
Definitieve reactie van de Monumentencommissie gemeente Zuidplas op ‘Onderzoek 

monumentwaarde benedensluis van de schutsluis te Moordrecht’ van bureau Delfgou te 

Scherpenzeel i.o.v. hhs van Schieland en de Krimpenerwaard, hun concept dd. 11-3-2016 

 

1. Samenvatting: de monumentencommissie persisteert bij haar eerdere eigen waardering 

én met het systeem dat Zuidplasbreed is toegepast. (Bestuurlijke status kreeg deze 

waardering al door behandeling en overname ervan door B&W van Zuidplas in 

december 2015.) De waarderingen van het bureau en de commissie verschillen en het 

bureau negeerde enkele aspecten totaal, zoals ijsselsteen als steensoort en originele 

hardstenen peilschaal. Ook is het originele bestek wel bewaard gebleven i.t.t. wat het 

bureau (te) snel en stellig betoogt. Gecorrigeerd voor beide manco’s geeft de uitkomst 

van hun meetladder 64:18=3,55 gemiddeld en dat is beter vergelijkbaar met de eerdere 

waardering van de monumentencommissie. (Hun grens voor de monumentenstatus is 

3.50.) Al zijn de sluisdeuren intussen (tijdelijk?) verdwenen, in beide waarderingen zijn 

deze nog meegenomen. 

2. Er is geen genormaliseerde of voorgeschreven ‘erfgoedmeetlat’. De commissie hanteerde die van de 

gemeente Zuidplas en het bureau een afleiding van die van de gemeente Breda (beide op RCE-

kriteria gebaseerd). In het puntensysteem van de commissie behaalde de sluis 76 punten en was 

63 de grens voor de monumentenstatus1. In het puntensysteem van het bureau haalde de sluis 

3,31 punten en is 3,50 de grens voor een monumentenstatus. Bij de ene is sprake van ‘wel’ en bij 

de andere van ‘net niet’. Het bureau voegde daaraan toe ‘Wel scoort de sluis op het gebied van 

cultuurhistorische waarde maximaal. De benedensluis is op het gebied van cultuurhistorische 

waarde van nationaal belang.’  De commissie onderschrijft dat. Overigens is de slotzin van het 

bureau ‘Verdieping van deze waarde zal in een vervolgonderzoek nader moeten worden bekeken.’ 

3. De wel gegeven waarderingen in de erfgoedmeetlat (p. 20) zijn navolgbaar, maar zeer ten onrechte 

is tweemaal een kriterium als ‘nvt’ beschouwd. 

- A4 (belang vanwege bijzondere materiaalgebruik, detaillering, kleurgebruik of de ornamentiek) 

is hoog vanwege een hardstenen peilschaal als ornamentiek én het gebruik van ijsselstenen 

voor de sluishoofden. (Zuidplaswethouder H. v.d. Torn zei publiek bij een restauratietoespraak 

bij de (ijssel)steenovens Klein-Hitland dat daarom de beneden-Snellesluis op de 

monumentenlijst moest komen.) Het onderzoek noemt de steensoort niet eens en noemde plus 

fotografeerde de peilschaal ook niet! Over de peilschalen van 1829 verschenen recent 

publicaties van de voorzitter (oud-waterstater) privé.2 De correcte score zou 5 punten zijn. 

 Peilschalen boven- en benedensluis 

NB De eerste is in 1987 niet bewaard, ook niet als los object en evenmin in situ gewaterpast als 

basisinformatie voor waterstaatkundig onderzoek! 

 

                                                           
1 Onderliggende scores voor die 76 punten: cultuurhistorie 24, architectuur en kunsthistorie 20, situationele en 
ensemblewaarden 20, gaafheid en herkenbaarheid 6 en zeldzaamheid 6. 
2 Adri den Boer, Peilschaal van de Snellesluis, in: Moerdregt, jan. 2017, p. 30/31 (over in 1987 vernielde peilschaal bovensluis); in 
Moerdregt volgt in 2017 nog een bijdrage over de nog presente van de benedensluis. 



 

- B5 (is van belang als wetenschappelijke bron) is hoog vanwege die peilschaalinformatie én 

omdat het originele bestek wel bewaard is gebleven i.t.t. wat het bureau (te) snel en stellig 

betoogt (p. 22). Het gedrukte bestek bevindt zich minstens op het Nationaal Archief3 en er is uit 

geput voor een recente publicatie.4 Ook die correcte score zou 5 punten zijn. 

 
 

 

4. Gecorrigeerd voor beide manco’s geeft de uitkomst van hun meetladder 64:18=3,55 gemiddeld en 

dat is beter vergelijkbaar met de eerdere waardering van de monumentencommissie (en betekent 

ook een mnumentenstatus).  

 

Tot slot zij er ook aan herinnerd dat de commissie geen objecten meer beoordeelde waarvoor al 

een sloopvergunning in procedure was. Daar was ten tijde van de advisering geen sprake van! Niet 

alleen is na 1987 de niet meer functionele sluis gespaard en enigszins onderhouden (ook als 

waterstaatkundige reservekering?), ook opperde Schielands toenmalige projectleider Wouter van 

Herk tegenover de voorzitter en secretaris van de monumentencommissie een mogelijkheid van 

verlegging van het rak en overdekking van de sluiskolk voor bijv. een jeugdhonk (bezoek 

Snellesluis/bespreking in Abraham Kroesgemaal in sept. 2015). In 2006 liet het hhs overigens het  

bureau Witteveen & Bos ook nog een verkennende studie doen naar mogelijke c.q. noodzakelijke 

aanpassingen aan de benedensluis. 
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3 Nationaal Archief, toegangsnummer 3.07.08 inventarisnummer 35 
4 Adri den Boer, Nieuwerkerker bouwde Snellesluis, in: Moerdregt, okt. 2016, p. 24-26 


