
HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DINSDAG 22 JANUARI 1907. 

Waterlossing in Maas-en-Waal. 

Tegen het ontwerp voor de bemaling der dorpspolders Leeuwen, Puiflijk een deel van Druten, de 

Koningsbeemden, Schiplei en de Woerd, — waarvan uitvoerig in ons blad melding is gemaakt in 

September 1906 — zgn bezwaarschriften ingebracht door de geërfden in de dorpspolders Leeuwen, 

Altforst, Appeltern, Druten en Puiflijk; bovendien doorgrondeigenaren in den dorpspolder Leeuwen, te 

zamen bezitters van 325,5465 H.A., die het niet eens waren met het besluit van den Geërfdendag van 

dien polder. Een bewijs van instemming met het plan was gezonden door een eigenaar van gronden in 

Maas-en-Waal, Graaf van Aldenburgh Bentinck. De ingebrachte bezwaren zgn alle grondig 

onderzocht, ten eerste door het Technisch (Bureau der heeren Van Hasselt en De Koning, ingenieurs te 

Nijmegen, die het plein ontworpen hebben; — ten tweede door de commissie, indertijd benoemd om 

het plan mee te helpen ontwerpen, de heeren P. H. Noorduyn, H. W. J. C. van der Sijp, dijkgraven van 

het. Rijk van Nijmegen en Maas-en-Waal, P. G. de Leeuw, heemraad, en W. Verheijen, secretaris van 

het polderdistrict Maas-en-Waal. Het antwoord dezer heeren is nedergelegd in een uitvoerig rapport 

met bijbehoorende kaart, waarin de bezwaren grootendeels worden ontzenuwd en waarin wordt 

aangetoond, dat het plan niet kostbaar en goed uitvoerbaar is; — dat de uitgaven niet te laag geraamd 

zijn en dus later teleurstellingen op dit gebied zijn uitgesloten; — dat de opening van den nieuwen 

Maasmond, zooals door sommigen is beweerd, de wenschelijkheid om een stoomgemaal te hebben, 

niet of althans zeer weinig heeft verminderd; — dat de voordeelen, welke zullen voortspruiten uit de 

watervrijmaking der streek, ruimschoots zullen opwegen tegen de kosten, welke de geërfden zich 

zullen te getroosten hebben bij den bouw en het onderhoud van het voorgestelde stoomgemaal. 

Den 24 Januari a. s. wordt het rapport in behandeling gebracht in de vereenigde vergadering van het 

waterschap voor de gecombineerde waterlossing der polderdistricten Rijk van Nijmegen en Maas-en-

Waal, te houden te Nijmegen. Indien deze vergadering verklaart met dat rapport in te stemmen, dan 

wordt het ontwerp met bijbehoorende stukken aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring ingezonden. 

Ook bij dit college kunnen de geëerfden bezwaren inbrengen. Worden deze door Gedep. Staten niet 

van overwegenden aard geacht en wordt het ontwerp door hen goedgekeurd, dan staat den geërfden 

nog beroep bij de Koningin open 


