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Tiel 20 Maart.
Om nadere inlichtingen te verkrijgen van de Vrijdag gehouden vergadering van het waterschap de
gecombineerde waterlozing der Polderdistricten Rijk van Nijmegen en Maas en Waal brachten wij
heden een bezoek aan den heer P. G. de Leeuw, dijkgraaf van Maas en Waal.
Te Alphen. Wamel door fietsten wij den nieuwen weg in, van waaruit het vergezicht door niets
onderbroken wordt dan door een enkele eendenkooi en door den Maasdijk vóór ons.
Aan weerszijden water, van Dreumel in het Westen, tot Appeltern, Bakenburg en Druten in het
Oosten. Verder draagt het gezicht niet, maar ook achter die kim reikt de watervlakte uren ver.
Links voor ons staan de huisjes aan de achterstraat te Maasbommel meer dan een halven meter in
het water. De bewoners huizen met heel hun hebben en houden op de zolders hunner woningen.
Een uur van Wamel bereiken wij de Rijksche wetering, waaraan het uitmuntende stoomgemaal van
Alphen, den eenigen polder, dien men heeft kunnen drooghouden.
Op de kade van de wetering is men druk bezig met het aanbrengen van kistingen, aangezien de
polders Wamel en Dreumel door het openen van de schutlakens te Horssen, Ewijk en Beuningen nog
meer water vreezen. Die vrees is niet geheel ongewettigd, dat ondervond men Zaterdag te Alforst.
Bovendien vreest men nog altijd voor wederrechtelijke handelingen van de hooger gelegen polders
Balgoy en Keent, waar reeds meermalen aanvallen op de Wooedsche dammen en den Ruffelsdijk
werden beproefd. De sluis te Niftrik staat wel open, maar deze is klein en de toestand der loozing
tusschen sluis en Maas geheel onvoldoende.
Bij de Rijksche sluis kwamen wij op den Maasdijk. De drie deuren stonden open, maar van stroom
naar buiten was niets te bespeuren. De aanvankelijke val van het binnenwater beliep gisteren 2 cm;
gisteren en heden werd voor de Maas 6 cm, was gemeld, zoodat de toestand sedert 13 December
stationnair kan genoemd worden.
De heer de Leeuw, van wien wij enkele mededeelingen hierboven reeds invlochten, stond ons
welwillend te woord.
De aanleiding tof de vergadering was een schrijven van Gedeputeerde Staten van Gelderland, waarin
zij bij het bestuur van het waterschap aandrongen op onverwijlde toepassing van art 16 van het
Provinciaal Reglement, waarbij het bestuur de verptichting wordt opgelegd binnen één jaar na het
inwerkingtreden plannen tot verbetering der waterloozing, uitgewerkt door deskundigen, te
ontwerpen, den omslag per H. A. in de kosten vast te stellen naar verhouding van het belang, dat de
ingelanden bij de uitvoering der plannen hebben, enz.
Bedoeld reglement nu is in werking getreden 17 Mei 1882, zoodat het niet te bevreemden is, dat
Gep. Staten verwezen naar't art. 38 en verv. der wet van 10 November 1900, waarbij Ged. Staten
bevoegd zijn verklaard, de uitvoering van dergelijke werken te bevelen.
De vereenigde vergadering van het Waterschap heeft thans de zaak krachtig aangepakt. Er is
besloten ten behoeve van de dorpspolders Leeuwen, Puiflijk, Druten gedeeltelijk, Alforst gedeeltelijk
en Appeltern gedeeltelijk bij de Leeuwensche sluis aan de Maas een centrifugaal-

stoomgemaal te plaatsen, waarvan de kosten bedragen f 90.000, ongerekend de gedeeltelijke
vergraving van de Rijksche Wetering en andere daarmede verbandhoudende werken.
Behalve genoemde polders omvat het waterschap die van Afferden, Deest, Winssen, Ewijk, Beuningen, Weurt, Horssen, Bergharen, Hernen, Wijchen, Leur, Neerbosch en Batenburg, die alle langs
natuurlijken weg op de Maas moeten afwateren, aangezien de bodem dezerrivier gemiddeld éen
meter lager ligt dan de Waal. Aan de firma van Hasselt en de Koning te Nijmegen (firmanten de
ingenieurs Post en Deking Dura) is in dezelfde vergadering opgedragen voor deze polders een plan
voor bemaling te ontwerpen.
De kosten daarvan zullen tonnen gouds bedragen. „Is de schade groot ?" vroegen wij „Ontzettend. Ik
durf me aan geen schatting wagen," verklaarde de heer de Leeuw. Den Maasdijk langs trapten wij via
Dreumel huiswaarts. Aan dien dijk bevinden zich de stoomgemalen der polders Wamel en Dreumel.
Het eerste is een van oude constructie met scheprad, dat oogenblikkelijk ook den polder Dreumel
bemaalt welks machine sedert maanden in reparatie ligt. Bij eenigen was moet echter de machine
van Wamel stil liggen.

