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(N°. 7524.) Keizerlijk Decreet, houdende Re
glement van pólicie voor de Polders in de 
Departementen der Schelde, der Monder 
van de Schelde , der Ina t der Twee Nethes , 
der MONDEN VAN DEN RHIJN en yah 
de Roer. • •

In het Paleis der Toileries, den 

16. December, 1811.

NaPOLÉON, Keizer der Franschen, Koning 

Yan Italien, Beschermer van het Rhijn-Ver- 
bond, Bemiddelaar van het Zwitsersch Bond
genootschap, &c. &c. &C.

Op het rapport Yan Onzen minister Yan 
biDnenlandsche zaken;

Onzen Staatsraad gehoord, .
Hebben wij gedecreteerd en decreteren het 

geen volgt:
Art. i. De oppervlakte der dijken zal 

zoodanig onderhouden worden, dat dezelve
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(Nv. 7524.) KEIZERLĲK DECREET, houdende Re

‘ glemenfi van‘policie Door de Polders in de

Departementen der SCHELDE, der M0NDEN

VAN DE SCHELDE , der LYS, der TWEE NETHES,

der MONDEN VAN DEN RHIJN en VAN

DE R0EE. ‘ -

In het Paleis DER TUILEIIIES, den

16. December, 181 I.

NAPOLÉON, KEIZER DER FRANSCHEN ,‘ KONING

VAN ITALIEN, BESCHERMER VAN HET RIIIJN-VEE

norm, BEMIDDELAAR VAN HET ZWITSEESGII B0ND

GEN00TSGIIAP, 810. &c. &G.

Op het rapport van Onzen minister van ’

binnenlandsche zaken;

Onzen Staatsraad gehoord, ‚

Hebben wij ‘gedecreteerd en decreteren het

geen volgt: ’

ART. I. De oppervlakte der dijken zal

zoodanig onderhouden worden, dat dezelve



in alle hare deelen effen en rast zij, dat .de 
groeijing bevorderd worde, en het gras, waar
mede dezelve bedekt is, in goeden staat blijve.

Art. a. Het graven en maken van gaten 
in bet Jigchaam van eenen dijk door parti
culieren gedaan wordende, zal met eene boete 
van vyf en twintig franken gestraft worden.

Art. 3. De boete zal dubbeld zoo veel 
bedragen, bijaldien deze beschadigingen des 
nachts plaats hebben. ,

De beschadigingen^, welke bij dag of bij 
nacht aan bet buiten-talus mogten zijn ge
schied, zullen, boven deze dubbele boete, 
met eene gevangenis gestraft worden, welke 
niet korter dan drie dagen, en niet langer 
dan eene maand zal mogen duren.

Art. 4' De op de dijken staande boomen 
en de heggen tot afsluiting, welke zich op 
dezelve bevinden, zullen door de eigenaars 
worden omgehaald vóór de gewone inspectie
reizen van het bestuur, dat al, wat hetzelve 
van dien aard, bij iedere inspectie vindt, 
zal doen uitrpeijen en verdelgen..

De achterlijke eigenaars of hunne pachters 
zullen aan de kas van den polder eene boete 
betalen, gelijk staande met het dubbeld bedrag
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in alle bare deelen efl‘en en vast zij, dat de

groeijing bevorderd worde , en het gras , waar

mede dezelve bedekt is, in goeden staat blijve.

ART. 2. Het graven en maken van gaten

in het ligcbaam van eenen dijk door parti

culieren gedaan wordende, zal met eene boete

van vijf en_ twintig franken gestraft worden.

ART. 3. De boete zal dubbeld zoo veel

bedragen, bìjaldien deze beschadigingen des

nachts plaats hebben. ‚

De beschadigingen', welke bij dag of bij /

nacht aan het buiten -talus mogten zijn ge

schied, zullen, boven deze dubbele boete,

met eene gevangenis gestraft worden, welke

niet korter dan drie dagen, en niet langer

dan eene maand zal mogen duren.

