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Aanvullende informatie voor agendapunt: 3b2  Voorstel tot sloop oude Snelle Sluis , inclusief bijlage kosten 

overzicht Bos en Witteveen 2006  

 

                                                                       

 

                              Zie voor meer informatie: www.historischeverenigingmoordrecht.nl  (HVM) 

Wat zijn nu de werkelijke kosten voor sloop en een minimumrestauratie? 

Het voorstel voor de sloop van de oude Snelle Sluis is, onder andere, gebaseerd op de aanname dat sloop 4 maal 

goedkoper zou zijn dan restauratie.  In het advies van de HVM van 10 augustus 2017 trokken wij deze aanname al 

sterk in twijfel op basis van bevindingen van onze adviseurs. Zaterdag 2 september kregen wij een rapport in handen 

dat het Hoogheemraadschap in 2006 heeft laten maken door Bos & Witteveen naar de kosten van sloop en een 

minimumrestauratie. In de bijlagen treft u de uitgewerkte kosten specificatie aan die bij dit rapport behoren. 

Samengevat ziet dat er als volgt uit: 

Rapport Onderdeel Bladzijde Kosten Kosten incl. 
inflatie 

1.Antea group: 
Kostennota Snelle Sluis 
te Moordrecht, 9 juni 
2017 

Variant 1 volledige 
sloop 

9 
In uw 
bezit 

€ 709.829 n.v.t. 

2. Bos & Witteveen: 
Verkennende studie 
benedenkolk van de 
Snelles Sluis te 
Moordrecht, 2 januari 
2006  

Variant B het slopen 
van de beneden kolk 
Van de Snelle Sluis 
te Moordrecht 

Bijlage 
bladnr. 1 
en 2 

€ 660.000 € 1.320.000 

3.Antea group: 
Kostennota Snelle Sluis 
te Moordrecht, 9 juni 
2017 

Variant 3 restauratie 
landhoofd en 
volledige sloop 
sluiskolk 

9 in uw 
bezit 

€ 2.882.278 n.v.t. 

2. Bos & Witteveen: 
Verkennende studie 
benedenkolk van de 
Snelles Sluis te 
Moordrecht, 2 januari 
2006 

Variant C het 
minimaal benodigd 
herstel van de 
beneden kolk van de 
Snelle Sluis te 
Moordrecht 

Bijlage 
bladnr. 
1, 2, 3 

€ 145.000 € 290.000 

Conclusie: uit de beschikbare rapporten blijkt dat sloop fors duurder is dan restauratie. Er zou minimaal twijfel 

moeten zijn aan de studies van de Antea group. Omdat er twijfel is, en sloop onomkeerbaar is, is het advies, 

dringende verzoek, aan de commissie IWB beter onderzoek te laten doen naar de kosten voor sloop en minimum 

restauratie en het voorstel tot sloop aan te houden mede gezien de sterke gevoelens binnen de gemeenschap tegen 

sloop. 

 

http://www.historischeverenigingmoordrecht.nl/



