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In 1933 vond een eerste onderzoek 

naar de haalbaarheid van een drinkwater 

voorziening voor de gemeente  Wamel 

plaats 

 

Dat drinkwatervoorziening in een 

waterrijk gebied als Maas en Waal in die 

tijd geen vanzelfsprekende zaak, moge 

blijken uit het standpunt van raadsleden 

uit de naburige gemeente Dreumel: 

  

 

 

Die vonden dat het betalen voor water 

waarin men bij de watersnood van 1926 

bijna verdronken was, onverkoopbaar 

was aan de inwoners. 

 

Vanwege de nijpende financiële positie 

van de gemeente wordt echter afgezien 

van daadwerkelijke aanleg. 

 

 

 

 



 

29 januari 1941 wordt aan 

Waterleiding Maatschappij  Gelderland 

(W.M.G.) concessie verleend voor de 

aanleg van een buizennet. 

 

Maart 1941 wordt opnieuw onderzoek 

gedaan naar de haalbaarheid van een 

streekwaterleiding. 

 

Juni 1942 deelt de WMG mee dat van 

de 1132 aanwezige percelen in principe 

886 aansluitbaar zijn. 

 

Het buitengebied blijft voorlopig nog 

buiten schot.  

In eerste instantie zullen 163 percelen 

in de dorpskommen aangesloten worden 

op het hoofdbuizennet. 

 

Eind 1944 is er tengevolge van de 

oorlogsomstandigheden nog steeds geen 

waterleiding. 

 

Enkele huizen hebben inmiddels een 

eigen watervoorzieningsinstallatie,  

d.m.v. een drukketel met elektromotor. 

 

In de nu volgende jaren wijst de 

gezondheidsinspectie op diverse 

onhygiënische toestanden bij de 

drinkwatervoorziening in de gemeente. 

 

 

Februari 1951  achten B en W de tijd 

gekomen voor aansluiting van industrie 

en brandkranen op de waterleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 augustus 1951 wordt op officiële 

wijze de eerste buis gelegd als begin van 

een waterleiding voor geheel Maas en 

waal, alleen Wijchen was tot dan toe van 

waterleiding voorzien. 

 

De kosten van aanleg voor Maas en Waal 

zijn van f 800.000,- in 1919 (begroting 

eerste landelijk onderzoek) gestegen 

naar 8 miljoen in 1951. 

 

11 december 1953 sporen B en W alle 

inwoners van de gemeente aan, zich snel 

aan te sluiten op de waterleiding. 

 

Ook al geven de putten voldoende water, 

is het toch wenselijk om aan te sluiten 

volgens B en w, omdat de grondwater 

kwaliteit over het algemeen zeer slecht 

is in de gemeente. 

 

In de daarop volgende jaren worden 

geleidelijk alle panden in de gemeente 

aangesloten. 

Te beginnen in het dorp Wamel. 

 Nieuw te bouwen woningen worden van 

dan af meteen van drinkwater voorzien. 

 

 