ART. De op de dijken staande boomen

en de heggen tot afsluiting, welke zich op

dezelve bevinden, zullen door de eigenaars

worden omgehaald vóór de gewone inspectie

reizen van het bestuur , dat al, wat hetzelve

van dien aard , bij iedere inspectie vindt,

zal doen uitrpeijen en verdelgen‚

De achterlijke eigenaars of hunne pachters

zullen aan de kas van den polder eene boete

betalen, gelĳk Staande met het dubbeld bedragr



(3)

der kosten van dit werk. De prefect zal den 
staat dezer kosten regelen en denzelven exe
cutoir maken.

Art. 5. Het planten van boomen of heg
gen , in bet vervolg, zal gestraft worden met 
eene boete van ééne frank voor eiken boom 
of voor elke meter eener beg, boven en be
halve de kosten vau omroeijing en van her
stel der beplante gedeelten.

Art. 6. De langs bet talus der dijken aan
gelegde afwegen, op plaatsen, welke Voor den 
overgang van menschen en rijtuigen dienen, 
zullen zoodanig moeten worden aangelegd, dat 
zij buiten het ligchaam vau den dijk uitsteken.

Er zullen geene nieuwe mogen worden 
daargesteld, dan op schriftelijk verlof van 
bet polder - bestuur 3 en door middel van aan
vulling met aarde.

Alle overtreding van bet tegenwoordig arti- 
kei zal worden gestraft met eene boete van 
twintig franken voor dé af wegen, welke min
der dán eene-meter breedte hebben, en vijftig 
franken voor 'díe, welke eene breedte van eéne 
meter en daarboven mogten hebben.

Art. 7. Alle in het ligchaam van eenen bui
ten-dijk bestaande gebouwen (constructionsj
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der kosten van dit werk. De prefect zal den

staat dezer kosten regelen en denzelven exe

cutoir maken.

ART. 5. Het planten van boomen of heg

gen , in het Vervolg, zalgestraft worden met

eene boete van ééne frank voor elken boom

of voor elke meter eener heg, boVen en be

halve de kosten van omroeijing en van her

stel der beplante gedeelten.

ART. 6. De langs het talus der dijken aan

gelegde afwegen, ‘op plaatsen , welke Voor den

overgang van menschen en rijtuigen dienen ,

zullen zoodanig moeten worden aangelegd , dat

buiten het ligchaam van den dijk uitsteken.

Er zullen geene nieuwe mogen Worden

daargesteld, dan op schriftelijk verlof van

het polder-bestuur, en door middel van aan

vulling met aarde.

Alle overtreding van het tegenwoordig arti

— kel zal worden gestraft met eene boete van

twintig franken voor dé afwegen, welke min

der dan eenemeter breedte hebben, en vijftig

franken Voor die, welke eene breedte van eene

meter en daarboven mogten hebben.

ART. 7. Alle in het ligehaam van eenen bui

ten-dijk bestaande gebouwen (constructions)



zullen, worden afgebroken, en den dijk op 
kosten der eigenaars behoorlijk hersteld, ten 
ware dezelye door die eigenaars geqçegzaam 
versterkt mögt kunnen worden.

Indien zij nalatig blijven in de uitvoering 
der bevelen van het bestuur ten dien aan
zien, zal bet werk op hunne kosten worden 
volbragt, en zij zullen daarenboven gestraft 
worden met eene boete van vijftig franken.

Akt. 8. Iedere buiten-dijk tot eenen bin
nen - weg (chemin vicinal) dienende, zal, op 
kosten van den polder, tot dat gebruik worden 
ingerigt; en de weg die er over gaat (Ierre- 
plein), behoorlijk met zand, keizand of an
dere dergelijke materialen overdekt zijnde, 
zal aan den binnenkant bezet worden met 
eene borstwering (bourlet ou épaulementj 
van ten minste vijftig centimeters hoogte. .

