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Waterlossing in Maas en Waal.
Te Nijmegen is gisteren do aangekondigde vergadering gehouden van het Waterschap de
gecombineerde waterlossing van de polderdistricten Rijk van Nijmegen en Maas en Waal, waarin
voorgesteld werd het gewijzigde plan tot verbetering van de waterlossing in het daarbij betrokken
gebied vast te stellen. Zooals men weet, strekt dit plan, opgemaakt door het Technisch Bureau Van
Hasselt en De Koning, ingenieurs te Nijmegen, met medewerking van eene daartoe aangewezen
commissie uit het dagelijksch bestuur van de Verenigde Vergadering van het waterschap, tot
bezaaiing van de dorpspolders Leeuwen, Puiflijk, een deel van Druten, de Koningsbeem den, Schiplei
en de Woerd door het plaatsen van een stoomgemaal.
Door de geërfden van een aantal dorpspolders (Leeuwen, Altforst, Appeltem, Druten en Puiflijk) en
door grondbezitters ui den dorpspolder Leeuwen waren échter bezwaarschriften tegen het ontwerp
ingebracht. Naar aanleiding daarvan heeft het Technisch Bureau met de genoemde commissie het
thans ter vergadering behandelde rapport samengesteld, waarin het gewijzigde plan verdedigd
wordt.
De voorzitter, de Heer P. H. Noorduyn, dijkgraaf van het Rijk van Nijmegen, deed uitkomen, dat
vooral de classificatie der landerijen tegenkanting ondervonden heeft, doch dat dit bezwaar vervallen
is door aangebrachte wijzingen.
Verschillende' sprekers verklaarden zich tegen het uitwerp op grond van de hooge kosten, welke de
uitvoering daarvan zou vereischen. De voorzitter was echter van meening, dat de ontworpen
waterlossing dringend noodig is. De kosten, welke aanbouw en onderhoud van het stoomgemaal
meebrengen, achtte hij verre beneden de voordelen, welke van een duurzame verbetering van den
waterafvoer te verwachten zijn. Bovendien toonde het rapport aan, dat de kosten in geen geval te
laag geraamd zijn, én dat men dus niet behoeft te vreezen voor een misrekening.
Vooral deed de voorzitter uitkomen, dat de dorpspolders niet tegen de benutting zijn, maar
uitsluitend tegen de uitgaven. Dat bleek o. m. uit het bezwaarschrift van Altforst.
De hoofdgeërfden van Puiflijk bestreden het ontwerp op grond van de besluiten, door de geërfdendagen genomen. Op de vergadering te Puiflijk waren 133 van de 134 stemmen tegen het plan. '
De voorzitter bracht nog in herinnering, dat Gedeputeerde Staten het ontwerp onderzoeken en de
eindbeslissing hebben te nemen. Bij dat college kunnen de geërfden alsnog hunne bezwaren
indienen. Het voorstel (vaststelling van het gewijzigde plan tot verbetering van de waterlossing)
wend daarop in stemming gebracht en met 8 tegen 6- stemmen verworpen.
De commissie, die mede het rapport samenstelde (bestond uit de heeren P. H. Noorduyn te
Nijmegen, H.W. J. C. van der Sijp, burgemeester van Wamel, dijkgraaf van het polderdistrict Maas-enWaal, P.G. de Leeuw J. Az., heemraad te Alphen en W. Verheijen, secretaris van Maas-en-Waal, te
Druten. De vergadering werd bijgewoond door den ingenieur Post, van het Technisch Bureau Van
Hasselt en de Koning.

