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VOORWOORD 
 
Eind december 2013 werd het Monumenten Advies Bureau door Ooms 
Construction betrokken bij een inschrijving (Tender) voor renovatie van de 
Koninginnensluis bij Vreeswijk in opdracht van Rijkswaterstaat Midden 
Nederland. Vanwege de monumentale status van de sluis was de eis dat de 
planvorming en uitvoering van het werk zou worden begeleid door een ter zake 
kundige bouwhistoricus. De opdracht voor het werk is in april 2014 gegund aan 
Ooms Construction, die samen met de ingenieurs van moederbedrijf Strukton aan 
een nadere uitwerking van de plannen is begonnen. Onderdeel van de voor de 
omgevingsvergunning in te dienen stukken vormt het waardestellende 
bouwhistorische onderzoek van het sluiscomplex. De eveneens bij het 
beschermde complex horende woningen en villa vallen buiten de scope van de 
opdracht en komen hier ook slechts ter zijde aan bod.  
 
Wanneer de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden zal ook dit werk 
bouwhistorisch worden begeleid en zullen in het zicht komende zaken uitvoerig 
worden gedocumenteerd.  
 
Voor het nader vaststellen en omschrijven van cultuurhistorische waarden, ook 
op onderdeelniveau en het documenteren van de bestaande toestand tot in 
details vormt een zogenaamd toegepast bouwhistorisch waardenstellend rapport 
een goede onderlegger, omdat het beoogd een beeld te geven van de historische 
karakteristiek van het object en de daar aan verbonden monumentale waarden. 
Het voor U liggende rapport is uitgevoerd conform de Richtlijnen voor 
bouwhistorisch onderzoek (versie 2009), zoals vastgesteld door de Stichting 
Bouwhistorie Nederland (SBN) en de Rijksgebouwendienst in samenwerking met 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Rapportages opgesteld volgens deze 
richtlijnen volgen een landelijk geldende opzet, structuur en weergave van 
waarden middels tekst en tekening en, waarbij een volgens deze richtlijnen 
gehanteerde kleurencode voor de verschillende waarden op tekening zorgt voor 
een snel toegankelijk inzicht in de waarden van het betreffende object.  
 

 
Het onderzoek is uitgevoerd door een door de Bond van Nederlandse 
Bouwhistorici erkende bouwhistoricus (Frank Haans), die in 1990 het in Nijmegen 
gevestigde Monumenten Advies Bureau oprichtte en zich de laatste jaren 
specialiseerde in bouwhistorisch onderzoek van civiele kunstwerken (sluizen, 
tunnels, bruggen) met name uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotterdam 
waarvoor hij naast de Maastunnel en Parksluizen ook diverse bruggen 
(ondermeer een basculebrug, vaste pronkbrug, boogbrug en hefbrug) aan een 
onderzoek heeft onderworpen. Verder werkte hij voor Rijkswaterstaat, waarvoor 
hij de Overeindsebrug heeft onderzocht en momenteel bezig is met onderzoek 
van de waterkeringen van het Deltaplan.    
 
We hopen met deze rapportage meer inzicht te hebben verschaft in de waarde 
en betekenis voor het beeld van de omgeving van dit historische sluiscomplex 
met historische brug en middels de resultaten en adviezen een zinvolle bijdrage 
te hebben geleverd aan de ontwikkeling van de plannen voor renovatie.  
 
Drs. F.A.C. Haans, bouwhistoricus bnb,  
Monumenten Advies Bureau,  
Nijmegen 30 juni 2014 
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1 HISTORISCHE INLEIDING 
 
1.1 LIGGING  

 
Het Koninginnensluiscomplex is gelegen in de gemeente Nieuwegein aan 
westzijde van het oude dorp Vreeswijk, dat ruim na de Tweede wereldoorlog 
gaandeweg helemaal ingekapseld is geraakt in de stedelijke ontwikkeling 
Nieuwegein.  De sluis bevindt zich kort voor de monding van het vanuit 
noordelijke richting komende Merwedekanaal in de rivier de Lek. Aan de 
noordzijde sluit het kanaal aan op het binnensluishoofd, met de Wilhelminabrug. 
Daarop volgt een schutkolk en een middensluishoofd.  Zuidelijk van dit 
bmiddenhoofd volgt een tweede, iets hoger gelegen schutkolk, waarna het 
buitenhoofd met Emmabrug volgt.  Zuidelijk van de sluis ligt een voorhaven, die in 
open verbinding met de Lek staat. Als meest westelijke van in totaal vier 
sluiscomplexen (Rijkshulpschutsluis uit 1817, Oude Sluis uit 1820-30, 
Koninginnensluis uit 1882-1892 en Beatrixsluizen uit 1938) maakt de sluis tevens 
deel uit van het Rijksbeschermde sluizencomplex en heeft het individueel ook 
bescherming gekregen. De ontwikkelingen langs de sluis zijn deels begonnen in 
de late 19de eeuw (de dienstwoningen oostelijk van de noordelijke schutkolk)  en 
deels is de woningbouw hier van betrekkelijk recente datum (oostelijk van de 
zuidelijke schutkolk).   
 

 
 

 
Plattegrond van Vreeswijk. De rode pijl wijst naar de Koninginnensluis. Google 
Maps 
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1.2 HISTORISCHE SCHETS VAN HET SLUISCOMPLEX 
 

1.2.1 Vaarwegen en kanalen tussen Amsterdam, via Utrecht en de Lek 
 
Het gebied waar thans tussen Amsterdam en de Lek bij Vreeswijk (Lekkanaal 
uitmonding) en Wijk bij Duurstede (uitmonding Amsterdam-Rijnkanaal) de 
waterwegen van het Amsterdam-Rijnkanaal, Lekkanaal en delen van het 
Merwedekanaal lopen kent al sinds de middeleeuwen een voortdurende 
aanpassing en verbetering van vaarwegen, om steden als Amsterdam en Utrecht 
een verbinding met de Rijn te kunnen geven.  
 
Bij de oudere vaarwegen tussen de Lek en Utrecht speelde het aanwezige 
verschil in waterpeilen een belangrijke rol in de mate van bevaarbaarheid van 
deze waterwegen. Immers om het peilverschil op te vangen waren in deze 
waterwegen schutsluizen nodig, die de scheepvaart ophielden en beperkingen 
oplegden aan de omvang van de vaartuigen. Tegelijkertijd konden zich echter in 
de nabijheid van deze oude sluizen soms plaatsen ontwikkelen die via een op de 
scheepvaart gerichte middenstand profiteerden van de aanwezigheid van sluizen, 
zoals ondermeer het aan de Lek gelegen Vreeswijk. Vreeswijk zou tussen 1800 en 
1940 uitgroeien tot een echt sluizendorp, doordat de Vaartsche Rijn als als 
belangrijke verbinding eerst werd opgevolgd door het Merwedekanaal, dat op 
zijn beurt weer opgevolgd zou worden door het Lekkanaal, als onderdeel van het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Al deze waterwegen kregen bij Vreeswijk een thans nog 
bestaand schutsluiscomplex.   

De Oude Sluis of Vaartse sluis is een dubbele schutsluis in Vreeswijk, in vroegere 
tijden een belangrijke plaats in de binnenvaart. De sluis verbindt de rivier de Lek 
met de Vaartsche Rijn, de sinds de middeleeuwen voor Utrecht zo belangrijke 
verbinding met de Lek. Tot 1821 bevonden zich vanuit de middeleeuwen op en 
rond de locatie van de sluis in Vreeswijk meerdere voorgangers. Tussen 1821 en 
1824 is de huidige sluis aangelegd naar ontwerp van de waterbouwkundig 
ingenieur Jan Blanken. De sluis is een rijksmonument evenals de nabijgelegen 
sluiswachterswoning en een of meer balkenloodsen. Ten westen ligt de 
Koninginnensluis die eind 19de  eeuw is gebouwd om de Oude Sluis te ontlasten en 

die onderdeel uitmaakt van het toen nieuw gegraven Merwedekanaal. Tussen de 
Oude Sluis met ten oosten ervan Fort Vreeswijk ligt ook nog de 
Rijkshulpschutsluis uit 1817. Ten noord-oosten van Vreeswijk liggen de 
Beatrixsluizen uit de jaren 30 van het Lekkanaal..1  

Utrecht en de Rijnverbinding in de middeleeuwen/Keulse Vaart 

Door de afdamming van de Kromme Rijn te Wijk bij Duurstede in 1122 en de 
Hollandse IJssel bij Het Klaphek even beneden Vreeswijk in 1285 raakte de stad 
Utrecht tot tweemaal toe zijn verbinding met de Rijn kwijt. Met spoed moest de 
stad met het oog op haar handelsbelangen in zuidelijke richting een vaarwater 
graven naar de rivier, ditmaal naar de Lek. De Vaartse Rijn van Utrecht naar de 
Lek is in verschillende fasen aangelegd.  Een reeds bestaand vaarwater, lopend 
van de Tolsteeg (Ledig Erf) te Utrecht naar Jutphaas, werd doorgetrokken tot aan 
de omgeving van de Wiers, waar zich een dam bevond. Handelswaren konden 
daar worden overgeladen; kleine schepen werden mogelijk over de dam 
heengetrokken (een overtoom?). 

In 1373 werden er van stadswege "twee slusen van hout" gebouwd, ter plaatse 
van de huidige Oude Sluis in Vreeswijk bij de uitmonding op de Lek. Ten einde het 
sluisje, bestaande uit één sluiskolk met spuitorens, militaire bescherming te 
bieden, lieten de Utrechtse gilden een vestingwerk bouwen, het blokhuis 
Gildenborg, waar bij een volledige bezetting 60 manschappen konden worden 
ondergebracht. Rondom het sluisje ontwikkelde zich in de loop der eeuwen 
Vreeswijk, dat vroeger ook wel De Vaert werd genoemd. Bij de Lekdijk bevindt 
zich ook nu nog altijd de kern van het oude dorp Vreeswijk. Deze oude sluis 
bestond toen zonder twijfel nog uit een reeks houten jukken met houten vloer, 
keerwanden en (punt)deuren.  

In 1482 ging Gildenborg in een heftige strijd met David van Bourgondië en de 
Hollanders, die het blokhuis als een bedreiging zagen, ten onder. De geduchte 
vesting werd met de grond gelijk gemaakt; het puin in de sluiskolk gestort en de 
spuitorens geslecht. De sluis werd spoedig hersteld en weer in gebruik genomen, 

                                       
1 Inleidende tekst overgenomen van Wikipedia en bewerkt. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schutsluis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vreeswijk_(wijk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenvaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lek_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaartsche_Rijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Blanken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninginnensluis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Vreeswijk
http://www.museumwarsenhoeck.nl/jutphaas.html
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maar het verdedigingswerk was voor goed verdwenen.2 Het herstel was 
waarschijnlijk ingrijpend, want zeer waarschijnlijk is deze houten sluis toen 
vervangen door een stenen sluis. In de Nederlandse context kan deze laat 15de-
eeuwse stenen sluis een vroeg voorbeeld worden genoemd. Omdat men in de 
loop van de 16de eeuw werd geconfronteerd met toenemende verzanding besloot 
men in 1562 de sluis uit te breiden met een derde sluishoofd aan rivierzijde (de 
Lek) en groot onderhoud te plegen aan de andere laat 15de-eeuwse delen. Men 
vermoedt dat de sluis toen nog hefdeuren had, in ieder geval was er een heftoren 
met hefdeur die vanaf de Lek gezien het tweede sluishoofd vormde. In die 
periode werden echter ook de puntdeuren gebruikelijk, omdat die voor de 
scheepvaart minder hinder gaven dan hefdeuren, waarbij schepen hun mast 
moesten strijken om er door te kunnen varen.  