De passage der rijtuigen, van paarden en 
van het vee over de buiten tegen -dijken, zal 
eene boete doen verbeuren van zes franken voor 
een rijtuig, van twee franken voor een paard, 
en van ééne frank vóór een hoorn-beest.

Art. q. De eigenaar van een varken, dat 
op den dijk*gevangen wordt, zal eene boete 
van twaalf franken betalen, boven en behalve

(4)
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zullen. worden afgebroken, en den dijk op

kosten der eigenaars behoorlijk hersteld, ten

ware dezeIVe door die eigenaars genoegzaam

versterkt mogt kunnen worden.

Indien zij nalatig blijven in de uitvoering

der bevelen van het bestuur ten dien aan

zien, zal het werk op hunne kosten worden

volbragt, en zij zullen daarenboven gestraft

worden met eene boete van Vijftig franken.

ART. 8. Iedere buiten-dijk tot eenen bin

nen-weg (chemin vicinal) dienende, zal, op

kosten van den polder, tot dat gebruik worden

ingerigt; en de weg die er over gaat flerre

plein) , behoorlijk met zand, keizand of an

dere dergelijke materialen overdekt zijnde,

zal aan den binnenkant bezet worden met

eene borstwering (bourlet 0u e'paulemenĳ

van ten minste vijftig centimeters hoogte.

De passage der rijtuigen, „van paarden en

van het vee over de buiten tegen -díjken, zal

eene boete doen verbeuren van zes franken voor

een rijtuig, van twee franken voor een paard,

en van ééne frank VÒor een hoorn-beest.

ART. 9. De eigenaar van een varken, dat

op den dijk‘gevangen wordt, zal eene boete

van twaalf franken betalen, boven en behalve ‘



het dubbeld bedrag der bosten van herstel 
der schade. Ingeval van herhaling, sal er, . 
bovendien, grond zijn tot het in beslag ne
men en verkoopen van het Varken.: ten voor*- 
deele van den poldéft ,

Art. io. De op den dijk gevonden wor
dende ganzén zullen door den Dijkwacbter 
kunnen gedood worden. .

Art. lí. Aan idle andere personen, dan 
áán de leden van het bestuur, aan de geëm
ployeerden bij de bruggen en wegen en aan de 
in dienst zijnde werklieden wordt, op eene 
boete van drié franken, verboden om op het 
kramwerk der dijken, alsmede op de rijsbermen 
eh bekleedselen van het buiten-talus te gaan.

Art. Ia. De eigenaar eener op het buiten** 
talus van eenen dijk of op een verdedigings
werk vastgemaakte, geankerde of voorbedach
telijk gestrande .schuit, zal eene boete van den 
franken betalen, alsmede het dubbeld bedrag 
der kosten van herstel, bijaldien de dijk of het 
werk bevonden wierd beschadigd te rijn.'

Art. i3. De visscherij en het zoeken van 
schelpen . en van hout, met welke gereed
schappen ook, te voet of in eene schuit, wordt 
vóór den buiten-teen der dijken en op-de
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het dubbeld bedrag der kosten van herstel

der schade. Ingeval van herhaling, zal er,_‚

bovendien, grond zijn tot het in beslag ne

men en verkoopen van het varken‘ ten voor—

deele van den polder.- ’ ‚

ART. 10. De op den dijk gevonden wor“

dende ganzen zullen‘ door den Dijkwachter

kunnen gedood worden. ‘ ’

ART. 11. Aan alle andere personen, dan

aan de leden van het bestuur, aan degeè'm

ploijeerden bij de bruggen en wegen en aan de

in dienst zijnde werklieden wordt, op eene ‘

boete van’ drie franken, verboden om op het

kramwerk der dijken, alsmede op de rijsbermen

en bekleed‘selen van het buiten-talus te gaan.

