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De sluis te Bodegraven 
Ontginning 

Als je in Bodegraven naar de rustig voortkabbelende Oude Rijn kijkt dan denk je misschien dat het 

water zomaar naar de zee stroomt. Zo eenvoudig is het echter niet. Zo’n 2500 jaar voor Christus 

ontstond, in wat nu Nederland is, een gesloten kustlijn. De duinenrij beschermde het achterliggende 

land tegen overstromingen van de Noordzee. Maar de duinen verhinderden ook de vlotte afwatering 

van de rivieren. Aan weerszijden van de (Oude) Rijn ontstonden moerassen. Alleen wat hoger 

gelegen delen, zoals oeverwallen die bestaan uit afzettingen van zand en klei, bleven droog en waren 

geschikt voor bewoning. In de Romeinse tijd was de Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk. Op de 

oeverwallen bouwden de Romeinen forten, wegen en bruggen en in de directe omgeving van de 

legerkampen ontstonden nederzettingen. De oudste aanwijzingen van bewoning rond Bodegraven 

stammen uit deze tijd. Op de zuidelijke oever van de Rijn lag bij de monding van de veenstroom de 

Oude Bodegrave een Romeinse versterking. De Romeinen zijn hier waarschijnlijk tot halverwege de 

derde eeuw na Christus gebleven. Na hun vertrek duurde de bewoning voort op de plekken die in de 

Romeinse periode bewoonbaar waren. De bevolking groeide en er ontstond behoefte aan nieuw land 

voor bewoning en landbouw.  

In de 9de en 10de eeuw werd er al een begin gemaakt met ontginningen van het veenmoeras. Om de 

drassige gebieden geschikt te maken voor bewoning en landbouw werden er weteringen en sloten 

gegraven om het water uit het moeras te laten lopen, rechtstreeks de rivier in. De droge oeverwallen 

vormden het startpunt van de ontginningen. De bovenste laag van het veenpakket werd zodoende 

droog en daarmee geschikt voor bewoning en bewerking. Het overtollige water liep aanvankelijk via 

de sloten op natuurlijke wijze af naar de lager gelegen rivieren zoals de Oude Rijn en de Hollandsche 

IJssel. De ontginning heeft grote gevolgen gehad voor de latere waterhuishouding en heeft 

uiteindelijk geleid tot de oprichting van waterschappen. 

 Meer lezen: Es, J. van, 2009: Grenswater: Geschiedenis van het Groot-Waterschap van 

Woerden 1226-1995, Utrecht. 

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/bodegraven-reeuwijk/bodegraven/ . 

 

Wateroverlast 

In de 9de eeuw werd Bodegraven genoemd als Bodelo of 

Bodelograve. De naam zou te verklaren zijn als de 

persoonsnaam “Bodo” en “lo” als bos, wat zou kunnen 

betekenen “het bos door Bodo vergraven/ontgonnen”. In 

de loop van de 10de eeuw wordt de naam Bodegraven 

verder vermeld in geschriften van het bisdom Utrecht. In 

de omgeving van de huidige dorpskerk stonden toen 

waarschijnlijk enkele boerenhoeven op de hoge 

kleiruggen ten noorden van de Oude Rijn. De Oude Rijn 

trad regelmatig buiten zijn oevers en de kleiruggen 

vormden een beveiliging tegen het water. Bodegraven 

ligt in het vaak omstreden grensgebied tussen Holland en 

Utrecht (het Sticht). Er was regelmatig bonje tussen het 

Graafschap Holland en het Bisdom Utrecht, met soms 

felle strijd tot gevolg. Aanvankelijk maakte Bodegraven 

Keizer Frederik Barbarossa. Miniatuur uit een 

handschrift uit circa 1188. (Afbeelding: maker 

onbekend [Public domain], via wikimedia 

commons). 