De sluis hield het door allerlei vernieuwingen en regelmatig onderhoud uit tot 
1815, toen de sluisvloer het onverwachts begaf en het rivierwater de bovenkolk 
binnenstroomde. Een volledige verbouwing van het sluis complex bleek 
noodzakelijk. Door de bekende waterbouwkundige Jan Blanken Jansz werd een 
plan ontworpen. De bouwkosten kwamen als vanouds voor rekening van de stad 
Utrecht.  

De verbouwing vond plaats in de jaren 1822-1824. De sluis kreeg toen in feite zijn 
huidige afmetingen en aanzien en ging een belangrijk onderdeel vormen van de 
Keulse Vaart, de vaarroute tussen Amsterdam en de Rijn. Om de scheepvaart 
tijdens de verbouwing toch te laten doorgaan, werd in 1817 op kosten van het rijk, 
direct ten oosten van de bestaande sluis een hulpschutsluis gebouwd, daarbij 
gebruikmakend van een sinds 1638 bestaande watergang, het zogenaamde 
Volmolengat. Deze Rijkshulpschutsluis , later vooral bekend als Spuisluis, is nu één 
van de schilderachtigste plekjes van het dorp. 

 

 

                                       
2 Tekst ontleend aan: www.museumwarsenhoeck.nl/vreeswijk.html 

 
Kopergravure van Frans Hogenberg uit omstreeks 1585 die de aanslag van de Spanjaarden 
op Vreeswijk weergeeft. Op deze prent is ook de sluis getekend, hier met een sluishoofd 
met puntdeuren aan de zijde van de monding op de Lek, met daarachter een kolk met 
gebogen wanden en een tweede sluishoofd met toren met een hefdeur. Bij de 
topografische betrouwbaarheid van de prent kunnen vraagtekens worden gezet! Volgens 
de bronnen had de sluis na 1565 twee kolken, waaronder één noordelijk van de toren. Ook 
twijfelen sommigen of het in 1562-65 bij de monding in de Lek gebouwde sluishoofd reeds 
puntdeuren had! Afbeelding uit: G.J. Arends, Historische sluizen en stuwen. Waardering en 
instandhouding. Matrijs Utrecht 2004  
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De kadastrale kaart van Vreeswijk uit omstreeks 1830 met daarop de kort daarvoor gereed 
gekomen vernieuwde Oude Sluis en rechts daarvan de in 1817 gereedgekomen 
Rijkshulpschutsluis. Watwaswaar.nl 

 
 

 
Deel uit de topografische kaart van de periode 1830-1850 met het poldergebied tussen 
Vreeswijk en Jutphaas, met de loop van de Vaartse Rijn vanuit Vreeswijk via Jutphaas naar 
Utrecht (rode pijl). Verder wordt het gebied doorkruist door oude weteringen, voor 
afwatering van de polders. Watwaswaar.nl 
 



 
 
 
 
 
 

 
Bouwhistorisch onderzoek Koninginnensluis te Vreeswijk/Nieuwegein II juni 2014 II blad 9 

 
Scheepvaart op de Vecht. Still uit de film De aanleg van het Merwedekanaal uit de reeks Het 
verleden van Utrecht 2008 RTV Utrecht http://www.youtube.com/watch?v=1lr4K7UfqR8 

 
Vrachtvaart en personenvaart was in de 19de eeuw nog niet gemotoriseerd. Still uit de film 
De aanleg van het Merwedekanaal uit de reeks Het verleden van Utrecht 2008 RTV Utrecht 
http://www.youtube.com/watch?v=1lr4K7UfqR8 

 
Scheepvaart op de Vecht bij Utrecht. Still uit de film De aanleg van het Merwedekanaal uit 
de reeks Het verleden van Utrecht 2008 RTV Utrecht 
http://www.youtube.com/watch?v=1lr4K7UfqR8 

Aanleg Merwedekanaal 

Een bijzonder belangrijke ontwikkeling voor dit gebied (en voor Amsterdam en 
Utrecht) kwam op gang in 1881, toen bij wet de aanleg werd bepaald van het 
Merwedekanaal van Amsterdam via Vreeswijk en Vianen naar Gorinchem. Een 
nieuwe waterweg dus, van grote economische betekenis voor Amsterdam en ook 
de stad Utrecht. De oude Keulse Vaart voldeed in het geheel niet meer aan de 
eisen van de tijd. Door de opening van het Noordzeekanaal in 1876 werd de haven 
van Amsterdam weer bereikbaar voor grote zeeschepen. Hierdoor ontstond 
vanuit Amsterdam grote behoefte aan verbetering van de waterverbinding 
tussen Amsterdam en de Rijn en het Duitse achterland. De uit 1825 
daterende Keulse Vaart (die ook gebruik maakte van de Vaartsche Rijn en dus ook 
van de sluis te Vreeswijk  was veel te smal, te ondiep en de bruggen waren veel te 
laag.  

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordzeekanaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_van_Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_van_Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keulse_Vaart
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De toenmalige minister Tak van Poortvliet van Waterstaat diende in 1879 de 
Kanalenwet in, die niet alleen betrekking had op de aanleg van een nieuw kanaal 
tussen Amsterdam en de Rijn, maar tevens ook vaarwegverbeteringen elders in 
het land beloofde. Deze wet werd verworpen, waarna de regering aftrad. 

De nieuwe minister Klerck kwam in 1881 met een veel bescheidener wet, namelijk 
“de wet tot aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede”. Zijn voorstel had dus betrekking op slechts één waterweg en 
behelsde daarbinnen ook nog eens gedeeltelijk een verbreding en verdieping van 
bestaande kanalen, waaronder de Keulse Vaart. Tussen Amsterdam en Utrecht 
werd wel een geheel nieuw kanaal gegraven. Tussen Utrecht-Hoograven en 
Vreeswijk werd gebruikgemaakt van de bestaande Keulse Vaart. Tussen Vianen 
en Gorinchem werd gebruikgemaakt van het bestaande Zederikkanaal. Men 
hoopte eigenlijk in zes jaar klaar te zijn, maar vooral door problemen bij 
onteigening van gronden duurt het uiteindelijk elf jaar om het hele tracé te 
kunnen afronden. In 1892 werd het nieuwe kanaal officieel in gebruik genomen. 

Het graafwerk voor het kanaal gebeurde nog grotendeels met hand. Vanuit 
diverse streken van het land melden zich zogenaamde polderjongens die het 
zware graafwerk gingen verrichten. Ze werden onderverdeeld in ploegen en per 
ploeg kwam een houten keet ter beschikking waarin werd geslapen en gegeten. 
Voor het nieuwe tracé tussen Amsterdam en Utrecht werden ongeveer 47 keten 
gebouwd. Sommige polderjongens kwamen zelfs uit Zeeland en Friesland. Naast 
het handwerk werd voor de diepere delen voor het eerst een nieuwe machine 
ingezet, het baggerschip.  

Na de aanleg van het kanaal vestigden zich tal van nieuwe en grote industrieën 
eraan. Voorbeelden hiervan zijn Demka, 's Rijks Munt, U. Twijnstra's Oliefabriek 
N.V. en de Coöperatieve Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek, het latere Cereol. 

 

 
Polderjongens aan het graafwerk (boven). Hieronder een keet van de polderjongens. Stills 
uit de film De aanleg van het Merwedekanaal uit de reeks Het verleden van Utrecht 2008 
RTV Utrecht http://www.youtube.com/watch?v=1lr4K7UfqR8 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Tak_van_Poortvliet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Jean_G%C3%A9rard_Klerck
http://nl.wikipedia.org/wiki/1881
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keulse_Vaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoograven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zederikkanaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/1892
http://nl.wikipedia.org/wiki/Demka
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Nederlandse_Munt
http://nl.wikipedia.org/wiki/U._Twijnstra%27s_Oliefabriek_N.V.
http://nl.wikipedia.org/wiki/U._Twijnstra%27s_Oliefabriek_N.V.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cereolfabriek
http://www.youtube.com/
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Hert bij graafwerk voor het kanaal ingezette baggerschip. Still uit de film De aanleg van het 
Merwedekanaal uit de reeks Het verleden van Utrecht 2008 RTV Utrecht 
http://www.youtube.com/watch?v=1lr4K7UfqR8 

 
Sluis met basculebruggen in Utrecht. Still uit de film De aanleg van het Merwedekanaal uit 
de reeks Het verleden van Utrecht 2008 RTV Utrecht 
http://www.youtube.com/watch?v=1lr4K7UfqR8 

 
Meerdere ophaalbruggen hadden nog handbediening! Still uit de film De aanleg van het 
Merwedekanaal uit de reeks Het verleden van Utrecht 2008 RTV Utrecht 
http://www.youtube.com/watch?v=1lr4K7UfqR8 

 
Vrachtvaart voor een sluis. Still uit de film De aanleg van het Merwedekanaal uit de reeks 
Het verleden van Utrecht 2008 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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De Stichtse Olie en Lijmkoekenfabriek (Cereol) langs het kanaal. Still uit de film 

De aanleg van het Merwedekanaal uit de reeks Het verleden van Utrecht 2008 RTV Utrecht  

 
In de jaren ’20 was het op het Merwedekanaal een drukte van jewelste geworden. Still uit 
de film De aanleg van het Merwedekanaal uit de reeks Het verleden van Utrecht 2008 RTV 
Utrecht http://www.youtube.com/watch?v=1lr4K7UfqR8 

 
Still uit de film De aanleg van het Merwedekanaal uit de reeks Het verleden van Utrecht 
2008 RTV Utrecht http://www.youtube.com/watch?v=1lr4K7UfqR8 
 

De lange wachttijden bij de verouderde sluizen van het Vaartse Rijntracé gaven 
teveel oponthoud. Het nieuwe waterstaatkundige project omvatte ondermeer de 
verbreding van de Vaartse Rijn vanaf De Liesbosch tot aan De Wiers en de aanleg 
van een nieuw kanaalvak ten westen van Vreeswijk, dat aansluiting moest geven 
op een nieuw te bouwen, grote en voor die tijd moderne sluis. Het sluiscomplex 
bij Vreeswijk werd blijkens een gedenksteen in het buitenhoofd gebouwd in de 
jaren 1882-1886, maar het zou nog zes jaren duren voordat het kanaal van 
Amsterdam naar Vreeswijk officieel in gebruik genomen werd. Op 4 augustus 
1892 werd de sluis feestelijk geopend door de toen ll-jarige Koningin Wilhelmina, 
in gezelschap van haar moeder Koningin-Regentes Emma. De sluis werd de 
Koninginnensluis gedoopt. 

