
 

 

Gemeente Zuidplas 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 100 
2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
 
 Aalburg, 22 november 2016 
 
Geacht college, 
 

De stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) zet zich onder 
meer in voor het behoud van historische sluizen die van betekenis zijn voor de 
ontwikkeling van de sluizenbouw in Nederland. In november 2008 bracht de 
HSSN advies uit aan de over de Benedensluis bij de Snelle Sluis in 
Moordrecht. In dit advies werd de Benedensluis positief gewaardeerd 
vanwege het representatief zijn voor een vroeg negentiende-eeuwse sluis, 
maar vooral ook voor de betekenis van de sluis voor de wording van de 
Zuidplaspolder. Het is voor zover bekend het enige object dat nog is 
overgebleven uit de tijd van de droogmaking. 
In mei van dit jaar werd de secretaris van de HSSN opnieuw benaderd door 
Historische Vereniging Moordrecht. Reden daarvan was dat het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard had laten weten 
de Benedensluis te willen slopen. Op 17 mei was onze secretaris aanwezig op 
de voorlichtingsavond, georganiseerd door het Hoogheemraadschap. Op deze 
bijeenkomst werd een rapport van het adviesbureau Delfgou aangehaald, 
waarin werd geconcludeerd dat de monumentale waarde gering zou zijn. Wel 
werd echter geconcludeerd in dat rapport dat de sluis een zeer hoge 
cultuurhistorische waarde bezit.  
Ten onrechte gaat genoemd rapport er vanuit dat de Benedensluis een deel 
was van Snellesluis en daarom slechts als restant is bewaard gebleven. De 
Benedensluis was destijds weliswaar nodig om het totale verval tussen de 
Hollandsche IJssel en de Ringvaar rond de Zuidplaspolder te overbruggen, 
maar het korte kanaal tussen de beide sluizen fungeerde vooral als hoge 
boezen voor de molengang. Die boezemfunctie is al lang geleden vervallen. In 
1987 is de bovensluis vervangen door de huidige Snellesluis die het verval 
tussen IJssel en Ringvaart in één keer overbrugt. De Benedensluis verloor 
daarmee haar schutfunctie, maar niet haar hoge cultuurhistorische waarde. De 



 

 

HSSN onderschrijft dan ook zeker niet de conclusie uit het rapport van 
Delfgou. 
De HSSN wil vooral de erkenning van de zeer hoge cultuurhistorische waarde 
van de sluis benadrukken, waarover blijkbaar geen verschil van mening is. 
Een dergelijke waardering kan en mag toch niet leiden tot het verdwijnen van 
een object als behoud zeker mogelijk is? De inzet zou toch moeten zijn het 
behoud van dit ook voor de geschiedenis van het Hoogheemraadschap 
belangrijke en cultuurhistorisch waardevolle object? 
Wij willen het college daarom dan ook dringend vragen om het besluit tot sloop 
van de Benedensluis te heroverwegen en de daarvoor gemaakte reservering 
te gebruiken voor restauratie van de beide sluishoofden. Vooral deze 
sluishoofden hebben grote waarde. De beide later aangebrachte kolkwanden 
bezitten niet die waarde en mogen worden vervangen door een oorspronkelijk 
aanwezige groene kolk. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dert Vlaander 
Voorzitter HSSN 

Mede namens deze, 

 
 
 
Jan Arends 
Secretaris HSSN 