ART. 12. De eigenaar eener op het buiten

talus van eenen dijk of op een verdedigings—

Werk vastgemaakte, geankerde of voorbedach

telijk gestrande schuit, zal eene boete van tien

franken betalen, alsmede het dubbeld bedrag

der kosten van herstel, bijaldien de dijk of het

werk bevonden vvierd beschadigd te zijn.’

ART. {3. De Visscherij en het zoeken van

schelpen en van hout, met welke gereed

schappen ook, te voet of in eene schuit , wordt

vóór den buiten-teen der dijken en opde

\



buiten-werken verboden, op straffe eener 
beete van drie franken en van vier en twin
tig uren hechtenis » buiten en behalve de 
verbeuring der schuiten en gereedschappen, 
welke tot deze visscherÿ en bet zoeken ge
bruikt worden. •

Akt. x4* Het' liei zal niet vóór den i, 
Maart van ieder jaar van de aanwassen kun
nen worden weggenomen, op straffe eener 
boete Yan zes franken voor elke honderd bossen.

Het stelen der onderstammen en plantsoe
nen op. de grienden zal met eeae boete ven 
drie franken voor eiken stam of takkebos, en 
eenen dag hechtenis worden gestraft;

Art. i5. Het oprapen van dor hout en van 
stroo of riet op de dijken, wordt op straffe 
eener boete van drie franken en ven vier en 
twintig uren hechtenis verboden.

Art. 16. Het stelen der op de dijken ne- 
dergelegde of in de voorraads-magazijnen aan
wezig z\)nde materialen, zal worden gestraft 
met ’ eene boete van de drie dubbele waarde 
en eene gevangenschap van drie dagen.

Art. 17. Het stelen van materialen, welke tot 
de verdedigings - werken gebruikt worden en er 
een gedeelte van uitmaken, zal gestraft worden

(6)
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buiten-werken verboden, op strafl‘e eener

v boete van drie franken en van Vier en twin

tig uren hechtenis , buiten en behalve de

verbeuring der schuiten en gereedschappen ,

welke tot deze viss0herij en het zoeken ge

bruikt worden. .

ART. 14. Het riet zal niet vóór den 1,

Maart van ieder jaar van de aanwassen kun

nen worden weggenomen, op straffe eener

boete Van zes franken voor elke honderd bossen.

Het stelen der onderstammen en plantsoe

nen op de grienden zal met eene boete van

drie franken voor elken stam of takkebos, en

eenen dag hechtenis worden gestraft.

ART. 15. Het oprapen van dor hout en van

stroo of riet op de dijken, wordt op strafl‘e

eener boete van drie franken en van vier en

twintig uren hechtenis verboden.

ART. 16. Het stelen der op de dijken ne

dergelegde of in de voorraads-magazijnen aan

wezig zijnde materialen, zal worden gestraft

met ‘ eene boete van de drie dubbele waarde

en eene gevangenschap van drie dagen.

ART. 17. Hetstelen van materialen, welke tot

de verdedigings-werkm gebruikt worden en er

een gedeelte van uitmaken, zal gestraft worden



met eene boete van tien franken opzijn minst 
en vijftig franken op zijn hoogst, én met eene 
gevangenschap, welke niet korter zal kannen 
duren dan drie dagen nóch eene maand te boven 
gaan, buiten éii behalve bet herstel der schade.

De in het tegenwoordige artikel en ip de 
artikels i3 eri 14 bepaalde straffen zullen ins
gelijks toepasselijk zijn op degenen, die deze 
bouwstoffen mogten hebben gekocht of verheeld.

Art. 18. Er zal op de buiten-dijken niet 
geweid kunnen worden, zonder de uitdrukke
lijke en gemotiveerde autorisatie van het be
stuur. Het weiden op dezelve wordt zonder 
onderscheid verboden, van den eersteh No
vember tot dén eerstën April. Alle otertre-; 
ding van het tegenwoordig artikel zal met eene 
boete van dertig franken worden gestraft.

(7)

JDuinen.