Het scheepvaartverkeer nam in de jaren die volgden een geweldige vlucht. Aan 
de westzijde van het Merwedekanaal bij de sluis ontstond een dorpsuitbreiding in 
de vorm van lintbebouwing, die de naam Handelskade kreeg. Daar werden in 
korte tijd vele winkels, bedrijfspanden en woonhuizen gebouwd. Ook de 
dorpskern van Vreeswijk bij de Oude Sluis profiteerde van de bedrijvigheid die de 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1lr4K7UfqR8
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toegenomen scheepvaart met zich meebracht. Aan de nieuwe verbindingsweg 
van de Dorpsstraat naar de Handelskade, de Koninginnenlaan, vonden eveneens 
bouwactiviteiten plaats; daar verrezen woningen voor sluispersoneel en een 
bedrijfspand voor scheepsbenodigdheden. 

 
Tracé van het Merwedekanaal vanaf Amsterdam via Utrecht en Vreeswijk (Lek) naar 
Gorinchem (Merwede). Still uit een film over het Amsterdam-Rijnkanaal van Polygoon 
Profilti Producties 1948.  http://www.geschiedenis24.nl/speler.program.7038177.html 

 

 
De gemeentelijke indeling in 1879 in het zuidelijke gebied bij de Lek. watwaswaar 

 
 
 
 

http://www.geschiedenis24.nl/speler.program.7038177.html
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Topografische kaart uit 1934 met een detail van Vreeswijk, met zijn drie sluizen, van links 
naar rechts respectievelijk de Koninginnensluis, behorende tot het laat 19de-eeuwse 
Merwedekanaalproject, vervolgens de Oude Sluis en de daar rechts van de gelegen op de 
Vaartsche Rijn aan takkende Rijkshulpschutsluis. Watwaswaar.nl 

 
Topografische kaart uit 1902 met het gebied tussen Vreeswijk en Jutphaas, waar inmiddels 
het nieuwe tracé van het Merwedekanaal is aangelegd. Watwaswaar.nl 
 

Ondanks de hoge verwachtingen voldeed het Merwedekanaal niet aan de 
gestelde eisen. Opnieuw was er veel oponthoud voor de schepen, ondermeer 
door de vele draaibruggen tussen Amsterdam en Vreeswijk en wederom 
ontstonden er in Vreeswijk lange wachttijden, vooral als er bij hoog water op de 
Lek met twee kolken geschut moest worden. Omstreeks 1930 was het aantal 
schepen dat jaarlijks de sluis passeerde 2,5 maal zo groot als na de opening in 
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1892; het totale laadvermogen per jaar was verzesvoudigd. Amsterdam wenste 
ten tweeden male in korte tijd een nieuwe Rijnverbinding.  

 

 
Het sluishoofd van de twee sluizen van het Merwedekanaal bij Amsterdam. Foto van kort 
voor 1900? http://www.geheugenvanoost.nl/53543/nl/sluizen  
 

            
Eén van de oude draaibruggen van het Merwedekanaal dat werd omgevormd tot het 
Amsterdam-Rijnkanaal wordt opgetakeld van de onderbouw en afgevoerd. Still uit een film 
over de geschiedenis van het Amsterdam-Rijnkanaal van Polygoon Profilti Producties uit 
1948.http://www.geschiedenis24.nl/speler.program.7038177.html 
 

Plannen voor de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal 

Omdat het in 1892 in gebruik genomen Merwedekanaal na enkele decennia niet 
meer aan de eisen van de tijd voldeed, werd besloten dat de 
scheepvaartverbinding van Amsterdam met de Rijn moest worden verbeterd. 
Het Merwedekanaal was zelf ook al een vervanging van de Keulse Vaart, die via 
de rivier de Vecht liep. Verschillende varianten werden overwogen, maar het 
bleek moeilijk voor de gemeenten Amsterdam en Utrecht om overeenstemming 
te bereiken. Uiteindelijk werd het zogeheten plan-Mussert gekozen, dat naar 
voren was gebracht door de toenmalige hoofdingenieur van de Utrechtse 
waterstaat Anton Mussert.3 Door tussen Amsterdam en de rivier de Lek het 

                                       
3 Anton Mussert, een bekwaam ingenieur, kwam later in de jaren ’30 en tijdens de oorlog als 
voorman van de NSB in een kwaad daglicht te staan.  

http://www.geschiedenis24.nl/speler.program.7038177.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/1892
http://nl.wikipedia.org/wiki/Merwedekanaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Merwedekanaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keulse_Vaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechtse_Vecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Mussert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lek_(rivier)
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waterpeil op één niveau te brengen en daarmee de sluizen weg te laten, en door 
een kortere route, kon een belangrijke vaartijdwinst worden bereikt. 

In 1931 werd bij wet vastgelegd dat het kanaal er moest komen. De crisis en de 
Tweede Wereldoorlog vertraagden de aanleg echter. Pas op 21 mei 1952 werd het 
kanaal geopend over de hele lengte van 72 kilometer. Door de aanleg van het 
Amsterdam-Rijnkanaal werd een vaart vanaf Amsterdam naar het Rijnland 
aanzienlijk bekort, tot soms wel twee etmalen! Het kanaal betrof niet een volledig 
nieuw gegraven tracé. Alleen de zuidelijke helft werd nieuw gegraven; het 
noordelijke deel van het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gevormd door het oudere 
Merwedekanaal (tussen Amsterdam en Utrecht), dat uiteraard wel behoorlijk 
werd aangepast en verbreed. De zuidelijke helft van het Merwedekanaal werd 
vervangen door een nieuw kanaal tussen Utrecht, Wijk bij Duurstede en Tiel, 
waarbij het Merwedekanaal zelf grotendeels in de oude staat en onder de oude 
naam behouden bleef. Bovendien werd een zijtak gegraven 
tussen Jutphaas en Vreeswijk, het Lekkanaal, hoofdzakelijk fungerend als 
verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam. 

 
Vergelijking dwarsprofielen Merwedekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal. Still uit 
een film over de geschiedenis van het Amsterdam-Rijnkanaal van Polygoon  

 
Op deze uitsnede van de topografische kaart van 1936 staat het Lekkanaal als nieuw 
aangelegd kanaal tussen Jutphaas en Vreeswijk ingetekend. De oude route vanaf de Lek 
via de sluizen bij Vreeswijk ligt westelijk van het nieuwe kanaal, dat hier nog dwars door 
het buitengebied is getrokken. Watwaswaar.nl 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1931
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Depressie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/1952
http://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijk_bij_Duurstede
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jutphaas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vreeswijk_(wijk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lekkanaal
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Tracé van het Amsterdam-Rijnkanaal vanaf Amsterdam via Utrecht en Wijk bij Duurstede 
(Lek) naar Tiel (Waal). Still uit een film over de geschiedenis van het Amsterdam-Rijnkanaal 
van Polygoon Profilti Producties uit 1948.  http://www.geschiedenis24.nl/ 
speler.program.7038177.html 

 

1.3 De Koninginnensluizen (bouw en ontwikkeling) 
Het sluiscomplex werd blijkens een gedenksteen in het buitenhoofd gebouwd in 
de jaren 1882-1886. Het zou echter nog zes jaren duren voordat het kanaal van 
Amsterdam naar Vreeswijk officieel in gebruik genomen werd. Op 4 augustus 
1892 werd de sluis feestelijk geopend door de toen ll-jarige Koningin Wilhelmina, 
in gezelschap van haar moeder Koningin-Regentes Emma. Twee koninginnen 
waren bij de opening aanwezig; vandaar de naam met het meervoud 
Koninginnensluis. De bruggen over de sluis werden ook naar Emma (op het 
buitensluishoofd) en Wilhelmina (op het binnensluishoofd) vernoemd. Andere 
gebruikte namen voor deze bruggen waren Hoge brug en Lage brug. 
 

Plannen werden door ingenieur van den waterstaat A.E. Kempees opgemaakt en 
stukken behoorden bij de brief van 29 augustus 1882 van de ingenieur van den 
waterstaat P.H. Kemper, die als supervisor optrad. 
 

Het scheepvaartverkeer nam in de jaren die volgden na de bouw een geweldige 
vlucht. Aan de westzijde van het Merwedekanaal bij de sluis ontstond een 
dorpsuitbreiding in de vorm van lintbebouwing, die de naam Handelskade kreeg. 
Daar werden in korte tijd vele winkels, bedrijfspanden en woonhuizen gebouwd. 
Tevens kwam er een tramlijn aan de Handelskade, met een tramhuis bij het 
benedensluishoofd. Ook de dorpskern bij de Oude Sluis profiteerde van de 
bedrijvigheid die de toegenomen scheepvaart met zich meebracht. Aan de 
nieuwe verbindingsweg van de Dorpsstraat naar de Handelskade, de 
Koninginnenlaan, vonden eveneens bouwactiviteiten plaats; daar verrezen 
woningen voor sluispersoneel en een bedrijfspand voor scheepsbenodigdheden.  

 
Zicht op de sluis vanaf de Handelskade, met op de voorgrond de tramlijn en daarachter het 
wachtpaviljoen van de tram met links daarnaast het benedensluishoofd of binnenhoofd 
met nog de oude Wilhelminabrug. Het huizenblok achter de brug voor het sluispersoneel is 
nog niet uitgebreid en heeft nog trapgevels. Lichtdruk H. Kleinmann & Co Haarlem 

http://www.geschiedenis24.nl/%20speler.program.7038177.html
http://www.geschiedenis24.nl/%20speler.program.7038177.html
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Overvolle bovenste sluiskom gezien naar het noorden. Ingekleurde ansicht uit omstreeks 
1900 van Nauta Velsen.  

Sluistype 

De Koninginnensluis wordt vanwege de situering op de overgang van een kanaal 
naar een rivier uitgevoerd als gekoppelde sluis, omdat meestal op die plaatsen 
sprake is van een groot verval. De sluis krijgt dus twee sluiskolken en buitenhoofd 
met dubbele deuren en een midden- en binnenhoofd (kanaalzijde) met enkele 
deuren. De eveneens in die periode gebouwde grote sluis naast de oude 
Wilheliminasluis bij Vianen aan de overzijde van de Lek krijgt een vergelijkbare 
opzet als gekoppelde sluis.  

Tekeningen en bouw 

De meeste ontwerp- en bouwtekeningen van de sluis dateren uit de jaren 1882-
84. Uit de tekeningen wordt duidelijk dat de sluis nog een overwegend klassieke 

constructie krijgt, met een houten paalfundering en stenen sluiskolkwanden en 
veel hardsteen in de sluishoofden voor de schotbalksleuven, hoekkettingen van 
de deurkasten en hoekkettingen op de hoeken van de sluishoofden, met in de 
tussenliggende vlakken baksteen. De drie sluishoofden worden elk van houten 
puntdeuren met schuiven voorzien.  Het bovensluishoofd aan de zijde van de 
rivier krijgt zowel stormvloeddeuren als ebdeuren. De aanslagdorpels/drempels 
van de puntdeuren op de bodem van de sluishoofden worden uitgevoerd in 
hardsteen. De sluis beschikt nog niet over omloopriolen, de deuren worden 
voorzien van rinketten met schuiven.  De wanden van de twee sluiskolken krijgen 
wel een wat modernere opbouw en vorm. De kespen met daarop planken van de 
fundering van deze kolkwanden worden naar achteren hellend geplaatst en de 
voor en achterzijde van de kolkwand krijgt een gebogen verloop. Aan de kolkzijde 
wordt de wand bekleed met basaltblokken en afgedekt met hardstenen 
dekzerken. Aan de buitenzijde (grondzijde) worden op regelmatige afstanden 
steunberen opgenomen in de wand. Halverwege de wanden van de beide 
sluiskolken zijn, tegenover elkaar geplaatst, twee hardstenen trappen 
aangebracht, die langs de wand naar beneden lopen.  

