
Arnhemsche courant  

13-11-1879  

Voorzitter opent over punt 15 der agenda, namelijk een verslag 

betreffende eene verordening ter ontbinding der bestaande 

gemeenschap onder den naam van Molenpolder, van de polders 

Wamel, Dreumel en Alphen aangaande hunne waterloozing en ter 

regeling van het bestuur over de waterloozing der genoemde polders 

afzonderlijk, luidende: 

 »Mijne Heeren!  

De afwatering van den molenpolder Wamel, Dreumel en Alphen, 

heeft in de laatste jaren bij de belanghebbenden veel zorg verwekt, 

uithoofde het door die drie polders in der tijd gezamenlijk opgerigte 

stoomgemaal, hoewel uitmuntend op zich zelf, is gebleken niet 

vermogend genoeg te zijn , om bij hooge rivierstanden en 

veelvuldigen regen die polders droog te malen, ten gevolge waarvan 

zij, even als vele andere wier middelen tot waterloozing niet in alle 

opzigten voldoende zijn, veel schade aan veldgewassen hebben 

geleden. Daarbij voegde zich het ongerief, dat de ondervinding 

geleerd had, dat er wegens het verschil van hoogte der zomerpeilen 

van die polders onderling, gedurende de bemaling zekere verhouding 

bij de waterloozing dier polders moet in acht genomen worden, 

hetgeen aanleiding gaf tot ernstige klagten over vermeende 

benadeeling ten behoeve van anderen. Gedurende ruim anderhalf jaar 

hebben de geerfden en de besturen der drie polders alsmede het 

bestuur van den molenpolder zich beijverd, om verschillende plannen 

te ontwerpen, die de strekking hadden om een beteren toestand in het 

leven te roepen. Het Gecombineerd College van het polderdistrict 

Maas en Waal en de dijkgraaf van dat district hebben met hunne 

adviezen dat beoogde doel zoo veel mogelijk bevorderd. Ons College 

was, na kennisneming der geschillen over ongelijkmatige afmaling en 

na gehouden overleg met de belanghebbende besturen, gestemd voor 

eene afscheiding der betrokken polders en droeg — toen het later 

bleek dat ook de belanghebbende polderbesturen daarin eene 



oplossing erkenden — op hun verzoek, aan den Ingenieur van den 

Provincialen Waterstaat op, om over de verschillende plannen ter 

voorziening in den gebrekkigen toestand met hen in overleg te treden. 

De uitslag van dat overleg is geweest dat de geërfden in den 

molenpolder, bij hun besluit dd. 21 Maart 1879, no. 105, een contract 

hebben aangegaan strekkende om de drie polders die eene 

gemeenschappelijke waterloozing bezitten, van elkander af te 

scheiden, welke overeenkomst benevens de brief van inzending van 

den dijkgraaf dd. 7 April 1874, no. 23, bij de stukken wordt 

overgelegd. Tevens wordt daarbij gevoegd het advies van den 

Ingenieur van den Provincialen Waterstaat dd. 13 Mei 1879, no. 19 , 

en eene schetsteekening betreffende de scheiding der polders. Dat 

contract waarop wij onze goedkeuring hebben voorbehouden 

verandert ten eenemale de bestaande regeling van het beheer van den 

molenpolder, omvattende de waterlossing der drie polders Wamel, 

Dreumel en Alphen, welke polders wat de waterlossing betreft, ten 

gevolge daarvan, van elkander afgezonderd worden. Ten einde die 

afzondering te wettigen is het noodig dat hat reglement op het beheer 

van de waterwerken en het stoomgemaal in den molenpolder, 

vastgesteld bij besluit uwer Vergadering van 20 Julij 1849, 

goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 Februari] 1850, no 61, 

onder goedkeuring des Konings worde buiten werking gesteld. 

