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Samenvatting 

Het bestuur van de Historische Vereniging Moordrecht wil graag reageren op het rapport dat het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft laten opstellen door de Anteagroup 

betreffende de toekomst van de Snelle Sluis te Moordrecht d.d. 9 juni 2017. 

In dit rapport wordt geconcludeerd dat het restaureren 2 miljoen meer zou kosten dan het slopen 

van de sluis. 

Als historische vereniging trekken we deze berekening ernstig in twijfel en stellen wij voor een 

second opinion aan te vragen.  

Onderbouwing 

Wij trekken bovengenoemde berekening in twijfel om de navolgende twee redenen. 

1. Sloopkosten 

Wij verwachten  dat de sloopkosten hoger zullen uitvallen dan de nu opgegeven 7 ton. Bij de 

sloopkosten lijken alleen de daadwerkelijke sloopkosten te zijn vastgesteld. Kosten voor herstel van 

schade aan de naburige woning door bijvoorbeeld sloop (en daarmee gepaarde grondverzet) en hoge 

kosten voor het aanbrengen van een degelijke oeverbeschoeiing ter vervanging van de huidige 

sluiswanden lijken niet te zijn meegerekend. Ook is er geen enkele risico-opslag toegevoegd. 

 

2. Restauratiekosten 

Wij hebben het technische rapport laten beoordelen door ir. G. Jan Arends. De heer Arends is 

universitair docent draagconstructies bij de Technische Universiteit Delft en deskundige op het 

gebied van historische sluizen. In het rapport van de Anteagroep concludeert men dat de staat van 

de sluis dermate slecht is dat slopen het meest voor de hand ligt omdat de sluis vrijwel volledig zal 

moeten worden vervangen. Een conclusie die blijkbaar enkel en alleen is gebaseerd op de direct 

zichtbare schade. 

De heer Arends concludeert dat niet wordt onderbouwd dat de sluis in zo’n slechte staat verkeert 

waarom voor restauratie volledige sloop noodzakelijk is. Er is geen (duik)inspectie gedaan naar de 

fundering en er zijn geen boorkernen uitgevoerd. Merkwaardiger wijze worden deze onderzoeken 

wel aanbevolen voordat tot sloop en wederopbouw zal worden overgegaan. Juist deze onderzoeken 

kunnen meer uitsluitsel geven in welke staat de constructie verkeert. Er wordt slechts melding 

gemaakt van de scheefstand van één vleugelwand. Zelfs bij de ernstige verticale scheuren laten de 

foto’s geen verschuivingen in verticale richting zien. 

De heer Arends blijft daarom vooralsnog bij zijn bevinding dat de sluis nog robuust is en dat er nog 

steeds mogelijkheden zijn om de sluis minimaal te restaureren. Hij mist dan ook een variant met 

minimaal herstel waarbij wordt uitgegaan van een nog wel intact zijnde fundering en nog wel te 

handhaven metselwerk van de sluiswanden, met uitzondering van de schil. 

 

Ook ………………………komt tot de conclusie dat……………………………………………………….. 

 



 

In het rapport wordt voorts  niet aangegeven wat de financiële impact zou zijn voor de begroting en 

voor de bewoners in het verzorgingsgebied .  Uitgaande van deze 2 miljoen extra investering , wat is 

dan de impact voor een huishouden?  

Infrastructurele werkzaamheden c.q. kunstwerken zullen waarschijnlijk een afschrijvingspercentage 

hebben van 2 á 3% per jaar. Dat wil zeggen dat de ruwweg € 3 miljoen investering (volgens de 

vereniging kan dat bedrag nog aanzienlijk neerwaarts worden bijgesteld) jaarlijks qua afschrijving 

slechts voor 2 á 3% terug gaat komen in de exploitatie ofwel maximaal een post van ca. € 60.000. Dit 

houdt in nog geen € 0,25 per jaar per huishouden. 

Tot slot wordt er geen woord gerept over de cultuur historische waarde (zie rapport 

Monumentencommissie Zuidplas) De sluis is een van de laatste overblijfselen van de droogmaking 

van de Zuidplas en daarmee monumentaal. 

Conclusie 

Omdat de sloopkosten waarschijnlijk veel hoger zullen zijn dan vermeld en de restauratiekosten 

waarschijnlijk lager kunnen zijn geeft bovengenoemd rapport naar alle waarschijnlijkheid een 

vertekend beeld.   

Wij stellen dan ook voor om een grondig onderzoek naar de fundering te doen door middel van 

duikinspectie en tevens het laten nemen van boorkernen (second opinion) en de eenvoudige 

restauratievariant waarbij alleen de scheuren worden hersteld en de schil wordt vernieuwd te laten 

berekenen door een restauratie-architect. 

 