  
Tekening van de doorsneede van de bovensluiskolk, met de in doorsnede gebogen 
uitgevoerde kolkwanden. De rechter wand is doorgesneden ter hoogte van de trappen. 
Archief RWS in Utrechts Archief.  
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De puntdeuren werden oorspronkelijk door een heugelstang bediend. Deze stang 
met tanden was scharnierend aan de deuren verbonden en was gekoppeld aan 
een rondsel (klein tandwiel) dat door een zogenaamd windwerk (tandwielkast) 
werd bewogen. De ijzeren tandwielkasten op de sluishoofden zijn nog op 
sommige oude foto’s zichtbaar. Het wachthuisje aan de oostzijde van het 
middensluishoofd was oorspronkelijk als een houten huisje opgezet, met een 
houten druiplijst onder de goot bij de zijgevels.  

 
Jaartalsteenmet de bouwperiode  in hardsteen in zuidgevel van het westelijk deel van het 
buitensluishoofd. FH MAB 2014  

 
De sluis in aanbouw. Let op de raamwerken die de contouren van de kolkwanden rond de 
kolk aangeven. Still uit de film De aanleg van het Merwedekanaal uit de reeks Het verleden 
van Utrecht 2008 RTV Utrecht http://www.youtube.com/watch?v=1lr4K7UfqR8 
 

 
Vooraanzicht (zuidgevel) van het buitenhoofd op de ontwerptekeningen van de 
Koniginnensluis (Utrechts Archief) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1lr4K7UfqR8


 
 
 
 
 
 

 
Bouwhistorisch onderzoek Koninginnensluis te Vreeswijk/Nieuwegein II juni 2014 II blad 20 

  
De zuidelijke sluiskolk met schepen naar noorden gezien rond 1905. Utrechts Archief. Cat. 

nr. 15059 

     
 De zuidelijke kolk naar het noorden gezien. Utrechts Archief. Cat. nr. 15056 

 

De zuidelijke sluiskolk met vrachtschepen naar het noorden gezien (rond 1910).  

 

  De   sluismond/voorhaven met remmingswerken vanaf de Lekdijk rond 1900 
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De oude Wilhelminaburug naar het oosten gezien. Postcardsfrom.nl 

     

De beneden- of binnenkolk naar het zuiden gezien rond 1900. Postcards.from.nl 

  

      

De zuidelijke sluiskolk naar het noorden gezien op twee ingekleurde ansichten uit 

omstreeks 1920
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Paardentram op Handelskade.  
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Het vlak bij de Wilhelminabrug gebouwde fraaie houten wachthuis van de Tram- en 
Bargedienst de Vereeniging. Het werd in 1914 gesloopt door militairen die gemobiliseerd 
waren.  

 
Trambaan met halte bij sluiskolk, links achter het wachthuis. Rechtsachter de 
personeelswoningen nog met hun trapgevels.  

 
De bovenkolk naar het noorden gezien in jaren ’20. De rode pijl wijst naar het oude houten 
wachthuisje. http://www.kustvaartforum.com/viewtopic.php?f=3&t=17&start=690 
 
Onderhoud en aanpassing 1900-2010 

 
In de ruim 120 jaaqr dat de sluis bestaat is uiteraard veel onderhoud gepleegd aan 
de sluis en zijn onderdelen. Deuren zijn meermalen hersteld en vervangen, 
bewegingswerken werden gemoderniseeerd en uiteindelijk is ook één van beide 
bruggen (Wilhelminabrug of Lage brug) vervangen door een moderner 
exemplaar, om de toegenomen last van het verkeer te kunnen dragen.  
 
Bij de archieftekeningen uit het Utrechts Archief bevinden zich meerdere 
tekeningen die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden aan de 

http://www.kustvaartforum.com/viewtopic.php?f=3&t=17&start=690
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sluis. De oudste hiervan heeft betrekking op het maken van een zogenaamde 
ebkering op de voorharren van de puntdeuren. De tekening dateert van 12 
oktober 1938.  
 

 
Maken ebkering op deuren. 12-10-1938. Tek 1678 
 

In 1951 besluit men om de deuren van het middensluishoofd te verbouwen tot 
minder hoge deuren die aangebracht kunnen worden ter vervanging van de 
deuren van het binnensluishoofd (benedenhoofd). De tekening hiervoor dateert 
van 11-6-1951. In 1955 wordt het oude wachthuisje oostelijk van het 
middensluishoofd vervangen door het thans nog bestaande stenen exemplaar. 
De tekening hiervoor dateert van september 1955.  
 
In 1959 maakt men tekeningen voor vervanging van de oude Wilhelminabrug 
door een nieuwe enkelvoudige ophaalbrug van het Amsterdamse type. Bij de 
bouw van deze in 1960 geplaatste nieuwe brug is de N.V. Machinefabriek Thole 
uit Enschede betrokken. Tekeningen dateren uit september 1959.  

 
De oorspronkelijke Lage brug of Wilhelminabrug gezien richting oosten (boven) en de 
opvolger uit 1960 eveneens richting oosten gezien (onder). www.pen.nl Nieuwegein Toen 
& Nu 

 

http://www.pen.nl/
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De oude Wilhelminabrug in de jaren ’50. Postcards.From.nl  

                     

   De oude handbediening op de hameistijl van de Emmabrug.  

 
Tekening bouw wachthuisje bij middensluishoofd. September 1955. Utrechts Archief: B3 
No 55.14 
 

In 1962 worden de oude houten remmingswerken in de voorhaven bij het 
buitensluishoofd vervangen door moderne werken met meerputten met 
drijframen en loopbruggen. De tekeningen hiervoor dateren van september 1962.  
In 1968 pakt men de remmingswerken bij het binnensluishoofd aan. De 
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remmingswerken worden vernieuwd en er worden ook dukdalven toegevoegd. 
Tekeningen hiervan dateren van 13-2-1968. 
 

 
Maken dukdalven en vernieuwen remmingswerken binnensluishoofd 13-2-1968. 

In de jaren ’60 en ’70 wordt er gewerkt aan vernieuwing van de 
bewegingswerken van de puntdeuren. Men schakelt geleidelijk over op 
hydrolische aandrijving in plaats van de oude handbediening met heugelstang en 
windwerk. Het bewegingswerk voor de ebdeuren wordt aangepakt in 1962. 
Tecona bv is betrokken bij de uitvoering. Tekening dateert van 6-12-1961.   

 
Bewegingswerk ebdeuren RWS Dienst W.E.D. 6-12-1961 Tek: VRW 01-11-3  Uitvoering 

TECONA bv 
 
De operatie in 1973, waarbij alle bewegingswerken op de drie sluishoofden 
worden vervangen door hydrolische systemen, heeft gevolgen voor het beeld 
want hiervoor worden op alle drie de sluishoofden nieuwe motorhuisjes 
toegevoegd. De gebouwtjes worden aangeduid als gebouw A (op oostzijde 
buitensluishoofd met bedieningsruimte erop) B3 (westzijde buitenhoofd), B1 en 
B2 (op middenhoofd) en B4 en B5 op binnenhoofd en een bedieningshuisje op 
binnenhoofd. De gebouwen op het buitenhoofd en middenhoofd worden 
geplaatst in het talud waar het hoge deel van het sluishoofd overgaat in het 
lagere deel. Op het binnenhoofd komen ze zuidelijk van de brug te staan.   
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Tekening van 16 mei 1973, gebouwtjes A en B1 t/m b5 voor de hydrolische installaties van de 
bewegingswerken. 

 

Plattegrond met daarop aangegeven de plaats van de nieuwe huisjes voor de hydrolische 
installaties.  

De Koninginnensluis en de overige delen van het Merwedekanaal bleven ook na 
de oorlog, toen in de jaren ’50 het Amsterdam-Rijnkanaal volop in gebruik werd 
genomen voor de grote vrachtvaart, in functie, deels voor de kleinere 
binnenvaart en ook voor de pleziervaart.  

De Emmabrug kreeg een nieuw brughefsysteem met cilinder, hydrolisch met 
lineaire schakeling in 1975. De tekening van RWS, dienst W.E.D. dateert van 11-12-
1974. De vergrendeling op de twee vallen van de Emmabrug werd aangebracht in 
1994. Een eerste tekening hiervoor van RWS dienst W.E.D. dateert van 22-7-1993, 
maar er bevindt zich in het archief ook een gewijzigde versie van de vergrendeling 
van 25-11-1994 gemaakt door Aug. Bierens & zn Tilburg.  

 

Toevoeging derde schuif op benedensluisdeur 1978. 

In 1997 worden plannen gemaakt om de stormvloeddeuren van het 
buitensluishoofd te vervangen door stalen deuren. De tekeningen, naar 
voorschriften van de Bouwdienst Rijkswaterstaat, hoofdafdeling natte 
vinfrastructuur, afdeling constructieve waterbouw door DNV Consult ism HSM 
Torkret uitgewerkt dateren van 18-8-1997. Het laatste onderhoudswerk vond 
plaats in 2010 (herstelwerk aan kades, uitnemen, herstellen en terugplaatsen 
deuren), uitgevoerd door aannemer DLB-Maritieme Service uit Hedel. Voor de 
verwijdering en terugplaatsing van de deuren maakte DLB-Maritieme Service gebruik van 
de eigen bok BK 196 (v/h Boskalis) en duwsleepboot Ganzeboot (ex-Pieter). Voor 

onderhoud en inspectie was de Koninginnensluis de maand november gestremd en was 
Vreeswijk bereikbaar via de Zuidersluis.  Voor het eerst na het hoge water van 1995 zijn er 
weer schotbalken geplaatst om de stalen vloeddeuren wat te beschermen en de 
Vreeswijkers een veilig gevoel te geven. 4 

                                       
4 Info via Schuttevaer. http://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid14806-stremming-
koninginnensluis.html 
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De bok van DLB takelt een houten puntdeur uit het middensluishoofd van de 
Koninginnensluis in 2010. Foto Jaap Boersema.  

De Koniginnensluis als Rijksmonument 

In het kader van het in de jaren 90 uitgevoerd Monumenten Inventarisatie Project 
(MIP-project) waarbij architectuur en stedenbouw uit de periode 1850-1940 werd 
geïnventariseerd en in het Monumenten Selectie Project (MSP) voor bescherming 
in procedure werd gebracht is het Koninginnensluiscomplex wat betreft de 
oorspronkelijke elementen (inclusief de dienst- en directiewoningen) in 2002 
beschermd als Rijksmonument.  