Art. 19. Er zal in de zee-duinen niet 
gegraven mogen worden, zonder het schrif

telijk verlof van het polder-bestuur en de 
autorisatie van den prefect, met eéne naauw- 
keurige aanwijzing' der plaats, alwaar bet 
graven veroorloofd wordt;

Het graven en wegnemen van zand, zon-
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’ met eene boete van tien franken op zijn minst

en vijftig franken op zijn hoogst ,Ì en met eene

gevangenschap, welke niet korter zal kunnen

duren dan drie dagen noch eene maand te boven

gaan, buiten en behalve het herstel der schade.

De in het tegenwoordige artikel en in de

artikels 13 en 14 bepaalde straffen zullen ins

gelijks toepasselijk zijn op degenen, die deze

bouwstofl‘en mogten hebben gekocht of verbeeld.

ART. 18. Er zal op de buiten—dijken niet

geweid kunnen worden, zonder de uitdrukke—

lijke en gemotiveerde autorisatie van het he-" ‘

stuin‘. Het weiden op dezelve Wordt ” zonder

onderscheid verboden, van den eersten ÎNo-i

vember tot den eersten April. Alle overtre-I‘

ding van het tegenwoordig artikel zal met eene

boete van dertig franken worden gestraft.

Euîueu.‘

ART. 19. Er zal in de zee-duinen niet

gegraven mogen worden, zonder het schrif

telijk Verlof van het polder-bestuur en de

autorisatie van den prefect, met eene naauw

keurige aanwijzing der plaats, alwaar het.

graven veroorloofd wordt.

Het graven en wegnemen van zand, zon‘
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der verlof, zal met eene boete van drie fran
ken worden gestraft. .

Art. 30. Er wordt verboden om eenig gras 
of struiken in de zee-duinen te snijden of 
uit te trekken, en het stroo en andere ma
terialen, welke gebruikt worden om derzelver 
aanwas te bevorderen, weg te' nemen, op 
straffe eener boete van zes franken, buiten 
eu behalve de kosten van herstel.

Art. 3i. Niemand zal beesten mogen laten 
grazen in de duinen, zonder eene autorisatie, 
van bet bestuur.. i

Het vee, dat er by overtreding van het 
tegenwoordig artikel of zonder herder mögt ge
vonden worden, zal aanleiding geven tot eene 
boete van twee franken voor elk hoornbeest, en 
van vijftig centimes voor elk schaap. De boete 
zal voor een paard zes franken bedragen.

Binnenste bc0 ¡talbom, ets mibb*~ 

Iets nan afloop «vast bet water.

Art. 33. Het graven binnen de polders op 
eenen minderen afstand dan twintig meters 
van den teen des dijks , wordt verboden , op 
straffe eener boete van twintig franken voor 
elke overtreding, buiten de kosten van herstel.

Digitized by Google

(8)

der verlof, zal met eene boete van drie fran

ken wmden gestraft.

ART. 20. Er wordt verboden om eenig gras

of struiken in de zee-duinen te snijden of

uit te trekken, en het stroo en andere ma‘

terialen, welke gebruikt worden om derzelver

aanwas te bevorderen, weg te nemen, op

strafi‘e eener boete van zes franken , buiten

en behalve de kosten van herstel.

ART. 21. Niemand zal beesten mogen laten

grazen inde duinen, zonder eene autorisatie

van het bestuur. ‘

Het vee, ‚dat er bij overtreding van het

tegenwoordig artikel of zonder herder mogt ge

vonden worden, zal aanleiding geVen tot eene

boete van twee franken voor elk hoornbeest, en

van vijftig centimes voor elk schaap. De boete

zal voor een paard zes franken bedragen.

ìâiummete bee 1Polbzre, eu‘mìbbz"

[en van afhangt van het water.

ART. 22. Het graven binnen de polders op.

eenen minderen afstand dan twintig meters

van den teen des dijks, wordt verboden, op

strafl‘e eener boete van twintig franken voor

elke overtreding, buiten de kosten van herstel.