Daarvoor strekt do verordening tot ontbinding der bestaande 

gemeenschap der drie meergenoemde polders en ter regeling van het 

bestuur hunner waterlossing afzonderlijk, die wij bij deze de eer 

hebben in ontwerp met eene memorie van toelichting aan uwe 

Vergadering ter vaststelling aan te bieden. Wijders worden hierbij nog 

overgelegd eene missie van den dijkgraaf van het polderdistrict Maas 

en Waal, dd. 28 Junij 1879, no. 53, en bijlage en een extract uit het 

register der besluiten van het Bestuur van den molenpolder dd. 3/19 

Junij 1879", no. 282, ten bewijze dat de ontwerp-verordening voor 

belanghebbenden heeft ter visie gelegen en dat daartegen geen 

bedenkingen zijn ingekomen. De enkele opmerkingen, in laatst 

vermeld stuk vervat, worden bij de memorie van toelichting 

opgehelderd."  



De verordening is van den volgenden inhoud: »ONTWERP-

VERORDENINGter ontbinding enz  

Art. 1. Het reglement op het beheer van de waterwerken en het 

stoomgemaal in den Molenpolder van Wamel, Dreumel en Alphen, 

vastgesteld bij besluit der Provinciale Staten dd. 20 Julij 1849 en 

goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 15 Februari] 1850 , no. 61 , 

wordt buiten werking gesteld.  

Art. 2. Het bestuur van den Molenpolder, volgens het in het vorige 

artikel genoemd reglement ingesteld , wordt bij de in werking treding 

dezer verordening opgeheven. 

Art. 3. Bij die opheffing wordt het bestaande stoomgemaal met wat 

daartoe behoort overgedragen aan den polder van Dreumel en worden 

de in- en uitschulden van den gemeenschappelijken polder , alsmede 

alle overige aan die gemeenschap behoorende goederen en gelden 

onder de drie polders Wamel, Dreumel en Alphen verdeeld, en de 

onderlinge verhouding dier polders geregeld , alles volgens den 

grondslag van het o. d. van 21 Maart 1879 door de geërfden 

ontworpen en aangenomen scheidingscontract, nader door Gedep. 

Staten, zoo noodig met wijziging, goed te keuren. 

Art. 4. De onderlinge grenzen van de drie polders Wamel, Dreumel en 

Alphen, blijven na de ontbinding van den molenpolder dezelfde als 

die welke tusschen die polders , met uitzondering der belangen van 

waterloozing, altijd bestaan hebben en worden alleen in zoover 

gewijzigd onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten , als door den 

aanleg van nieuwe werken zal vereischt worden.  

Art. 5. Het beheer over de waterloozing van ieder der drie polders 

wordt, na de ontbinding van den molenpolder, gevoerd afzonderlijk 

door de poldermeesters van den polder waartoe zij behoort, volgens de 

regelen van het Rivierpolderreglement.  

Art. 6. Deze verordening treedt in werking nadat de Koninklijke 

goedkeuring daarop zal zijn verkregen op een door Gedeputeerde 

Staten bij de goedkeuring van het scheidingscontract te bepalen dag." 



Het betrekkelijke Afdeelingsverslag houdt ia dat 51 Leden aan het 

onderzoek hebben deelgenomen en dat tegen het voorstel geene 

bedenkingen in het midden zijn gebragt, en alle Leden zich met de 

conclusie van het verslag konden vereenigen. Zonder beraadslagingen 

en hoofdelijke stemming wordt het verslag hierop aangenomen. 

VII. Aan de orde is punt 16 der agenda, zijnde het volgende voorstel 

betreffende een adres van het bestuur van den dorpspolder Wamel 

namens de geërfden aan de Provinciale Staten gerigt om 1 provinciale 

subsidie voor de oprigting van een stoomgemaal.  

»Mijne Heeren! 