 

 

 

 

Maquette van de sluis met op de voorgrond de oude Wilhelminabrug, op de achtergrond 

het buitenhoofd met Emmabrug. Maquette uit 1995? Rechts de verdwenen tramlijn langs 

de Handelskade.  
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Een nog oorspronkelijke houten maquette van de Oude Sluis in Vreeswijk Coll: 
Centraal Museum 

 
 

 
De Ger-Ant uit 1934 vaart het benedensluishoofd met de Emmabrug door richting Lek. Foto 
S.J. de Waard/Wikipedia 

 
Woningen voor sluispersoneel uit 1882-1884 met rechts latere uitbreidingen (nummer 7 uit 
1929). Ontwerp oudste woningen door J. Sizoo. De puntgevels van het middelste pand en 
de puntgevel links waren oorspronkelijk een trapgevels (bron: RCE) Wikipedia.  
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De Grote Sluis bij Vianen met de Hoge Brug over het noordelijke sluishoofd. Foto S.J. de 
Waard. Wikipedia.  

 
De kolk van de Grote Sluis bij Vianen. Foto S.J. de Waard. Wikipedia.  
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Maquette van de oorspronkelijke staat van de Koninginnensluis uit 1995 
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Tekening van de funderingsonderdelen, inclusief details van nagels en bouten. Bestek 179 tek no 6.  Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal.  
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Funderingsplan Bestek no. 179 dienst 1882-1886, tek no. 3 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal. 

 
Heiplan fundering. Bestek no. 179 dienst 1882-1886, tek. No. 2 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal. 
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Aanzichten en doorsneden van de sluishoofden. Bestek no. 179 dienst 1882-1886, tek. No. 4 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Buitensluishoofd en bovenschutkolk. Bestek no. 179 dienst 1882-1886, tek. No. 4 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Aanzicht zuidzijde buitensluishoofd. Bestek no. 179 dienst 1882-1886, detail van tek. No. 4 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Dwarsdoorsnede buitensluishoofd en schutkolkwand Bestek no. 179 dienst 1882-1886, details tek. No. 4 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Dwarsdoorsnede buitensluishoofd Bestek no. 179 dienst 1882-1886, details tek. No. 4 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Lengtedoorsnede buitensluishoofd Bestek no. 179 dienst 1882-1886, details tek. No. 4 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Dwarsdoorsnede bovenschutkolk Bestek no. 179 dienst 1882-1886, details tek. No. 4 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Bovenaanzicht (bovenste helft) en funderingsaanzicht bovenzijde (onder) van het buitensluishoofd en bovenste schutkolk. Bestek no. 179 dienst 1882-1886, details tek. No. 4 Utrechts Archief 
achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Bouwhistorisch onderzoek Koninginnensluis te Vreeswijk/Nieuwegein II juni 2014 II blad 42 

 
Langsdoorsnede buitensluishoofd en bovenste schutkolk en plattegronden bovenaanzicht en fundering. Bestek no. 179 dienst 1882-1886, details tek. No. 1 Utrechts Archief achief 248 RWS 
Dienstkring Merwedekanaal 
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Dwarsprofielen bovenschutkolkmuren Bestek no. 179 dienst 1882-1886, details tek. No. 29 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Dekzerken van schutkolkwanden. Bestek no. 179 dienst 1882-1886, details tek. No. 17 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Doorsnede kolkwanden en keermuren van de Koninginnensluis en plattegronden en doorsneden van duikersluizen aug 1882 
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Hardstenen trappen bovenschutkolkwanden Bestek no. 179 dienst 1882-1886, details tek. No. 13 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Hardsteen van trappen in kolkwand en buitensluishoofd. Bestek no. 179 dienst 1882-1886, details tek. No. 14 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Hardstenen dekzerken buitensluishoofd. 29-okt 1883 Bestek no. 179 dienst 1882-1886, details tek. No. 46 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Hardstenen dekzerken buitensluishoofd. Bestek no. 179 dienst 1882-1886, details tek. No. 46 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Hardstenendetails van sluishoofdwanden, aanzichten en doorsneden Bestek no. 179 dienst 1882-1886, details tek. No. 8, 9 en 10 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Middensluishoofd, benedenschutkolk en binnensluishoofd met Wilhelminabrug Bestek no. 179 dienst 1882-1886, tek No. 5 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Middensluishoofd en binnensluishoofd met Wilhelminabrug, aanzicht en doorsnede Bestek no. 179 dienst 1882-1886, detail tek No. 5 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring 
Merwedekanaal 
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Doorsnede en plattegronden middensluishoofd en binnensluishoofd. Ontwerpschets no. 2 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Hardstenen slagdrempel voor de puntdeuren. Bestek no. 179 dienst 1882-1886, detail tek No. 7 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Aanzichten en doorsneden schotbalkloods Bestek no. 179 dienst 1882-1886, detail tek No. 36 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
 



 
 
 
 
 
 

 
Bouwhistorisch onderzoek Koninginnensluis te Vreeswijk/Nieuwegein II juni 2014 II blad 56 

 
Plattegrond en doorsnede Koninginnensluis met doorlaten in de puntdeuren. Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Schutdeur, aanzicht doorsneden en details. Bestek 179, dienst 1882-1885 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Schutdeur, aanzicht doorsneden en details. Bestek 154/1905 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Maken ebkering op deuren. 12-10-1938. Tek 1678 Utrechts Archief achief 248 RWS Dienstkring Merwedekanaal 
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Tekening bovenschutdeur. 22-12-1960. Utrechts Archief achief 248 RWS 
 



 
 
 
 
 
 

 
Bouwhistorisch onderzoek Koninginnensluis te Vreeswijk/Nieuwegein II juni 2014 II blad 61 

 
Verbouwen middendeur tot benedendeur dienst 1951 11-6-1951 tek 4723. Utrechts Archief achief 248 RWS 
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Tekening stalen stormvloeddeur. HSM Torkret & DNV Consult voor Bouwdienst Rijkswaterstyaat. 18-8-1997 Bestek BDN 3084 Archief RWS, district Utrecht 
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Tekening bovendraaipunt stalen stormvloeddeur. HSM Torkret & DNV Consult voor Bouwdienst Rijkswaterstyaat. 18-8-1997 Bestek BDN 3084 Archief RWS, district Utrecht 
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Tekening onderdraaipunt stalen stormvloeddeur. HSM Torkret & DNV Consult voor Bouwdienst Rijkswaterstyaat. 18-8-1997 Bestek BDN 3084  Archief RWS, district Utrecht 
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Tekening aanzichten en doorsnede stalen stormvloeddeur. HSM Torkret & DNV Consult voor Bouwdienst Rijkswaterstyaat. 18-8-1997 Bestek BDN 3084  Archief RWS, district Utrecht 
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Tekening aanzichten deuren met schuiven en tabellen stalen stormvloeddeur. HSM Torkret & DNV Consult voor Bouwdienst Rijkswaterstyaat. 18-8-1997 Bestek BDN 3084 Archief RWS, district 
Utrecht 
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Stabiliteitsberekening sluiskolkwanden juli 1959 A2 50.72 Archief RWS, district Utrecht 
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Doorsnede sluiskolkwand en boringen tbv Stabiliteitsberekening sluiskolkwanden. Onder de plattegrond juli 1959 A2 50.72 Archief RWS, district Utrecht 
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Bouw wachthuisje bij middensluishoofd. September 1955. B3 No 55.14 Archief RWS, district Utrecht 
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Aanzichten en plattegronden van de nieuwe Wilhelminabrug. NV Machinefabriek Thole Enschede ism Bruggenbureau RWS 26-9-1959. Archief RWS district Utrecht 
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Staalconstructie val van de nieuwe Wilhelminabrug. Bruggenbureau/Directie Bruggen RWS 26-9-1959. Archief RWS district Utrecht 
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Staalconstructie in doorsnede val van de nieuwe Wilhelminabrug. NV Machinefabriek Thole Enschede ism Bruggenbureau RWS 26-9-1959. Archief RWS district Utrecht 
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Tekening voor de balans van de nieuwe Wilhelminabrug. NV Machinefabriek Thole Enschede ism Bruggenbureau RWS 26-9-1959. Archief RWS district Utrecht 
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Tekening voor de hameistijl van de nieuwe Wilhelminabrug. NV Machinefabriek Thole Enschede & Directie Bruggen RWS 26-9-1959 Archief RWS district Utrecht 
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Bewegingswerk ebdeuren RWS Dienst W.E.D. 6-12-1961 Tek: VRW 01-11-3  Uitvoering TECONA bv. Archief RWS district Utrecht 
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Maken meerputten met drijframen en loopbruggen in voorhaven bij Lek. Sept 1962. Archief RWS district Utrecht 
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Remmingswerken voorhaven 1962 Archief RWS district Utrecht 
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Maken dukdalven en vernieuwen remmingswerken binnensluishoofd 13-2-1968. Archief RWS district Utrecht 
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16 mei 1973, gebouwtjes A en B1 t/m b5 voor de hydrolische installaties. Archief RWS district Utrecht 
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Variant gebouwtje B bij bedieningsgebouwtje. RWS 1973. Archief RWS district Utrecht 
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Gebouw A op buitensluishoofd. Aanzichten, plattegronden en doorsnede 12-12-1973  C7 No 73.117 Archief RWS district Utrecht 
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Maten en wapeningstekening voor de funderingsplaat gebouwtjes A, B3, B4 en B5 12-9-1973 A1 no. 73.114 Archief RWS district Utrecht 
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Plattegronden aanzicht, doorsnede en details gebouwtjes B3, B4 en B5 1-11-1973 Tek: A1 no. 73.116 Archief RWS district Utrecht 
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Overzicht plaatsing deurcilinders hydrolische aandrijving 1973. Archief RWS district Utrecht 
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Leidingplan hydrolische installatie benedensluishoofd. 15-4-1988. Archief RWS district Utrecht 
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Toevoeging derde schuif op benedensluisdeur 1978. Archief RWS district Utrecht 
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Plaatsen brughefcilinder (hydrolisch) met lineaire schakeling voor Emmabrug. RWS dienst W.E.D. 11-12-1974. Archief RWS district Utrecht 
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Brugvergrending Emmabrug. RWS Utrecht dienst W.E.D, 22-7-1993 Bestek UT 3282 Uitvoering TECONA bv. Archief RWS district Utrecht 
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Brugvergrending Emmabrug. Bestek UT 3406 25-11-1994 Aug. Bierens & zn Tilburg. Archief RWS district Utrecht 
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1-3-1961 Bovenaanzicht buitensluishoofd, middelen tegen achter- en onderloopsheid. RWS dir. Utrecht B2 no 61.12. Archief RWS district Utrecht)
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2 BOUWHISTORISCHE BESCHRIJVING VAN HET 
COMPLEX 
 
2.1 De omschrijving in het Register van Rijksmonumenten  
 
Algemeen 

Monumentnummer :  526664 
Monumentnaam :  Sluis 
Status :  Beschermd 
Complexnummer :  526671 

Aanwijzingsbesluit :  08-10-2002 
Inschrijving register :  16-12-2002 
Kadaster deel/nr :  12928/48 
Int. Kenteken :  N 
 

 

Locatie 
Provincie :  Utrecht 
Gemeente :  Nieuwegein 
Woonplaats :  Nieuwegein 
Buurt/wijk :   
Situering :  Binnen de bebouwde kom 
X-Y coörd :  134743-446347 

 
Omschrijving 1 
De in het Merwedekanaal gelegen gekoppelde SLUIS heeft twee verbrede 
sluiskolken van elk twaalf meter breed en een lengte van circa 120 meter. De 
wanden van de sluis zijn opgetrokken uit basaltblokken en de hoofden zijn van 
baksteen met hardstenen hoeken en afdekplaten. De sluis is uitgevoerd met 
houten puntdeuren. Het sluishoofd aan de zijde van de Lek heeft dubbele 
sluisdeuren en schotbalksponningen. Op de hoofden staat een takel ten behoeve 
van de schotbalkkering. In de westelijke wand is een gedenksteen met de 
jaartallen '1882-1886' aangebracht. Over het hoofd ligt een dubbele ophaalbrug 

(complexonderdeel 2). Het tussenhoofd en het benedenhoofd zijn uitgevoerd 
met een enkel stel puntdeuren. Over het benedenhoofd ligt een niet 
oorspronkelijke enkele ophaalbrug. In beide sluiskommen zijn in de wanden in het 
midden tegenover elkaar trappen aangebracht. Bij de oostelijke trap van de 
bovenkolk is een gedenksteen met de inscriptie: 'Koninginnensluis 4 augustus 
1892' aangebracht. Voorts zijn hardstenen haalkommen aangebracht en dubbele 
ijzeren bolders. In de sluiswanden zijn diverse peilschalen aangebracht. 
 