Art. 23. Alle beschadiging ran eenen bui
ten-dijk zal op dezelfde wijze gestraft worden.

Art. 24. De binnen -dgkèn moeten derzel- 
ver afmeting behouden, en in goeden staat 
gehouden worden.

Dien ten gevolge zal ér voortaan niets op 
geplstnt en geen weg of passagie voor rijtuigen 
op dezelve aangelegd mogen worden, zonder 
schriftelijk verlof van bet bestuur, door den 
rekwestmeester geautoriseerd.

Alle overtreding van het tegenwoordig ar
tikel zal gestraft worden met eene boete van 
twintig franken, buiten de kosten van herstel.

Art. 25. Het plaatsen van wind-molens 
op dijken en op eenen minderen afstand dan 
vijftig meters vau derzelver top wordt ver
boden : de bestaande reglementen van policie 
ten opzigte dergenen, die op de dijken staan, 
welke tot eenen weg dienen, zullen bij voort
during ter executie gelegd worden. .

Art. 26. De kanalen en rioolen, welke tot 
het afloopen der binnen-wateren van de pol
ders dienen, zullen op de behoorlijke breedte 
en diepte onderhouden, en tweemaal in hét 
jaar uitgebaggerd (eurer) moeten worden.

Derzelver staat zal onderzocht worden op

(9)
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ART. 23. Alle beschadiging van eenen bui

ten-dijk zal op dezelfde wijze gestraft worden.

ART. 24. De binne’n-dijken moeten derzel

ver afmeting behouden, en in goeden staat

gehouden worden.

Die‘n ’ten gevolge zal er Voortaan niets op

geplant en geen weg of passagie voor rijtuigen

op dezelve aangelegd mogen worden, zonder

schriftelijk Verlof van het bestuur, door dan

rekwestmeester geautoriseerd.

Alle oVertreding van het tegenwoordig ar‘

tikel zal gestraft worden met eene boete van

twintig franken , buiten de kosten van herstel.

ART. 25. Het plaatsen van wind-molens

op dijken en op eenen minderen afstand dan

vijftig meters van derzelver top wordt ver

boden: de bestaande reglementen van policie

ten opzigte dergenen, die op de dijken staan,

welke tot eenen weg dienen, zullen bij voort

during ter executie gelegd worden.

ART. 26. De kanalen en rioolen, welke tot

het afloopen der binnen-wateren van de pol—

ders dienen, Zullen op de behoorlijke breedte

en diepte onderhouden, en tweemaal in het

jaar uitgebaggerd (cure'r) moeten worden.

Derzelver staat zal onderzocht worden op
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twee renen, welke bet bestuur tot inspectie 
zal doen, de eerste in Mei en de tweede in’ 
October, eta dezelve zullen veertien dagen te 
varai bij eene pubükatie, door bet bestuur * 
aangekondigd worden.

. Ieder eigenaar of pachter, die bij de in
spectie ten dien aanzien in* gebreke ¿al be
vonden worden, zal eene boete betalen van 
tweemaal de kosten vau het werk dat het 
bestuur uit zich zelve zal laten doen.

Art. 27. Het sluiten der kanalen en uit
watering.-sloten , ca --bet stoppen van den loop 
derzelve, wordt verboden, op straffe eener 
boete, van vijf franken en van bet dubbeld 
bedrag der kosten van wegneming en herstel,: 
hetgeen even ais in bet voorgaand artikel zal 
worden verrigt.

. Abt. 38. De. bepaling van bet voorgaand 
artimi zal .toepasselijk zijn op de daarstelling 
zonder verlof, van bruggen en bruggetjes op 
bovengenoemde kanalen en sloten, gelijk mede 
op .de aan derzelver kant staande plantzoenen.

