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De Sluisbrug te Oudewater 

Verbonden met water 

Oudewater ligt aan de Hollandse IJssel. Maar waarom precies daar? Het is van oudsher een 

strategische plek omdat juist op deze plek het riviertje de Lange Linschoten uitmondt in de Hollandse 

IJssel. Vroeger stroomde dit riviertje rechtstreeks in de grotere rivier. Maar sinds de Middeleeuwen 

ligt er in de monding een sluis. Die is nodig voor de waterhuishouding en maakt het ook mogelijk dat 

er scheepvaartverkeer mogelijk is tussen beide rivieren.  

 
Een kenmerkende Kwakel (brug) over de huidige Lange Linschoten tussen Oudewater en Linschoten. (Bron: plaatsengids.nl 

en Jan Dijkstra).  

Dat laatste beperkt zich nu tot toerisme, maar vroeger, in de Middeleeuwen en later, vond er van en 

naar Oudewater een intensieve scheepvaart plaats. Er waren diensten naar Amsterdam – de naam 

Amsterdamse Veer herinnert er nog aan – maar ook naar Rotterdam, Woerden, Gouda, Utrecht, 

Vlaardingen en nog meer bestemmingen. Veel vrachtvaart stond toen in het teken van de 

touwslagerijen die Oudewater beroemd maakten. De schepen voerden hennep aan en brachten het 

garen naar lijnbanen in de grote steden, waar ze van het garen touwwerk en trossen maakten voor 

de schepen. Verder was er vervoer van landbouwproducten en – later – ook van personen. In deze 

praktische opdracht kijken we vooral naar de situatie aan het eind van de Middeleeuwen. 

De oorsprong 

Voordat de Romeinen in deze streken arriveerden bestond de streek rond het huidige Oudewater, 

Linschoten en Montfoort uit een groot veenmoeras. Het maakte deel uit van het uitstromingsgebied 

van de Rijn. Het gebied was nagenoeg ontoegankelijk – vandaar dat de Romeinen zich hoofdzakelijk 

ophielden op de hogere overvallen van de Rijn en andere rivieren. Het overvloedige water in het 



 
2 

veenmoeras baande zich een weg naar de Rijn via veenriviertjes. Een daarvan was de Lange 

Linschoten. Hij viel deels samen met de huidige Hollandse IJssel, maar vanaf de plek waar nu 

Oudewater ligt, liep hij noordwaarts en vanaf Linschoten weer zuidwaarts. 

 
Luchtfoto van Oudewater. Links in het midden van de foto zie je de plaats waar de oorspronkelijke Lange Linschoten 

overgaat in de huidige Hollandse IJssel. (Foto: Hollandlichtfoto). 

De huidige M.A. Reinaldaweg volgt grotendeels deze oude rivierloop. Tussen Montfoort en 

Oudewater was er nog geen rivier. Deze doorbraak ontstond pas in de Romeinse tijd. De oude loop 

ging later het Oude Water heten.  

De daarnaar genoemde nederzetting ontstond op een oeverwal aan de noordkant van Lange 

Linschoten. Vanaf de elfde eeuw begonnen de bewoners langs deze rivieren dijken aan te leggen om 

de vaak voorkomende overstromingen van hun landbouw- en woongebied een halt toe te roepen. 

Tegelijkertijd begon men ook het moeras dat zich verder van de rivieren bevond, te ontginnen en 

geschikt te maken voor landbouw.  

Dat ontginnen mocht niet zomaar. Je had een overeenkomst nodig van de hoogste bazen en 

eigenaren van het land. Dat waren in deze streek vooral de bisschop met de grote geestelijke 

instellingen (kapittels) van Utrecht. Zo’n overeenkomst met de bisschop en/of het kapittel heette een 

cope en die naam kom je als toevoeging aan plaats- of gebiedsnamen (-kop, -cop, -koop, -schop) nog 

overal tegen.  
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Ontginning en wateroverlast 

Willeskop en Papekop werden in de elfde eeuw ontgonnen. Hoenkoop wordt voor het eerst 

genoemd in 1122. ‘Lindescote’ (Linschoten) werd in de twaalfde eeuw ontgonnen. 