Waardering 1 
 
De sluis is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als 
voorbeeld van een gekoppelde sluis, uitgevoerd in overwegend basalt en 
hardsteen alsmede van ensemblewaarde in relatie tot de overige 
complexonderdelen en van (historisch) stedenbouwkundig belang voor 
Vreeswijk. 
 
Omschrijving 2 
 
De over het zuidelijk sluishoofd geplaatste DUBBELE OPHAALBRUG, vervaardigd 
uit geklonken staal. In de zwikken van de dwarsliggers bevinden zich 
uitsparingen. De contragewichten worden gedragen door vakwerkliggers. Aan de 
noordzijde van de rijbaan bevindt zich een gietijzeren hekwerk met geprofileerde, 
van dennenappels voorziene balusters. De hydraulische aandrijving, het 
bedieningshuis en de slagboom zijn niet oorspronkelijk en vallen buiten de 
bescherming. 
 
Waardering 2 
 
De verkeersbrug is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische 
waarde als gaaf voorbeeld van een eind l9de-eeuwse dubbele ophaalbrug 
alsmede vanwege het materiaalgebruik. De brug is tevens van ensemblewaarde 
in relatie tot de overige onderdelen van het complex. 

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=1018171&oOrder=ASC&cLast=4&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=526671&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER
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2.2 Beschrijving Algemeen 
 

De Koninginnensluis is een schutsluis met dubbele kolk tussen de rivier de Lek en 
het Merwedekanaal benoorden de Lek en in bredere zin de Vaartsche Rijn, in het 
Nederlandse Vreeswijk. De sluis heeft twee kolken van 120 m lengte achter elkaar, 
wijdte 11,85 m, schutkolkwijdte 24 m, diepte noordelijke en middendrempel KP -
3,29 m (NAP -2,84 m), zuidelijke drempel NAP -2,25 m CEMT-klasse Va.5 

De sluis heeft over het buitensluishoofd en het binnensluishoofd een ophaalbrug.  

Het betreft hier: 

1. Wilhelminabrug of Lage brug uit 1960, aan de noordzijde van de 
Koninginnensluis over binnensluishoofd, ophaalbrug, wijdte 11,85 m, 
hoogte in gesloten stand KP +2,40 m 

2. Emmabrug of Hoge brug, uit 1886, aan de zuidzijde van de 
Koninginnensluis over buitensluishoofd, dubbele ophaalbrug, wijdte 
11,85, hoogte in gesloten stand 7,50 m 

 
2.3 Ligging 
 
Het Koninginnensluiscomplex is gelegen in de gemeente Nieuwegein aan 
westzijde van het oude dorp Vreeswijk, dat ruim na de Tweede wereldoorlog 
gaandeweg helemaal ingekapseld is geraakt in de stedelijke ontwikkeling 
Nieuwegein.  Als meest westelijke van in totaal vier sluiscomplexen 
(Rijkshulpschutsluis uit 1817, Oude Sluis uit 1820-30, Koninginnensluis uit 1882-1892 
en Beatrixsluizen uit 1938) maakt de sluis tevens deel uit van het Rijksbeschermde 
sluizencomplex en heeft het individueel ook bescherming gekregen. De 
ontwikkelingen langs de sluis zijn deels begonnen in de late 19de eeuw en deels 
(zuidelijk van de dienstwoningen) is de woningbouw hier van betrekkelijk recente 
datum.   

                                       
5 Algemene gegevens Koninginnensluis afkomstig van wikipedia.   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schutsluis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schutkolk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lek_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Merwedekanaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaartsche_Rijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vreeswijk_(wijk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/CEMT-klasse
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Luchtfoto’s Koninginnensluis 

 

2.4 Koninginnensluis; karakteristiek 

 
De Koninginnensluis betreft een dubbele sluis die bestaat uit twee achter elkaar 
gelegen sluis- of schutkolken. Het aan de zuidzijde gelegen buitensluishoofd heeft 
dubbele deuren (zuidelijke betreffen stalen stormvloeddeuren uit 1997-98, de 
noordelijke zijn houten ebdeuren uit 1962) en dit sluishoofdbezit nog een 
oorspronkelijke dubbele wel-ijzeren ophaalbrug (Emmabrug of Hoge Brug). Het 
tussensluishoofd bezit houten puntdeuren en een wachthuis uit 1955 op de kade 
aan de oostzijde. De noordelijke schutkolk ligt lager dan de zuidelijke schutkolk. 
Het binnensluishoofd heeft weer houten puntdeuren (vernieuwd in 1978) en een 
brug (Wilhelminabrug of Lage Brug, een stalen ophaalbrug uit 1960 die de oude 
dubbele ophaalbrug vervangt).  
 
De sluishoofden bezitten muren opgebouwd uit baksteen met hoekkettingen op 
de hoeken en de randen van de deurkasten in gefrijnde hardsteen en aan de 
zuidzijde schotbalksleuven geheel uitgevoerd in hardsteen, met aan de oostzijde 
bij het buitenste en binnenste sluishoofd op de hardstenen blokken uitgehakt een 
oude peilschaal. Afdekking van de wanden van de sluishoofden en de 
schutkolkwanden van de schutkolken bestaat uit grote hardstenen platen 
(dekzerken) aan de bovenzijde voorzien van een antislipvoorziening in de vorm 
van groeven in een patroon van elkaar kruisende diagonale lijnen 
(wafelijzerpatroon). De wanden van de schutkolken zijn uitgevoerd in blokken 
basalt, met daarin over twee niveaus hardstenen haalkommen. Haalkommen zijn 
ook aanwezig in de wanden van de sluishoofden. Halverwege de sluiskommen 
bevindt zich aan beide zijden in de kademuren een uitsparing met daarin twee 
tegenover elkaar geplaatste trappen, langs de muur naar beneden verlopend. 
Deze trappen hebben hardstenen treden met daarin aangebrachte 
antislipgroeven. Door een latere grijze pleisterlaag is het hardsteen van de 
trappen thans nauwelijks zichtbaar. Op de hardstenen afdekkingen van de 
sluiskommen is om de acht meter een stalen plaat met daarop gebout twee 
gekoppelde stalen bolders geplaatst.  
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Het buitensluishoofd bevat nog fraaie ijzeren balustraden aan de zuidzijde bij het 
front van het sluishoofd, omgezet bij de sluisdoorgang tot aan de oude brug. Ook 
staat hier op zowel het westelijke als oostelijke deel van het sluishoofd een oude 
ijzeren kraan van de schotbalkkering. In de vloeren van de sluishoofden zijn brede 
sleuven uitgespaard waarin de heugelstangen van de bediening van de 
puntdeuren waren aangebracht en waarin thans de hydrolisch gestuurde 
bewegingsarmen van de deuren zitten. De sleuven zijn thans afgedekt met stalen 
traanplaten en of roosters. De bestrating op de sluishoofden en langs de 
schutkolken is van veel jongere datum en bestaat veelal uit betontegels.    
 
De sluis is sinds de bouw meerdere malen onderworpen aan groot onderhoud. 
Met name na de Tweede Wereldoorlog waren de ingrepen meer en meer gericht 
op modernisering van met name de bedieningsmechanieken van de puntdeuren 
(er werden hydrolische armen geïnstalleerd) en voor de aansturing van de 
hydrolische systemen werden in 1973/74 bedienings- en motorhuizen op de 
sluishoofden gebouwd. Ook de Emmabrug kreeg in die periode een hydrolische 
bediening. Op de verschillende sluishoofden werden daarbij delen van de 
oorspronkelijke (hardstenen) vloeren vervangen door beton. Met name in de 
vroege jaren ’60 en ’70 werden deze maatregelen en vernieuwingen doorgevoerd 
en werd in 1960 op het binnensluishoofd de oorspronkelijke Wilhelminabrug 
vervangen door de huidige stalen enkele ophaalbrug. Puntdeuren van het 
buitensluishoofd werden vervangen in 1962, die van het binnensluishoofd in 1978 
en die van het middensluishoofd in de vroege jaren ’50 (?). In 1951 worden de 
middenhoofddeuren verbouwd tot de lagere binnensluishoofddeuren, dus toen 
moet het middensluishoofd nieuwe deuren hebben gekregen.  Wanden van de 
sluishoofden en kademuren van de sluiskommen verkeren nog grotendeels in de 
oorspronkelijke toestand, waarbij met name aan baksteenwerk van de 
sluishoofdwanden schade is ontstaan. Ook in de dekzerken van de kademuren 
van de sluiskommen is schade ontstaan onder meer rond de bolders en bij de 
trappen. De hardstenen traptreden van de trappen in beide sluiskommen zijn 
later geheel met een cementpleisterlaag over gestreken. Recent is ook de 
schotbalkenloods, weliswaar in historische trant, geheel vernieuwd. Deze staat 
langs de Lekkanaaldijk, westelijk van het buitensluishoofd.  
 

 
De stichtingsteen in zuidgevel buitensluishoofd vanuit het zuid-westen 

 
Balustrade met fraaie gietijzeren balusters op hardstenen dekzerken met 
wafelijzervormig antislippatroon.  
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Zicht door de sluis vanuit het buitensluishoofd.  
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Het buitensluishoofd met de Emmabrug vanuit het zuidwesten. 
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Zuid-Westelijk deel buitensluishoofd.  

 
Oude kraanconstructie voor schotbalkkering buitensluishoofd 

 
Oostwand buitensluishoofd met jonge stalen vloeddeur (1998) en houten puntdeur 
(1962). Daarboven de Emmabrug.  

 
Zicht over buitensluishoofd naar het noorden.  
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Oostzijde buitensluishoofd met hardstenen wand met schotbalksleuven. Rechts van de 
schotbalksleuven is een peilschaal in de hardstenen blokken uitgehakt.  

 
Noord-oostelijk deel buitensluishoofd met puntdeur (1962) en bedieningshuisje A uit 
1974.  

 
Wegdek en onderbouw brug op buitensluishoofd 
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De welijzeren dubbele ophaalbrug (Emmabrug) uit 1886 

 
Brugdek op welijzeren liggers van de Emmabrug.  

