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Geachte Gedeputeerde, beste Rik, 

 

Wij hebben in Moordrecht (Gemeente Zuidplas) een probleem. 

 

Met deze brief willen wij als Historische Vereniging Moordrecht ( HVM, 560 leden) en andere 

organisaties uw aandacht en hulp vragen. 

 

Vorige maand heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) een 

voornemen tot sloop van onze historische Oude Snelle Sluis genomen. 

 

De sluis uit 1827 was in oorsprong een schutsluis met groene kolk. Daarvan zijn er niet zo veel 

meer over in ons land.  

Afgezien van de slechte staat van de sluis en de betonnen kolkwanden bezit de sluis een zekere 

schoonheid die goed in de omgeving past. 

De schutsluis is een van de weinige objecten die nog uit de tijd van de droogmaking dateren en 

kenmerkend voor de negentiende eeuw. (Het ligt bij het laagste punt van Nederland en hier hebben 

ook Hoekse en Kabeljauwse twisten zich afgespeeld). 

 

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 watermolens, de bovensluis en een uitwateringssluisje in de westelijke kade van het 

verbindingskanaal tussen boven- en benedensluis.  

De sluis stond in de jaren 90 op een Monumenten Inventarisatie Project van de provincie Zuid-

Holland. Sinds 1996 maakt de HVM zich hard voor het onderhoud en behoud van de sluis. 

Te gemakkelijk wordt door het Hoogheemraadschap gesteld dat zij er slechts zijn voor droge 

voeten en schoon water. Als overheidslichaam dient er ook, naar onze mening, grote aandacht te 

zijn voor het rijke culturele erfgoed dat men in bezit heeft. 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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Op Facebook hebben we in korte tijd al rond de honderd positieve reacties gehad voor behoud. Ook 

vanuit de plaatselijke politiek bereiken ons berichten dat men het “sloopbesluit” van het HHKS niet 

begrijpt. In de plaatselijke kranten geeft men ook aan dat de sluis uniek is (zie bijlagen “Hart van 

Holland”) De dorpskern van Moordrecht is een “Beschermd dorpsgezicht”. De sluis ligt weliswaar 

een eind van de dorpskern, maar is wel onderdeel van de historie van Moordrecht.  

 

Daarom vragen wij u, om deze sluis te kunnen behouden voor het nageslacht en in gesprek te gaan 

met HHSK. Wellicht zijn er financiële middelen beschikbaar om dit unieke stukje Holland te 

restaureren en te behouden.  

 

Bijgaand de studie van Witteveen en Bos uit 2006, de restauratievisie van Ir. Jan 

Arends uit 2008, het recente onderzoek van Delfgou (in opdracht van 

HHSK) en de reactie hierop van onze adviseur Ir. Jan Arends en 2 krantenartikelen 

 

Met name de reactie van Jan Arends op het rapport van Delfgou is ons inziens  

interessant om in uw overweging mee te nemen. 

 

In afwachting van uw visie en mogelijkheden tot behoud van de "Snelle" 

 

Met vriendelijke groeten, 

Marijke Edel, voorzitter 

Eef Oosterwijk, secretaris 

 

 

Historische Vereniging Moordrecht. 

 

 

 

 

 

 

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

Een afschrift van deze brief met bijlages zullen we spoedig naar u mailen.  


