
         Moordrecht, 11 april 2016 

 

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

Geachte Raadsleden, 

 

Als historische organisaties in Zuidplas zetten wij ons in voor het verspreiden van onze lokale 

geschiedenis. Dat doen we op allerlei manieren. Zo hebben leden van onze verenigingen zitting in de 

monumentencommissie en beheren we drie oudheidkamers. 

 

Zoals u weet kunnen wij in Zuidplas wonen door de goede waterhuishouding die er voor zorgt dat we 

geen natte voeten krijgen. Wij zijn als gemeente een voorbeeld van hoe Nederland al eeuwen 

omgaat met het inpolderen van land, het droogmalen en het aanleggen van dijken en kanalen. Maar 

wat is van die bijzondere geschiedenis nog te zien in Zuidplas? Weinig. Maar er is bijvoorbeeld nog de 

Snelle Sluis in Moordrecht. 

 

De Historische Vereniging Moordrecht (HVM) pleit al jaren voor restauratie van deze sluis (zie 

bijgevoegd rapport van de TU Delft ). 

In februari 2016 heeft de HVM een brief gestuurd naar het Hoogheemraadschap en de gemeente 

Zuidplas met de vraag wat er nu na al die jaren met de sluis gaat gebeuren. Wethouder Van der Torn 

was destijds een voorstander van restauratie. 

 

Deze week bereikten ons echter berichten dat men aan het werken zou zijn aan de sluis. Na contact 

met het Hoogheemraadschap blijkt dat men werkzaamheden aan het verrichten is om de veiligheid 

te vergroten. Bij deze werkzaamheden zijn ook de sluisdeuren verwijderd. 

Ons bereikten echter niet veel later het bericht dat het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

het hoogheemraadschap op 22 maart 2016 heeft besloten om het voornemen tot sloop van de sluis 

met de gemeente Zuidplas te bespreken. 

 

Na 15 april wil men wel in gesprek met het bestuur van de HVM. 

Met deze brief en het rapport willen wij u alvast informeren over de gang van zaken rond het dossier 

Snelle Sluis zodat u uw mening kunt vormen over het al dan niet slopen van deze sluis. Zoals u zult 

begrijpen zijn wij tegen de sloop van de Snelle Sluis omdat dit een van de weinige objecten is die is 

overgebleven uit de tijd dat de Zuidplas werd drooggelegd. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de HVM via info@historischmoordrecht.nl  

 

Namens de historische organisaties in Zuidplas, 

Marijke Edel, voorzitter Historische Vereniging Moordrecht, 

Pim van der Zalm, voorzitter Stichting Oud Zevenhuizen – Moerkapelle, 

Johan Knoester, voorzitter Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel. 

 

 
Bijlage: Restauratievisie Snellesluis Moordrecht 
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