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/bodegraven-reeuwijk/bodegraven/
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deel uit van het gebied van de bisschop van Utrecht. In 1281 werd het dorp als onderpand voor een 

grote geldlening aan de Hollandse graaf Floris V gegeven. De graaf wilde deze geldlening verhalen op 

Jan van Nassau, bisschop van Utrecht, voor aan hem bewezen diensten. Na 1296 valt Bodegraven 

definitief onder het graafschap Holland. De band met Woerden, dat nog enkele jaren deel bleef 

uitmaken van het gebied van de bisschop, bleef echter nog lang bestaan. Bodegraven had weliswaar 

eigen schout, schepenen en ambachtsbewaarders, maar viel onder het baljuwschap van Woerden.  

Halverwege de 12de eeuw verzandde de monding van de Oude Rijn bij Katwijk. Hierdoor kon het 

Rijnwater moeilijker weglopen en door de grote toevoer van water uit Utrecht had Holland in het 

kustgebied te kampen met grote wateroverlast. Hierop liet graaf Floris III van Holland op de grens 

van de twee gebieden een dam bouwen in de Rijn bij Zwammerdam (de Zwadenburgdam) om het 

water tegen te houden. Nu zaten de bewoners aan de Stichtse kant van de dam met het probleem 

van wateroverlast. Het geschil tussen de graaf en de bisschop werd aan keizer Frederik Barbarossa 

voorgelegd. In 1165 deed die keizer uitspraak. De Rijn mocht niet worden afgedamd en moest een 

vrije rivier blijven. Na veel geharrewar werd er een doorlaatopening in de dam aangebracht. In 1255 

stelde graaf Willem II van Holland het Hoogheemraadschap van Rijnland in. Dit was het eerste 

waterschap van Nederland. Aan de andere kant van de grens ontstond het Groot-Waterschap van 

Woerden.  

 Meer lezen: 

https://www.digibron.nl/search/detail/012ea654bbda63616ed1d41d/bodegraven . 

 

Karssen, C., 1979: 't Deftige dorp; kleine geschiedschrijving van Bodegraven, Bodegraven 

(pagina: 7-11, 42 en 68; het boek kan aangevraagd worden bij de bibliotheek van Woerden). 

De rol van Bodegraven in de waterstrijd 

In het midden van de 14de eeuw gaat Bodegraven een rol spelen in de problemen rondom de 

waterbeheersing in het gebied. In de Rijn moest een duidelijke scheiding tussen het Rijnlandse en het 

Woerdense gebied worden aangebracht. Dit om ongewenste waterafvoer te voorkomen. Aangezien 

de beide waterschappen al aanwezig waren in Zwammerdam zou dat de meest voor de hand 

liggende plek zijn geweest om een sluis te bouwen waarmee de waterafvoer onder controle kon 

worden gebracht. Het Groot-Waterschap van Woerden koos echter voor een oplossing op eigen 

grondgebied. In het hart van Bodegraven werden een nieuwe sluis en een brug gebouwd. De bouw 

van de sluis was het gevolg van de afsluiting van de Hollandsche IJssel bij de Lek. Die afsluiting was in 

1285 door graaf Floris V bepaald. Op die manier werd bij hoge waterstanden in de Lek voorkomen 

dat de gebieden rond de Hollandsche IJssel onder water zouden komen te staan. De Hollandsche 

IJssel stond toen in open verbinding met de 

zee en de invloed van eb en vloed was tot 

IJsselstein merkbaar. Bij lage waterstanden 

(eb) kon overtollig water wel gewoon 

weglopen. De boeren konden dus regelmatig 

lozen op de Hollandsche IJssel. Hierdoor werd 

het land in het voorjaar vroeg droog.  