Snelrewaard is in dezelfde tijd ontgonnen en mogelijk als onderdeel van dezelfde cope als 

Zuid-Linschoten. Diemerbroek – gezien de naam een moerassig gebied – werd in de twaalfde 

eeuw ontgonnen. (…)  Op de ontginningen werd graan verbouwd. Dit graan werd verkocht 

aan de steden en zo konden de nieuwe steden in Holland en Utrecht groeien. Maar de 

veengrond begon al snel in te klinken met het gevaar dat de grond te nat zou worden voor het 

verbouwen van graan. Er moest dus water afgevoerd worden uit de polders. (…) 

 
Een kaart van Oudewater, gemaakt door Jacob van Deventer in 1557 , laat goed zien hoe de stad ligt ten opzichte van de 

Hollandse IJssel en de Lange Linschoten. (Bron: Studiekring Historische Cartografie). 

Een stormvloed, aan het einde van het jaar 1136, verergerde het probleem. Het via de Rijn 

binnendringende zeewater zette zowat alles onder water in Utrecht en Holland. De graven van 

Holland en het Bisdom Utrecht kregen ruzie toen de Hollanders een dam bouwden bij Zwammerdam, 

om van het Utrechtse water af te zijn. Daar werden zelfs processen over gevoerd! Het einde van het 

liedje was dat rond 1200 er in die dam een waterdoorlaat werd aangelegd. In 1226 kwam er een 

verdrag tot stand waarin de afwatering van de gebieden rond Utrecht werd geregeld. Die liep toen 

vooral via de (huidige) Oude Rijn. 

In 1366 vond een belangrijke wijziging in de afwatering plaats: er werd nu meer geloosd op 

de Hollandse IJssel. Daarvoor werd de Lange Linschoten uitgediept en verbreed. Ook werd de 

Korte Linschoten gegraven. In Oudewater werd een nieuwe sluis gebouwd. Al in 1334 wordt 
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gesproken van de sluis in de stad Oudewater. In 1367 werd deze sluis in de Lange Linschoten, 

bij de huidige Sluisbrug in Oudewater, vernieuwd. Door de sluisdeuren bij de Sluisbrug en de 

Romeijnbrug kon ook het waterpeil in de haven van Oudewater – de monding van de Lange 

Linschoten – geheel kunstmatig worden geregeld. 

 (…) 

In 1366 werden ook de Enkele en de Dubbele Wiericke gegraven. Beide afwateringskanalen 

werden voorzien van een sluis. De sluis van de Enkele Wiericke heeft geen naam en ligt bij de 

boerderij Wierixoord. De sluis van de Dubbele Wiericke, een kanaal dat ook voor de handel 

van belang was, werd bekend als ‘Goejanverwellesluis’ en kwam rond 1370 gereed.  

 De bron van de cursieve gedeelten (tekst van Nettie Stoppelenburg) vinden jullie bij de 

volgende link. Daar tref je ook uitgebreidere informatie aan: 

http://www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/water . 

De sluis 

De sluis in Oudewater ligt niet direct aan de monding van de Lange Linschoten bij de Hollandse IJssel, 

maar een stukje meer naar binnen. In de loop der tijd is de sluis en de bijbehorende brug een aantal 

keer verbouwd en gerepareerd. Vanwege het grote belang voor het afwateren van de achterliggende 

polders is er altijd goed onderhoud uitgevoerd. 

Een spuisluis bestaat in principe uit een stel deuren die aan de zijkant van de waterloop scharnieren 

en aan de onderkant vaak rusten op een dorpel en platform. Draai je de deuren tegen elkaar dan 

sluit je de waterloop af. Is het verval (hoogteverschil) tussen de beide rivieren voldoende, dan kun je 

de sluis opendraaien om het water af te voeren (dat heet spuien). Is het waterpeil van de afvoerende 

rivier te hoog, dan sluit je de sluis om te voorkomen dat het water terugloopt, de polder in.  