 
Zuid-oostelijk deel buitensluishoofd, met oude hekken, dekplaten en hijsinstallatie.  

 
Rooster over de kom voor de hydrolische bedieningsarm van de stalen vloeddeur op 
buitensluishoofd.  
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Trap aan oostzijde naar het lagere noordelijke deel van het buitensluishoofd. Het 
zichtbare metselwerk in baksteen is van jongere datum (jaren ’70). 

 
Straatwerk en bedieningshuisje op oostelijk deel buitensluishoofd.  

 
Het bedieningshuisje A uit 1974 op het buitensluishoofd vanuit het noorden gezien.  
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Zicht op het westelijke, lagere deel van het buitensluishoofd met puntdeur uit 1962.  

 
Bij renovatie in de jaren ’60 zijn de hardstenen dekzerken en omlijsting deurkas 
vervangen door beton.  

 
Zicht langs de oostelijke schutkolkmuur van de zuidelijke schutkolk in noordelijke 
richting. De bestrating met betontegels is van veel jongere datum.  
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Gietijzeren plaat met dubbele bolder van de schutkolk.  

 
De westelijke kademuur van de zuidelijke schutkolk met de harstenen, later van een 
cementlaag voorziene trappen.  

 
Detail trappen aan oostzijde met een scheef getrokken en gebarsten dekzerk. 

 
De zuidelijke schutkolk gezien naar het middensluishoofd.  
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De noordzijde van de puntdeuren van het middensluishoofd 
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De zuidzijde van de puntdeuren van het middensluishoofd. 
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De westelijke deurkast van het middensluishoofd vertoont veel schade aan het 
baksteenwerk. De dekzerken zijn vervangen door beton.  

 
Naoorlogs (1955) wachthuisje bij middensluishoofd. Op de achtergrond links de oude 
dienstwoningen 

 
Oostelijke kademuur met hardstenen dekzerken en bolders en straatwerk in klinkers 
voor de dienstwoningen.  
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Trap en motorhuisje B1 van hydrolisch beweegsysteem uit 1974 op oostelijk deel 
middensluishoofd.  

 
Noord-westelijk deel van de wand en aansluitende schutkolkkade van het 
middensluishoofd. Op de achtergrond motorhuisje B2 uit 1974 

 
Het middensluishoofd vanuit het noorden gezien.  

 
Detail van de oorspronkelijke hardstenen traptredeafwerking onder de pleisterlaag in 
noordelijke sluiskom.  
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Noordelijke sluiskom, trapaanzet en hardstenen dekzerken.  

 
Westwand met deurkast en puntdeuren (1978) van het binnensluishoofd.  

 
Zuidzijde van de puntdeuren (1978) van het binnensluishoofd.  

 
Motorgebouwtje B4 uit 1974 van bediening deuren op oostelijke deel binnensluishoofd.  
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Straatwerk op zuid-oostelijk deel binnensluishoofd.  

 
Naoorlogse bolder op binnensluishoofd, oostelijk deel.  
 

 
Betonnen onderbouw van Wilhelminabrug op oude onderbouw van binnensluishoofd, 
noordzijde.  

 
Westelijk deel van de noordelijke sluiskom met bomenstrook en begin van de 
handelskade. 
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Noordzijde binnensluishoofd met Wilhelminabrug uit 1960. Links achter de brug een bedieningshuisje en motorhuisje B4 uit 1974.   
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Westelijk deel van de noordelijke sluiskom en motorhuisje B5 van de bediening van de deuren uit 1974. Op de achtergrond de oude woningen van het sluispersoneel.
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Hydrolische bedieningsarm van de puntdeur en armen van de rinketten op de deur van 
de binnenschutkolk.  

 
Het westelijke deel van de middensluishoofd met trap en motorhuis B3 uit 1974 vanuit 
het noorden  

 
Het buitensluishoofd met Emmabrug vanuit het noord-westen.  
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Middensluishoofd, zuidelijke hoek in hardsteen aan oostzijde met peilschaal-aanduiding 
uitgehakt in de hardstenen blokken.  

 
Hydrolische brughefcilinder (1974) van de Emmabrug hier bij de noordwestelijke 
hameistijl.  
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3 BOUW- & CULTUURHISTORISCHE WAARDENBEPALING  
 
3.1  WAARDENSTELLING ALGEMEEN 
 
3.1.1 Architectuur- en bouwhistorische waarden 
 
De sluis heeft een hoge architectuurhistorische waarde als behoorlijk gaaf bewaard 
gebleven voorbeeld van een gekoppelde sluis uit de late 19de eeuw.  Gekoppelde 
sluizen zijn kenmerkend voor de overgang van een kanaal naar een rivier, waar vaak 
een groot verval moest worden overwonnen.  De constructie van de sluis met 
houten, aanvankelijk handbediende puntdeuren en traditioneel opgezette 
sluishoofden in baksteen en hardsteen op een houten paalfundering, is nog bijna 
volledig volgens de traditionele opzet, zoals bij de Oude Sluis in Vreeswijk. De in 
doorsnede gebogen uitgevoerde opzet van de schutkolkwanden wijkt hier wel 
vanaf en is als een verbetering in de ontwikkeling te beschouwen.    
 
De sluis heeft twee bruggen, waarvan er één (Emmabrug) nog uit de bouwtijd 
stamt. Dit is een in welijzer uitgevoerde dubbele ophaalbrug, nog wel volgens het 
klassieke Hollandse ophaalbrugtype met hameipoort. Deze brug op het 
buitensluishoofd is vrij gaaf bewaard gebleven, met uitzondering van het 
bewegingsmechaniek (oorspronkelijk een heugel met rondsel, via handbediende 
slinger aangedreven), dat is vervangen door een hydrolisch mechaniek. De meeste 
van deze bruggen van het Hollandse type zijn vanwege het feit dat ze lastig te 
verbreden zijn en beperkt zijn in de belasting van de val thans een zeldzaam 
verschijnsel aan het worden. De andere brug (Wilhelminabrug) op het 
binnensluishoofd maakte deel uit van een belangrijkere verkeersroute, waardoor 
hier begin jaren ’60 de oude brug is vervangen door een nieuwe ophaalbrug, een 
stalen brug van het Amsterdamse type dat de eerste helft van de 20ste eeuw in 
zwang was gekomen en zeker inmiddels ook een zekere architectuurhistorische 
waarde vertegenwoordigt.     

De voor de constructie gebruikte materialen (hout voor de fundering, hardsteen en 
baksteen voor de sluishoofden, basaltblokken en hardsteen voor de 

schutkolkwanden, welijzer en hout voor bruggen) en de constructieve opzet van de 
sluishoofden, schutkolken en brug zijn kenmerkend te noemen voor de sluis- en 
bruggenbouw in de tweede helft van de 19de eeuw. De bekleding van de 
schutkolkwanden met basalt en de positionering van de trappen in de kolkwanden 
is kenmerkend voor de sluizen van het Merwedekanaal uit deze periode. Voordien, 
maar ook later nog waren kolkwanden vaak met baksteen bekleed (zie bijvoorbeeld 
nog bij de Parksluizen in Rotterdam, waar in kern betonnen wanden bakstenen 
bekledingen hebben gekregen). De latere onderhouds- en aanpassingswerken 
(herstelwerk sluishoofden waarbij hardsteen plaatselijk is vervangen door beton, de 
betonnen onderbouw van de nieuwe Wilhelminabrug)  is door afwijkend 
materiaalgebruik herkenbaar.  De stenen gebouwtjes voor de hydrolische 
bewegingswerken die in 1974 op de sluishoofden zijn gerealiseerd zijn als 
toevoeging niet als een verfraaiing van het beeld op te vatten.  
 
3.1.2 Stedenbouwkundige- en ensemblewaarden 

 
De sluis heeft een hoge stedenbouwkundige waarde als een sterk het beeld van de 
omgeving bepalende structuur met twee bruggen, sluishoofden en sluiskommen in 
een getrapt in hoogte oplopende opzet (kenmerkend voor een gekoppelde sluis). 
Samen met de woningen voor het sluispersoneel en deels ook met uit de late 19de- 
en vroege 20ste eeuw daterende gebouwen aan de Handelskade vormt de sluis een 
karakteristiek historisch ensemble, kenmerkend voor de ontstaans- en 
ontwikkelingstijd van het Merwedekanaal in de late 19de eeuw.  Ook van belang 
voor het totale beeld zijn de bomenrijen langs de westzijde van de schutkolken van 
de sluis.  Door de aanleg van het Merwedekanaal westelijk van de oude kern van 
Vreeswijk rond de Oude Sluis ontstond hier rond het kanaal met de 
Koninginnensluis een bescheiden stadsuitbreiding in de periode 1890-1920, waarvan 
nog de structuren en een deel van de bebouwing behouden is gebleven. De sluis en 
het kanaal zijn van deze uitbreiding de structuurbepalende kern, waardoor ook 
sprake is van stedenbouwkundig-historische waarde.  
 
De Koninginnensluis maakt binnen de omgeving waar hij is gesitueerd deel uit van 
een ensemble, maar binnen Vreeswijk maakt de sluis tevens ook deel uit van een 
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bijzonder historisch sluizenensemble (als ensemble ook op Rijksniveau als bijzonder 
waardevol gewaardeerd), dat verder bestaat uit twee vroeg 19de-eeuwse 
sluiscomplexen (Oude Sluis en Rijkshulpschutsluis) en de Beatrixsluizen uit de late 
jaren ’30 van de 20ste-eeuw. Deze vier sluizen tonen niet alleen anderhalve eeuw van 
sluizenbouw en de ontwikkeling daarbinnen, maar vormen tevens de landmarks van 
het sluizendorp Vreeswijk, waarvan het beeld wordt gekenmerkt door huizenbouw 
aan weerszijden van de waterwegen en bijbehorende sluizen die hier op de Lek 
uitwateren.  
 
3.1.3 Cultuurhistorische waarden  
 
De sluis heeft tevens een hoge cultuurhistorische waarde. Hij maakt deel uit van een 
binnen de economische ontwikkelingen van de late 19de eeuw in Nederland 
belangrijke nieuwe infrastructuur (Merwedekanaal), die op haar beurt feitelijk al 
weer na 40 jaar achterhaald was en deels vervangen zou worden door (voor de 
scheepvaart tussen Amsterdam en het Rijnland) het Amsterdam-Rijnkanaal.  Samen 
met de spoorwegen behoorden de kanalen tot de eerste grote, nieuwe 
infrastructurele projecten uit de 19de-eeuw, die uiteraard ook onlosmakelijk 
verbonden waren met de industriële revolutie en economische ontwikkeling van het 
land.  Binnen die infrastructuren is ook een ontwikkeling waar te nemen, zoals bij de 
vaarwegen. Zo bevinden bijvoorbeeld het Merwedekanaal en zijn opvolger zich in 
de directe omgeving van elkaar  en vergelijking van beide kanalen laat duidelijk zien 
hoe snel de ontwikkelingen ten gevolge van de industriële revolutie gingen (een 
nog typisch 19de-eeuws kanaal, met oude ophaal- en draaibruggen, traditionele 
sluizen met houten puntdeuren versus een modern kanaal met brede vaargeul, 
geen hinder bij de hoog aangelegde bruggen en beperkte hinder bij de ruime sluizen 
met moderne deursystemen).   
 
