de 
´reparatie´ van de slagstijl (aan de westzijde van het bovenhoofd) met baksteen en 
hout. Het meest ideaal is al het betonwerk op de sluishoofden te vervangen door 
hardsteen. 

• Onderzocht moet worden in hoeverre de betonnen wand nog stabiel is. Dit te meer 
omdat de houten funderingsconstructie boven het maaiveld uitkomt. Als deze voldoende 
stabiliteit en sterkte bezit, kunnen de wanden worden gehandhaafd. De westelijke wand 
lijkt in een betere conditie te verkeren. Als één of beide wanden instabiel zijn wordt 
aanbevolen deze te verwijderen en te vervangen door een houten beschoeiing. 

• De deuren dienen indien mogelijk te worden gerepareerd, waarbij kan worden bedacht 
dat deze geen kerende functie meer hebben. Slechte delen moeten worden vervangen 
door het uitsteken van het vermolmde hout en het vervolgens inlijmen van nieuwe 
stukken. Wanneer herstel niet zinvol meer is, of als nieuwe deuren goedkoper zijn, 
moeten de deuren worden vernieuwd. Daarbij kan het oude deurbeslag worden 
hergebruikt. 

• Gebogen ijzeren of stalen onderdelen moeten worden gerecht. Verdwenen of 
onherstelbaar beschadigde onderdelen moeten worden vernieuwd. 

• Al het ijzer- en staalwerk moet worden gestraald en van een nieuwe, duurzame coating 
worden voorzien. 

• Aanbevolen wordt de sluis op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. 
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Detail puntdeur met bewegingswerken in het benedenhoofd. 

 
 
7. Bronnen 
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Schieland, ’s-Gravenhage 1827. 

• Bestek en voorwaarden, waarnaar Dijkgraaf en Heemraden van de Zuidplaspolder in 
Schieland voornemens zijn in het openbaar aan re besteden, 1936. 

• J.A. Beijerinck, ‘Geschied- en waterbouwkundig beschrijving der droogmaking van de 
Zuidplaspolder in Schieland’, in: Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs 5 (1851) eerste stuk. 
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