
Waardering van de uit 1829 daterende benedensluis van de 
Snelle Sluis in Moordrecht. 
 
 
In het rapport De benedensluis van de Snelle Sluis in MoordrechtHistorie, restauratievisie en 
aanbevelingen  (G.J. Arends, 2008) wordt on der hoofdstuk 4. Cultuurhistorische waardering 
het volgende vermeld: 
 

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. 

 
Bovengenoemd rapport is opgesteld in opdracht van de Historische Vereniging Moordrecht. 
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in 2016 opdracht 
gegeven aan Delfgauw, Architectuur en Monumenten uit Scherpenzeel om onderzoek te 
doen naar de Monumentenwaarde van de Benedensluis van de schutsluis te Moordrecht. De 
conclusie uit het daarbij opgemaakte rapport is dat de sluis geen voldoende monumentale 
waarde bezit om daarom behouden te worden. 
 
Het mag duidelijk zijn dat een objectieve waardering niet mogelijk is. Een waardering in 
cijfers geeft dan ook slechts een schijnnauwkeurigheid. Belangrijk voor een gekozen 
waardering zijn de uitgangspunten. De technische staat van een object is daarbij van minder 
belang. Zelfs een ruïne kan een zeer hoge cultuurhistorische waarde bezitten en zelfs 
Rijksmonument zijn. Sluizen kunnen ook niet vergeleken worden met andere objecten, maar 
moeten worden bekeken in de context van het totale sluizenbestand in Nederland. 
 
In beide rapporten wordt grote waarde gehecht aan de betekenis van de sluis voor de 
ontwikkeling van het gebied, in het bijzonder voor de droogmaking van de Zuidplas. Verschil 
is er echter over de waardering van de sluis zelf. 
Wat betreft de benedensluis, deze was van oorsprong reeds een zelfstandige sluis die los 
stond van de bovensluis. Het water tussen beide sluizen was in feite een verbindingskanaal. 
Er is en was dus geen sprake van een getrapte sluis. De sloop en vernieuwing van de 
bovensluis heeft op zichzelf geen afbreuk gedaan aan de benedensluis. Wel is daardoor 
uiteraard de ensemblewaarde grotendeels verdwenen. 
De sluis is oorspronkelijk uitgevoerd als sluis met groene kolk. Een groene kolk is 
kwetsbaarder dan een kolk met stenen, betonnen of zelfs stalen wanden. Dat was dan ook 
de reden dat hier aan het begin van de twintigste eeuw alsnog betonnen kolkwanden zijn 
aangebracht. Datzelfde is ook met veel andere sluizen met groene kolk gebeurd, zodat er 
nog weinig zijn overgebleven. Een voordeel van de Moordrechtse benedensluis is dat hier de 
groene kolk weer gemakkelijk kan worden gerealiseerd. 
 



De beide sluishoofden verkeren in een slechte staat. Gebrek aan onderhoud, waardoor 
bomen en struiken rond de sluis hun verwoestend werk ongestoord konden verrichten, zijn 
voor een groot deel verantwoordelijk voor de schade. De houten fundering en sluisvloer 
verkeren mogelijk nog wel in een goede staat. Nader onderzoek moet dat vaststellen. 
Duidelijk is overigens te zien dat er in het verleden al veel herstelwerk heeft plaatsgevonden. 
Daarbij heeft men helaas te weinig naar het materiaal van het oorspronkelijke metselwerk 
gekeken. Het ligt voor de hand dat de oorspronkelijke sluis in gele ijsselsteentjes was 
opgetrokken. Een groot deel daarvan is vervangen door modernere baksteen. Bij een 
restauratie zou dat weer terug kunnen worden gebracht. 
Ook de huidige betonnen wanden zijn slecht. De oostelijke kolkwand is hoog gefundeerd, 
waardoor de bovenkant van de houten heipalen niet meer onder water staan. Het is 
aannemelijk dat de zettingen en scheuren in de wand worden veroorzaakt door de slechte 
conditie van deze heipalen. De westelijk wand ziet er iets beter uit, maar heeft ook nodig 
een opknapbeurt  nodig. Aanbevolen wordt beide kolkwanden weer te verwijderen en de 
groene kolk in ere te herstellen. Dit zal de cultuurhistorische waarde van de sluis verhogen. 
De benedensluis is een waardige vertegenwoordiger van een vroeg negentiende-eeuwse 
sluis, waarvan er niet veel meer over zijn. Zo zijn bijna alle vroeg negentiende-eeuwse 
sluizen in de Zuid-Willemsvaart verdwenen en de twee die nog over zijn, zij het ook in 
aangepaste vorm, worden eveneens met sloop bedreigd. 
 
Alleen al het grote belang van de sluis voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder maakt 
een zorgvuldige behandeling noodzakelijk. Er zijn al veel objecten uit die periode verdwenen, 
waaronder de bovensluis en een uitwateringssluisje in de westelijke kade van het 
verbindingskanaal tussen boven- en benedensluis. Herstel van de sluis naar de 
oorspronkelijke situatie zal de waarde verhogen. 
Te gemakkelijk wordt door enkele waterschappen gesteld dat zij er slechts zijn voor droge 
voeten en schoon water. Als overheidslichaam dient er ook grote aandacht te zijn voor het 
rijke culturele erfgoed dat men in bezit heeft. Waterschappen hebben geen concurrentie-
positie, dus hun voortbestaan wordt niet bedreigd door het al of niet restaureren van 
historische objecten. Uiteraard moet ook een overheidslichaam zorgvuldig met de verworven 
gelden (belasting) omgaan, maar eerbied voor het verleden hoeft dat niet in de weg te 
staan. 
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