Om het Woerdense water goed af te kunnen 

voeren, kreeg het Groot-Waterschap van 

Woerden in 1363 toestemming voor het in 

gebruik nemen van drie weteringen tussen de 

Oude Rijn en de Hollandsche IJssel. Dit 

Technische tekening van de te herstellen sluis te Bodegraven uit 

1703. Het betreft een dwarsdoorsnede met sluisdeuren. 

(Afbeelding: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard).  

https://www.digibron.nl/search/detail/012ea654bbda63616ed1d41d/bodegraven
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werden de bestaande Linschoten en de nieuw te graven Enkele en Dubbele Wiericke. Via de beide 

Wierickes kwam het water vanuit de Oude Rijn in de Hollandsche IJssel. De afwatering via de 

Linschoten werd al in 1367 in gebruik genomen. Het ligt voor de hand dat de Bodegraafse sluis in 

datzelfde jaar gebouwd is. De waterstrijd, tussen Rijnland en Woerden, bleef nog eeuwenlang 

voortbestaan. Het was altijd de vraag hoeveel water Woerden op Rijnland mocht lozen en hoeveel 

ervoor betaald moest worden. Het Groot-Waterschap van Woerden bestaat inmiddels niet meer. 

Maar er wordt nog steeds betaald, nu door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, voor de 

kosten van het afgevoerde water. 

Conflicten 

De stad Woerden had veel invloed in het Groot-

Waterschap van Woerden. Het gebruikte de 

sluizen in het gebied van het Groot-Waterschap 

om haar eigen handelsbelangen te dienen. In 

1399 hadden de Woerdenaren toestemming 

gekregen om sluitbomen te leggen bij de 

Bodegraafse sluis. Zo konden zij tol heffen aan 

de scheepvaart. Door de jaren heen ruzieden 

Woerden en Rijnland steeds over die heffing 

voor het recht van doorvaart. Pas in 1617 werd 

de sluitboom weggehaald op verzoek van de 

ambachtsbewaarders van Bodegraven. Hier 

stond tegenover dat er jaarlijks een vast bedrag 

aan Woerden betaald moest worden. Aan het begin van de 17de eeuw was de verstandhouding 

tussen beide waterschappen heel slecht. ’s Nachts werden bijvoorbeeld de nieuwe sluisdeuren, die 

Woerden bij de Bodegraafse sluis had aangebracht, vernield door Rijnland. Rijnland wilde alleen 

schotdeuren in de sluis hebben. Hierop plaatste Woerden opnieuw nieuwe, drijvende wachtdeuren 

in de sluis en werd door constante bewaking verdere vernieling voorkomen.  

In 1965 kwam er definitief een einde aan de vijandigheid tussen Rijnland en het Groot-Waterschap 

van Woerden. Er werd besloten een beeltenis van keizer Frederik Barbarossa op te richten als 

herinnering aan de lange en woelige waterschapshistorie. Om de samenwerking tussen Rijnland en 

Woerden te onderstrepen werd besloten dat beide waterschappen verantwoordelijk waren voor het 

onderhoud van het beeldje. In 1971 werd het beeldje in Zwammerdam geplaatst. 

 Meer lezen: 

https://issuu.com/weeklies/docs/150826201945-d4404432ba284281ad9ecf890754b6ff . 

(Artikel pagina 17: Verhalen uit het archief-  Bodegraafse sluis al eeuwen oud).

De sluis 

De sluis in Bodegraven ligt in de Oude Rijn midden in het centrum van het dorp. Het is een 

gecombineerde spui- en schutsluis. Met de spuisluis wordt de waterhuishouding geregeld en 

overtollig water geloosd. De schutsluis heeft een scheepvaartfunctie en zorgt ervoor dat schepen, 

ook bij verschillend waterniveau, van de ene naar de andere waterloop kunnen varen. 

Afbeelding van de sluis en brug in Bodegraven in 1731, rechts 

de overtoom. (Foto: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard). 

https://issuu.com/weeklies/docs/150826201945-d4404432ba284281ad9ecf890754b6ff
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In eerste instantie lag er aan de 

noordkant van de brug een 

zogenaamde overtoom met een 

windas. Via een hellingbaan van 

met vet ingesmeerde balken 

konden kleine schepen uit het 

water worden getrokken en naar de 

andere waterloop worden gesleept. 