 
Overzicht van de sluis met op de achtergrond de sluisbrug. (Foto: N. de Kort). 

http://www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/water
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Een schutsluis zit iets ingewikkelder in elkaar. De bedoeling 

is dat schepen van de ene waterloop naar de andere 

kunnen varen, ook als het waterniveau in beide verschillend 

is. Zo’n sluis heeft twee stel deuren zodat zich daartussen 

een afsluitbaar stuk water bevindt: de sluiskom. Bij het 

binnenvaren van het schip is de – van het schip uit gezien – 

meest nabije deur open en de achterste deur dicht.  

Eenmaal in de sluiskom sluit ook de voorste deur. Er 

worden daarna kleppen in de achterste deur geopend zodat 

het water in de sluiskom geleidelijk het niveau aanneemt 

van het water achter de achterste sluisdeur. Is het niveau 

gelijk, dan kan de achterste sluisdeur open en vaart het 

schip verder. Een schip dat van de andere kant komt, wordt 

op dezelfde wijze ‘geschut’. 

Sluisdeur en sluiskom naast de Sluisbrug. (Foto N. de Kort). 

 Bezoek ook eens de sluis in de Oude Rijn te Bodegraven of Nieuwerbrug of misschien de 

Haanwijkersluis in de Oude Rijn bij Harmelen. 

 

 Maak eens een fietstocht langs de historische loop van de Lange Linschoten en via 

Linschoten langs de verdwenen loop naar Montfoort. 

De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in de sluis te Oudewater en de omgeving zoals 

die er in de Middeleeuwen uitzag. 

1. De sluis met de bijbehorende brug bevinden zich aan de rand van de oude stad van 

Oudewater. Onderzoek de locatie en verzamel alle informatie die je kunt vinden. Je ontdekt 

ook nog een andere reden waarom het afwateren op de Hollandse IJssel op een gegeven 

moment de voorkeur krijgt. Maak foto’s, misschien een video, als het even kan ook van de 

werking van de sluis. Bezoek daarna nog een andere (schut)sluis naar keuze. Maak in je 

verslag van de bezoeken een vergelijking tussen die twee. Betrek daarin de functie, ligging en 

het belang van de sluis. 

 

2. De sluis in Oudewater hangt nauw samen met de ontginning van het vroegere veenmoeras. 

Probeer aan de hand van de gegeven bronnen – en van bronnen die jullie zelf ontdekken – 

een soort kalender te maken van welk gebied wanneer werd ontgonnen. Het mooiste is als je 

die gebieden op een omgevingskaart kunt aangeven. Verklaar ook waarom de ontgonnen 

gebieden steeds moeilijker droog te houden waren voor de middeleeuwers. Welke invloed 

heeft het natter worden van het land op het landgebruik?  

 

3. Tussen de graven van Holland en het Bisdom Utrecht (en daarachter ook van Münster) 

ontstond ruzie over het afvoeren van water via de Oude Rijn. Bedenk in eigen woorden hoe 

het standpunt van Holland zou hebben geluid, en hoe dat van Utrecht. Probeer via de 
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bronnen er achter te komen wat er allemaal speelde. De overeenkomst in 1226 werd 

gesloten door graaf Floris IV van Holland en bisschop Otto van Lippe van Utrecht. Stel zelf 

een concept voor deze overeenkomst op en denk daarbij aan de belangrijkste zaken die 

geregeld moesten worden, zoals lozingsrechten, onderhoud, kosten, overleg, en dergelijke. 

Beperk je concept tot twee of drie pagina’s. 

 

4. Geef in een aantal plaatjes de werking van een schutsluis weer. Illustreer het geheel zoveel 

mogelijk met foto’s van details die jullie zien bij de sluis van Oudewater of de andere sluis die 

jullie hebben bezocht. 