Wij hebben bij deze de eer over te leggen een aan uwe Vergadering 

gerigt adres van het bestuur van den dorpspolder Wamel namens 

geerfden, houdende verzoek, om een Provinciale subsidie te mogen 

erlangen voor de oprigting van een stoomgemaal. Bij dat adres 

worden de redenen ontvouwd , waarom de geërfden van den polder 

Wamel in de noodzakelijkheid zijn gekomen, om tot scheiding van do 

gemeenschap met de polders Dreumel en Alphen, en tot de oprigting 

van een afzonderlijk zeer kostbaar stoomgemaal over te gaan. Daarbij 

wordt tevens een overzigt gegeven van de ware belasting waaraan de 

polder tot dat einde moet worden onderworpen en zulks in verband 

met een van ouds bestaanden schuldenlast. Er wordt bijgevoegd dat 

men ondanks dat bezwaar tot dien ewigtigen maatregel is moeten 

komen, om misschien voor geheelen ondergang bevrijd te blijven. Het 

zij hier opgemerkt, dat de daarstelling van een afzonderlijk 

stoomgemaal voor den polder Wamel in verband staat met en een 

uitvloeisel is van de ontbinding der bestaande gemeenschap van den 

Molenpolder Wamel, Dreumel en Alphen, bij ons verslag van heden 

n°. ' 10 /2 aan uwe Vergadering voorgedragen. Die belangrijke stap 

heeft voor de daarbij betrokken polders, ook in financieel opzigt, 

gewigtige gevolgen. Uit de opgaven in het adres vervat kan men 

berekenen, dat de polder van Wamel ƒ 7 a/8 jaarlijks meer per hektare 

zal moeten omslaan, dan tot dusver het geval was. Ook de polders 

Dreumel en Alphen zullen tot aanmerkelijke verhooging van omslag 

moeten komen. Doch dat alles zal te weeg brengen, dat de 



maatregelen, noodig om de afwatering dier polders in voortreffelijken 

staat te brengen, tot stand komen; — dat die polders die zich 

inderdaad in beklagenswaardige gesteldheid bevinden zullen worden 

herschapen in welige landbouwen ; — dat die polders door het 

verstandig en kloek besluit huuner geerfden, om geen opoffering te 

ontzien ter bereiking van het doel, dat bij alle polderlanden het 

hoofddoel moet uitmaken, namelijk, om zich ten allen tijde van water 

te kunnen bevrijden, zich  ten voorbeeld gesteld hebben voor zoo 

velen, die onder den last van waterbezwaar zuchten, zonder door 

krachtige zamenwerking dien last van zich af te werpen. 

Maar mijne Heeren! hoezeer wij zijn ingenomen met do handelingen 

der geërfden van den Molenpolder en daaronder met die van den 

polder Wamel, zoo mogen wij toch niet adviseren om in hun verzoek, 

om Provinciale subsidie te treden. Daartoe bestaan naar ons inzien 

geen termen. Zij kunnen volkomen zich zei ven redden, en waar zou 

het heen, wanneer men in zoodanig geval overging tot subsidiëren van 

bijzondere polders. Er zijn er nog zoo velen die zich door eigen 

geestkracht moeten redden en die, wanneer men grond gaf op 

ondersteuning te rekenen, juist daardoor in hunne pogingen zouden 

verlamd worden. Om deze redenen hebben wij de eer uwer 

Vergadering in overweging te geven, op het verzoek niet gunstig te 

beschikken." Het Algemeene Afdeelingsverslag omtrent dit punt luidt: 

»Aan het onderzoek wordt deelgenomen door 51 Leden. In eene 

afdeeling maakt een lid de opmerking, dat het toch wenschelijk zou 

zijn, dat, indien het mogt blijken dat de polder te zwaar gedrukt wordt, 

die door de Provincie werd gesteund, terwijl in eene andere Afdeeling 

een lid, ofschoon geene bepaalde bemerkingen wenschende te maken, 

toch meende te moeten constateren, dat hij zich zijne stem 

voorbehield. Overigens ontmoette het voorstel yan Gedep. Staten 

geene bedenkingen en konden alle Leden zich met het overgelegde 

verslag vereenigen.' 

De Staten vereenigen zich zonder beraadslaging en hoofdelijke 

stemming met het voorstel. 