Voor grotere schepen werkte dit 

niet zo goed; zij moesten worden 

geschut in de schutsluis. Door de 

overtoom werd de sluis voor de 

scheepvaart in de eerste jaren na de 

aanleg nog weinig gebruikt en  

waren de schepen veelal licht en 

klein. In 1456 was de sluis maar drie keer per week een uur geopend om schepen door te laten. In 

1611 was dat al twee keer per dag. In de loop der jaren nam het vrachtverkeer per schip verder toe 

waardoor de sluis vergroot en verbreed moest worden. Dat gebeurde rond 1890. Bij overvloedige 

regenval  – en dus sterke stroming in de rivier -  hadden grote schepen moeite om rivier opwaarts de 

sluisdrempel te passeren. In 1987 werd daarom begonnen met de aanleg van een spuikoker. Die 

spuikoker werd gebouwd ten zuiden van de sluis onder de straat van de Rijnkade. De koker loopt van 

de oostzijde van de sluis naar de westzijde van de brug. In droge zomers kunnen de sluis en spuikoker 

gebruikt worden om verzilting door binnendringend zeewater tegen te gaan. Want via de spuikoker 

kunnen er grote hoeveelheden zoet water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal aan Rijnland worden 

geleverd.  

De brug 

Bij de sluis werd ook een brug aangelegd. 

In het begin was dit een houten brug die 

door het Groot-Waterschap van Woerden 

onderhouden moest worden. Op 

afbeeldingen uit de 17de eeuw is te zien 

dat de houten brug vervangen is door een 

stenen brug. Toen het Groot-Waterschap 

besloot om de stenen brug te laten 

bouwen ontstond er grote ruzie. Het Hof 

van Holland in Mechelen moest eraan te 

pas komen en een beslissing nemen. De 

stenen brug kwam er uiteindelijk toch. 

Over de leuning van deze brug moet in 

1672 een Franse soldaat zijn dood hebben 

gevonden. Zijn skelet en delen van zijn 

uitrusting zijn eeuwen later bij het 

uitdiepen van de sluis teruggevonden. Op 

een waterverftekening uit 1811 is een 

nieuwe hoge ophaalbrug met sluisdeuren 

te zien. De ophaalbrug met sluisdeuren. (Foto: R. Kemkes). 

Sluiskom en sluisdeuren. Ook is te zien hoe er sluisgeld betaald wordt aan de 

sluis- en/of brugwachter. (Foto: R. Kemkes). 
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De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in de sluis te Bodegraven en de gevolgen die de 

aanleg van de sluis had voor het dorp. 

 

1. Bezoek de sluis in het centrum van Bodegraven. Onderzoek de locatie en verzamel alle 

informatie die je kunt vinden. Maak foto’s of misschien een video van de werking van de 

sluis. Bezoek ook nog een andere sluis naar keuze, zoals de sluis in de Oude Rijn te 

Nieuwerbrug, de Haanwijkersluis te Harmelen of de sluis bij Oudewater. Maak in jullie 

verslag van de bezoeken een vergelijking tussen de twee sluizen die jullie bezocht hebben. 

Denk daarbij aan de functie(s), ligging en het belang van de sluis.  

2. Verdiep je in de oorsprong van de Bodegraafse sluis en onderzoek de bouwgeschiedenis. Er 

wordt wel gezegd dat Bodegraven zijn ontstaan en ontwikkeling vooral te danken heeft aan 

de bouw van de sluis en de bijbehorende brug. Wat waren de redenen om de sluis in de 

Middeleeuwen te bouwen en hoe zullen de sluis en brug bijgedragen hebben aan de 

ontwikkeling van Bodegraven?  