 

5. Ga na hoe de Lange Linschoten loopt door Oudewater, vanaf de sluis tot aan de uitmonding 

in de Hollandse IJssel. Kijk ook goed naar de kaart van Jacob van Deventer. Illustreer het 

tracé met foto’s. Gebruik ook eventueel een moderne kaart. Kunnen jullie een reden 

verzinnen waarom de sluis niet op een andere plek is gebouwd? 

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 Oudewater en een andere sluis naar keuze. Als jullie ook de fietstocht 

willen maken, plan dat dan op tijd. 

 

B. Onderzoek de manier waarop de veenmoerassen rond Oudewater werden ontgonnen. 

 

C. Verdiep je in de waterruzie tussen Holland en Utrecht en stel een concept overeenkomst op. 

 

D. Illustreer de werking van een schutsluis aan de hand van de twee bezochte sluizen. 

 

E. Eindpresentatie maken. 

 

De eindpresentatie 

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

verslag voeg je ook de resultaten toe van de deelopdrachten. Daarnaast maken jullie een tastbaar 

product waarbij je kunt kiezen uit de volgende vormen: 

 Een poster op formaat A2 waarmee je bezoekers van de Sluisbrug informeert over de 

oorsprong en betekenis 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 

toerist hooguit enkele minuten de tijd neemt om stil te staan bij het overzicht. 

 

 Een beeldreportage (foto en of video) waarin je de werking van de sluis te Oudewater uitlegt. 

Wees spaarzaam met tekst of commentaar en laat de beelden spreken. Misschien kan het 
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resultaat worden gebruikt om het historisch geïnteresseerd toeristisch bezoek aan de sluis te 

bevorderen. Je kunt misschien het resultaat van de laatste deelopdracht hierbij (deels) 

gebruiken. 

 

 Een brochure op A4 formaat met maximaal 8 pagina’s, waarin jullie het ontstaan van de sluis 

in de Middeleeuwen uit de doeken doen voor toeristen die Oudewater bezoeken. 

 

 Een PowerPoint presentatie van maximaal 25 beelden waarin jullie de ruzie tussen Holland 

en Utrecht uitleggen en jullie voorgestelde overeenkomst toelichten. Doe alsof jullie als 

onderhandelaars Floris IV en Otto van Lippe moeten overtuigen! Bedenk ook even wat voor 

figuren deze machthebbers eigenlijk waren… 

De bronnen 

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

misschien: 

 Ontginning van het veenmoeras. 

https://landschapinnederland.nl/1100-%E2%80%93-1600-zwoegen-het-veen . 

 

 De werking van een schutsluis.  

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

 

 Holland en Utrecht in de vroege middeleeuwen. 

http://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/3323/nederland-in-de-vroege-middeleeuwen-

900-1200  . 

 

 Floris V en Otto van Lippe. 

http://www.haagsetijden.nl/entry/616/floris-iv-1210-1234#.WyJfa2cUmM8 . 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_van_Lippe_(bisschop_van_Utrecht) . 

 Afwateringsproblematiek. 

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

 Waterschappen. 

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/hoogheemraadschap-de-stichtse-

rijnlanden/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/beknopte-geschiedenis-van-

hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/ . 

Grenswater: Geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden 1226-1996, door Jan van 

Es (Utrecht, 2009). Dit boek is te raadplegen in de bibliotheek van Woerden. 

 

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

bronnen die je gebruikt ook worden vermeld! 

https://landschapinnederland.nl/1100-%E2%80%93-1600-zwoegen-het-veen
https://www.onlinezeilschool.nl/sluizen/
http://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/3323/nederland-in-de-vroege-middeleeuwen-900-1200
http://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/3323/nederland-in-de-vroege-middeleeuwen-900-1200
http://www.haagsetijden.nl/entry/616/floris-iv-1210-1234#.WyJfa2cUmM8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_van_Lippe_(bisschop_van_Utrecht)
http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/het-gevecht-met-het-water
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/beknopte-geschiedenis-van-hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/beknopte-geschiedenis-van-hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/beknopte-geschiedenis-van-hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/
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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 en eventuele fietstocht; 

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

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Bezoek sluizen, maken van de fietstocht, 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/

