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Datum: 6 februari 2016 
Onderwerp:  Snelle Sluis Moordrecht 
 
Geacht college, 

 

Graag vragen wij u (nogmaals) aandacht voor de Snelle Sluis in Moordrecht. 

Na diverse verkenningen en rapporten heeft de Historische Vereniging Moordrecht u (uw 

rechtsvoorgangers) in 2010 gevraagd om mee te denken om de Snelle Sluis te bewaren voor het 

nageslacht. Het gaat om het oude deel van de sluis dat niet meer functioneel in gebruik is. Deze sluis tussen 

Nieuwerkerk en Moordrecht verbindt de ringvaart met de Hollandse IJssel.  

Vroeger werd er geschut in twee etappes, nu nog in een. De binnenste sluis (daterend uit 1829) is dus niet 

meer in gebruik. De originele sluisdeuren die eeuwen oud zijn hangen er nog in. De muren van de sluis zijn 

opgebouwd met IJsselsteentjes. In 2011 heeft de toenmalige wethouder van de Gemeente Zuidplas Henk 

van der Torn zich sterk gemaakt voor de restauratie van de Snelle Sluis. De wethouder is toen met architect 

Miel Kurthaus bij de Snelle sluis wezen kijken. Deze architect was ook betrokken bij de restauratie van de 

steenovens langs de IJssel. De wethouder wilde toen graag dat het sluis complex opgeknapt zou worden. 

Hierna is het stil geworden rond deze beeldbepalende monumentale sluis. Dezer dagen is de discussie 

weer opgelaaid via social media omdat Civiel adviesbureau Waterschap op Facebook de vraag stelde of de 

sluis behouden of afgebroken zou moeten worden en dat het Waterschap HHSK ook hierbij betrokken is. 

De Historische Vereniging Moordrecht en veel inwoners pleiten voor behoud van dit beeldbepalend en 

mooie stukje Zuidplas.  

Wij vragen u dan ook de stand van zaken en uw visie van de “Snelle” met ons te delen. 

Deze vraag hebben wij ook neergelegd bij het college van de gemeente Zuidplas..   

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Eef Oosterwijk, 

Secretaris Historische Vereniging Moordrecht. 

Tel. 06-23226868, Email: eef.oosterwijk@xs4all.nl 
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