 

3. Onderzoek de strijd die woedde over het afvoeren van water via de Oude Rijn. Probeer via de 

opgegeven bronnen te achterhalen wat er allemaal speelde en welke partijen, en later 

waterschappen, tegenover elkaar stonden. Wat waren de standpunten van de verschillende 

partijen? 

 

4. De sluis te Bodegraven is een gecombineerde spui- en schutsluis. Wat is het verschil tussen 

deze beide sluistypen? Geef in een aantal plaatjes de werking van zowel een schutsluis als 

een spuisluis weer. Illustreer het geheel zoveel mogelijk met foto’s van details die jullie zien 

bij de sluis van Bodegraven of de andere sluis die jullie hebben bezocht. Leg ook de werking 

van een overtoom uit. 

5. Sluizen vinden we in heel Nederland. Veel sluizen hebben hun oorsprong in de 

Middeleeuwen en dienden om overtollig water te spuien. In het noorden van ons land 

worden de sluizen aangeduid met namen als zijl of siel (syl). In Zeeland wordt ook wel de 

naam sas gebruikt. Een andere naam voor een schutsluis is ‘verlaat’. De benaming van deze 

bouwwerken vinden we vandaag de dag terug in tal van plaatsnamen. Stel een lijstje samen 

van tien voorbeelden met verschillende benamingen voor de sluis. Geef steeds in een paar 

zinnen een verklaring voor de naam en de oorsprong van de bijbehorende sluis. Zie je 

overeenkomsten en verschillen met de Bodegraafse sluis? 
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De werkwijze 

In deze opdracht werken jullie als een team. Je bent samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Dat betekent dat je onderling het werk kan verdelen maar ook dat je onderling steeds moet 

afstemmen over wat je hebt gevonden en wat er verder nog nodig is. In deze opdracht kunnen jullie 

de volgende deelopdrachten onderscheiden en elk van jullie is bij al die onderdelen betrokken! 

A. Bezoek de sluis in Bodegraven en een andere sluis naar keuze en illustreer aan de hand van 

deze bezoeken de werking van een schutsluis en een spuisluis.  

 

B. Verdiep je in de oorsprong en bouwgeschiedenis van de sluis en ga na wat het belang ervan 

was in de Middeleeuwen. 

 

C. Verdiep je in de waterstrijd en achterhaal wat er speelde en welke partijen tegenover elkaar 

stonden. 

 

D. Stel een lijstje samen van tien voorbeelden met verschillende benamingen voor de sluis en 

geef een verklaring voor de naam en oorsprong van de bijbehorende sluis. 

 

E. Eindpresentatie maken. 

 

De eindpresentatie 

Als team maak je een verslag van wat je hebt gedaan en hoe je de deelvragen hebt aangepakt. 

Daarnaast maken jullie een tastbaar product waarbij je kunt kiezen uit de volgende vormen: 

 Een poster op formaat A2 waarmee jullie bezoekers van de sluis en brug in Bodegraven 

informeren over de oorsprong en het belang van de sluis. Selecteer alleen de belangrijkste 

zaken om op de poster te plaatsen en let op een goede verhouding tussen tekst en beeld. 

Bedenk ook dat een passant hooguit enkele minuten de tijd neemt om stil te staan bij de 

poster. Misschien wordt jullie poster nog eens gebruikt als informatiebord bij de sluis.  

 

 Een beeldreportage (foto en/of video) waarin jullie de werking van de sluis te Bodegraven 

uitleggen. Laat de beelden spreken en wees spaarzaam met tekst. Misschien kan het 

resultaat gebruikt worden om toeristen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van 

Bodegraven enthousiast te maken voor een bezoek aan de sluis. 