Het Merwedekanaal is één van de laatste grote infrastructurele projecten waarbij 
mankracht (handmatig graven) op grote schaal werd ingezet, maar tevens ook één 
van de eerste baggerschuiten. Het Merwedekanaal loopt samen met enkele andere 
19de-eeuwse kanalen vooruit op de voor onze huidige infrastructuur zo belangrijke 
ontwikkelingen uit de jaren ’30 van de 20ste eeuw (aanleg van het Amsterdam-
Rijnkanaal, Lekkanaal en Twentekanaal en het Rijkswegenplan van 1927). Met name 

dankzij deze in de jaren ’30 opgestarte projecten kreeg Nederland na de aanleg van 
spoorwegen en diverse kanalen eindelijk ook een sterk verbeterd verkeers- en 
waterwegennetwerk, waarmee de basis werd gelegd voor de enorme naoorlogse 
groei van het land. Een deel van de oudere kanalen, waaronder het Merwedekanaal, 
bleven overigens in de scheepvaart ook een rol spelen, met name voor de meer 
regionale binnenvaart en recreatievaart.  
 
Zowel de Oude Sluis als de Koninginnensluis hebben in hoge mate bijgedragen aan 
de ontwikkeling (zowel stedenbouwkundig als economisch) van Vreeswijk, dat van 
de wachttijden voor de schutkolken gebruik maakte om de schippers te bewegen in 
Vreeswijk inkopen te doen, te overnachten en uit te gaan. De economie van 
Vreeswijk was dan ook tot in de eerste helft van de 20ste eeuw sterk gericht op de 
vrachtvaart vanuit Amsterdam en Utrecht en vanuit het zuiden naar Amsterdam. De 
sluis is van deze ontwikkeling nog altijd een herinnering in hout, ijzer en steen.     
 
3.2 GETRAPTE WAARDENSTELLING OP ONDERDELEN:  
 TOELICHTING EN OMSCHRIJVING WAARDEN 
De volgende waardengradatie (getrapte waardenstelling), toegesneden op het 
toegepast bouwhistorisch onderzoek, wordt in de waardenbepaling gehanteerd 
(de bijbehorende kleuren corresponderen met de gebruikte gradaties in de 
waardenkaarten). Achter iedere waarde volgt een korte toelichting ten behoeve 
van het toegepast bouwhistorisch onderzoek, zoals dit in het 
herontwikkelingsproces kan worden ingezet. 
 
█ Hoge cultuurhistorische waarde (blauw): 
alle onderdelen die van wezenlijk en onlosmakelijk belang zijn voor het kunstwerk 
en zijn bouwhistorische ontwikkeling en bij behoud van de cultuurhistorische 
waarde als geheel onverkort gerespecteerd zouden moeten worden. 
 
█ Positieve waarde (groen): 
alle onderdelen die voor de instandhouding van de ontwikkelingsgeschiedenis 
van het kunstwerk waarde bezitten. Behoud is gewenst, maar de waarde is niet 
dusdanig hoog, dat aanpassing of verandering onmogelijk zou zijn.  
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█ Indifferente onderdelen (geel): 
Veelal veel jongere onderdelen, die niets of weinig aan de waarde van het 
kunstwerk toevoegen en ook geen wezenlijke onderdelen van de 
ontwikkelingsgeschiedenis zijn. Behoud is mogelijk, maar niet noodzakelijk. 
 
█ Storende elementen (rood): 
betreft meestal vrij recente toevoegingen, die een sterke aantasting vormen van 
het oorspronkelijke concept, de ruimtewerking of de detaillering. 
 

3.3 GETRAPTE WAARDENSTELLING OP ONDERDELEN 
 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de waardevolle onderdelen 
van de sluis en de Emmabrug. Deze opsomming is een toelichting en aanvulling 
op de waardenkaart, die een overzichtelijk beeld geeft van de hier opgesomde 
waarden. Indifferente en storende onderdelen zijn in onderstaande opsomming 
in principe niet relevant, aangezien het onderdelen betreft die geen 
monumentwaarden vertegenwoordigen. 
 
█ Hoge cultuurhistorische waarde (blauw): 
 
Algemeen 
- Opzet van de gekoppelde sluis met buitensluishoofd met stormvloeddeuren 
en ebdeuren, middensluishoofd en binnensluishoofd, beide met puntdeuren 
met daartussen twee grote schutkolken in een in hoogte getrapte opbouw. 
Bruggen (principe) over buiten- en binnensluishoofd 
 
Buitensluishoofd 
- Wanden in baksteen en hardsteen met schotbalksleuven, hardstenen 
  Dekzerken 
- Kopwanden zuidzijde in basaltblokken en hardsteen. 
- Oude balustraden met gietijzeren balusters. 
- Jaartalsteen in hardsteen met jaartallen 1882-1886 op zuidwand westelijke  
  deel buitensluishoofd.  
- Oude kraantjes van schotbalkkering buitensluishoofd.   

- Dubbele welijzeren ophaalbrug (Emmabrug) exclusief jongere balustrade en  
  jonger brugdek. 
- Houten puntdeuren (type & vorm) 
- Stalen vloeddeuren (principe) 
 
Schutkolken 
- Vorm/plattegrond schutkolken, met verloop van schutkolkwanden 
- Schutkolkwanden in basaltblokken inclusief aanwezige haalkommen en 
hardstenen dekzerken 
- Gietijzeren dubbele bolders op dekzerken 
- Dubbele trappen in nis van schutkolkwanden in hardsteen (exclusief huidige 
gepleisterde afwerking)  
 
Middensluishoofd 
- Wanden in baksteen en hardsteen met plaatselijk nog aanwezige hardstenen 
dekzerken 
- Houten puntdeuren (type & vorm) 
 
Binnensluishoofd 
- Wanden in baksteen en hardsteen met plaatselijk nog aanwezige hardstenen 
dekzerken 
- Houten puntdeuren (type & vorm) 
 
█ Positieve waarde (groen): 
 
- Dukdalven en remmingswerken voor binnensluishoofd 
- Remmingswerken, afmeerwerken, loopplanken in voorhaven 
- Wachthuisje uit 1955 bij middensluishoofd 
- Huidige Wilhelminabrug met betonnen onderbouw 
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█ Indifferente onderdelen (geel): 

 
Buitensluishoofd 
- Jong straatwerk in betontegels 
- Hydrolisch bewegingswerk Emmabrug. 
- Hydrolische armen met omkasting van de sluisdeuren 
- Bedieningshuisje, motorhuisjes en keermuur aan noordzijde uit 1974 
- Jong straatwerk voor de brug op beide landhoofden.    
- Jongere balustrade en jonger brugdek Emmabrug. 
- Jongere seinlichten, slagbomen e.d.  
 
Schutkolken 
- Jonge bestrating in betontegels oostzijde zuidelijke schutkolk 
- Gepleisterde afwerking op dubbele trappen in nis van kademuren 
- Jongere “open” bestrating westzijde noordelijke sluiskolk.  
 
Middensluishoofd 
- Betonnen reparaties ter vervanging dekzerken 
- Jong straatwerk in betontegels 
- Hydrolische armen met betonnen omkasting van de sluisdeuren 
- Motorhuisjes in talud aan noordzijde uit 1974 
- Jonge trappen, exclusief oude hardstenen randen  
 
Binnensluishoofd 
- Betonnen reparaties ter vervanging dekzerken 
- Jong straatwerk in betontegels 
- Hydrolische armen met omkasting van de sluisdeuren 
- Bedieningshuisje brug en hydrolisch systeem uit 1974 
- Jonge seinlichten, slagbomen e.d 
 
 
Drs. F.A.C. Haans, bouwhistoricus bnb 
Monumenten Advies Bureau, Nijmegen 30 juni 2014 
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4 DE CULTUURHISTORISCHE WAARDE VERSUS DE 
 VOORGESTELDE AANPAK 
 
4.1 Conclusies van het onderzoek 

 
Uit het onderzoek en de daaruit voortvloeiende waardenstelling is gebleken dat 
de Koninginnensluis een hoge cultuurhistorische waarde bezit. Dat de sluis en 
Emmabrug cultuurhistorische waarde bezitten is reeds erkend door  de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed middels een opname in het Register van 
Rijksmonumenten, als gevolg van een voordracht voor bescherming binnen het in 
de jaren ’90 op landelijke schaal uitgevoerde Monumenten Inventarisatie Project 
(inventarisatie architectuur en stedenbouw uit periode 1850-1940).  
 
Binnen dit monumentale geheel zijn op onderdeelniveau wel duidelijke verschillen 
in waarden aan te duiden. Alle nog oorspronkelijke onderdelen en materialen van 
de wanden van de sluishoofden, schutkolken en Emmabrug bezitten een hoge 
monumentwaarde. De jonge bestratingen, bewegingswerken en bijbehorende 
huisjes uit 1974 bezitten geen monumentale waarde en zijn feitelijk waar het de 
huisjes betreft deels te beschouwen als beeld verstorende elementen.  In principe 
geniet de Wilhelminabrug geen beschermde status, maar als karakteristieke 
naoorlogse3 ophaalbrug volgens het Amsterdamse type bezit de brug wel 
degelijk enige cultuurhistorische waarde.  
 
4.2 Aanbevelingen met betrekking tot de plannen 
  
Omdat bij de op handen zijnde herstelplannen wordt uitgegaan van een nieuwe 
opzet van de bewegingswerken zijn de huisjes op de sluishoofden uit 1974 niet 
meer noodzakelijk. Bij vernieuwing wel de oude uitsparingen/kasten in de 
sluishoofden respecteren. Het plan is om de feitelijk ook als beeldverstorend te 
beschouwen elementen (bedienings- en motorhuisjes) te slopen en de oude 
situatie met talud op de sluishoofden te herstellen.  
 

Door de gekozen insteek met betrekking tot stabilisatie van de schutkolkwanden 
kunnen deze gehandhaafd blijven en behoeven ze alleen te worden hersteld waar 
noodzakelijk. Dit houdt onder meer in dat gescheurde hardstenen onderdelen 
door verlijming behouden dienen te blijven.  Baksteen alleen uithakken indien de 
steen te zeer is aangetast. Jongere aanvullingen in beton behoeven mits ze in 
goede conditie verkeren niet te worden vervangen, ondanks het feit dat hun 
monumentale waarde gering is. Een conserverende aanpak, met behoud van 
latere herstellingen wordt nagestreefd.  
 
Bij de trappen in de schutkolkwanden kan voor de veiligheid worden volstaan met 
toevoeging van een eenvoudige stalen (zwart gelakte) handleuning op beugels 
langs de schutkolkwand. Toevoeging van verdere hekwerken moet bij voorkeur 
vermeden worden.  
 
Drs. F.A.C. Haans, bouwhistoricus bnb,  
Monumenten Advies Bureau Nijmegen 30 juni 2014 
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Situatietekening 
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Lengtedoorsnede over bovenschutkolk en bovensluishoofd en onder plattegrond met natuursteenafdekkingen (boven) en fundering (onder) 
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Lengtedoorsnede over benedenschutkolk en midden- en benedensluishoofd en onder plattegrond met natuursteenafdekkingen (boven) en fundering (onder) 