 

 Een PowerPoint presentatie “Waterbeheer rond en door Bodegraven” van maximaal 25 

beelden waarin jullie schematisch laten zien hoe, in verschillende perioden tussen het jaar 

1000 en 1500, het overtollige water werd afgevoerd naar zee. Belicht bij elke periode de rol 

van de Bodegraafse sluis. Je mag de perioden zelf kiezen maar het moeten er minimaal drie 

zijn. Tip: Sluit de reeks af met een korte schets van de huidige situatie! 
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De bronnen  

Om je op weg te helpen staan er in de tekst al wat bronnen vermeld. Andere nuttige bronnen zijn 

misschien: 

 Over de ontginning van het veenmoeras. 

https://www.entoen.nu/nl/zuid-holland/rijnland/circa-1000-ontginning-van-het-veen . 

 

 Over de Bodegraafse sluis. 

Es, J. van, 2009: Grenswater: Geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden 1226-

1995, Utrecht (pagina: 46-47, 101, 116 en 173; het boek bevindt zich in de bibliotheek van 

Woerden). 

 

 Over het ontstaan van de Enkele en Dubbele Wiericke. 

Visser, S., 2007: Het Reeuwijkse land; de landschapsgeschiedenis van een 'merkwaardig' 

gebied, Zutphen (pagina 57; het boek bevindt zich in de bibliotheek van Bodegraven, maar 

kan ook aangevraagd worden bij de bibliotheek van Woerden). 

 

http://goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/?page_id=1351 . 

 

 Over de waterstrijd en afwateringsproblematiek. 

http://www.nieuwerbrug.net/waterstrijd/index.html . 

 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/het-gevecht-met-het-water . 

 

 Over de aanleg van de spuikoker en woelige historie van de sluis. 

https://www.digibron.nl/search/detail/f7ffb1bd1a51dde7179a0fe60acf9fd8/bodegraafse-

spuikoker-belangrijke-schakel-in-zoetwatervoorziening-van-west-nederland . 

 

 Over de werking van een schutsluis. 

https://www.onlinezeilschool.nl/sluizen/ . 

 

Natuurlijk mag/moet je ook andere bronnen raadplegen maar let op: in je verslag moeten alle 

bronnen die je gebruikt ook worden vermeld! 

  

https://www.entoen.nu/nl/zuid-holland/rijnland/circa-1000-ontginning-van-het-veen
http://goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/?page_id=1351
http://www.nieuwerbrug.net/waterstrijd/index.html
http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/het-gevecht-met-het-water
https://www.digibron.nl/search/detail/f7ffb1bd1a51dde7179a0fe60acf9fd8/bodegraafse-spuikoker-belangrijke-schakel-in-zoetwatervoorziening-van-west-nederland
https://www.digibron.nl/search/detail/f7ffb1bd1a51dde7179a0fe60acf9fd8/bodegraafse-spuikoker-belangrijke-schakel-in-zoetwatervoorziening-van-west-nederland
https://www.onlinezeilschool.nl/sluizen/
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Het tijdschema 

De opdracht moet in vijf weken worden afgerond. Maak vooraf een goed tijdschema en probeer je 

daar ook echt aan te houden. 

Week 1:  

 Plannen bezoek sluizen; 

 Verdelen van werkzaamheden onder de teamleden, afspraken over afstemming maken; 

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Bezoek sluizen en beeldmateriaal maken; 

 Uitwerken van de deelopdrachten. 

Week 3: 

 Schrijven van het verslag rond de afgelegde bezoeken; 

 Uitwerken van de deelopdrachten; 

 Kiezen van de werkvorm voor de eindpresentatie. 

Week 4: 

 Afronden van het werk aan de deelopdrachten; 

 Toevoegen resultaat deelopdrachten aan het verslag; 

 Maken van de eindpresentatie. 

Week 5: 

 Afronden van de eindpresentatie;  

 Eindpresentatie geven. 

 

 

Colofon 

Deze praktische opdracht werd samengesteld door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging,  

http://shhv.info/, in samenwerking met Het Kalsbeek college te Woerden. Het geheel of gedeeltelijk 

overnemen van (delen van) deze opdracht wordt na overleg in de regel toegestaan.  

 

http://shhv.info/