Abt. 29. Het te weken leggen van hennip 
of vlaa in de kata alen en sloten wordt verbo
den, ;op straffe eener boete van twintig fran
ken ; en, ingeval.van herhaling, zal de hen-
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twee reizen, welke het bestuur tot inspectie

zaldoen, de eerste in Mei en de tweede in

October, en dezelve zullen veertien dagen te

voren bij eene publikatie, door het bestuur]

aangekondigd worden. ‘

Ieder eigenaar of pachter, die bij de in

spectie ten dien aanzien in gebreke Zal be

vonden Worden, zal eene boete betalen Van

tweemaal de kosten van het werk dat het

bestuur uit zich zelve zal laten doen.

ART. 27. Het sluiten der kanalen en uit

Watering.-sloten, enhet stoppen van den loop

derzelve, wordt Verboden, op straffe eener

boete van vijf franken en van het dubbeld

bedrag ’der kosten van wegneming en herstel,

hetgeen even als in het voorgaand artikel zal”

worden verrigt.

ART. 28. De bepaling van het voorgaand

artikel zal toepasselijk zijn op de daarstelling

zonder verlof, van bruggen en bruggetjes op

bovengenoemde kanalen en sloten, gelijk mede

op .de aan derzelver kant staande plantzoenen.

- ART. 29. Het te weken leggen van hennip

of vlas in de kanalen en sloten wordt verbo

den, op Stralfe eener boete van twintig fran‘

ken; en, ingevalvan herhaling, zal de hen-I
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nip of hfet vlas boven en btehalve de boete 
worden verbeurd verklaard.

Art. 3o. Er zal geen gras of mest mogen 
worded nedergelegd op eenen minderen af
stand dan vier nieters van derzelver . kanten,

De overtreders ván bet tegenwoordig artikel 
zullen gestraft worden met eene boete van 
tied franken, buiten de kosten van uitbagge
ring (de curage), indien daartoe termen zijn.

Art. 3i. De passagie der rijtuigen, paar
den en vee dóór de kanalen en uitwatering- • 
Sloten wordt verboden, en zal gestraft worden 
met eene boete van. drie franken, Imiten de 
kosten van herstel. ; .

Er zullen geene drinkplaatsen kunnen wor
den daargesteld, dan op eenen afstand, van 
ten minste vijf meters van derzelver kanten; 
de overtreding van dit verbod zal eene boete 
naar zich slepen van zes franken, en de za
ken zullen, op kosten van den eigenaar of 
pachter, die hetzelve zal hebben overtreden, 
in den vorigen'staat hersteld worden.

Art. 3a. Het plaatsen van eenig vischtuig 
in de kanalen, uitwatering-sloten en sluizen, 
wordt op straffe vari verbeurdverklaring en. 
eener boete van tien franken, welke ingeval
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nip of het vlas boven en behalve de boete

worden verbeurd verklaard.

ART. 30. Er zal geen gras of mest mogen

Worden nedergelegd op eenen minderen af

stand dan vier meters van derzelver kanten.

De overtreders van het tegenwoordig artikel

zullen gestraft worden met eene boete van

tien franken, buiten de kosten van uitbagge

ring (de curage), indien daartoe termen zijn.

ART. 31. De passagie der rijtuigen , paar

den en vee dóór de kanalen en uitwatering

sloten wordt Verboden, en zal gestraft worden

met eene boete van drie franken, buiten de

kosten van herstel.

Er zullen geene drinkplaatsen kunnen wor

den daargesteld, dan op eenen afstand van

ten minste vijf meters van derzelver kanten;

de overtreding van dit verbod zal eene boete

naar zich slepen van zes franken, en de za

ken zullen, op kosten van den eigenaar of

pachter, die hetzelve zal hebben overtreden,

in den vorigen'staat hersteld worden.

ART. 32. Het plaatsen van eenig vischtuíg

in de kanalen, uitwatering -sloten en sluizen,

wordt op strafl‘e van verbeurdverklaring en.

eener boete van tien franken, welke ingeval
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van herhaling dubbeld zoo veel zal bedragen,, 
verboden: dezelfde boete zal betaald worden 
door de eigenaars van schuiten, welke in de
zelfde wateren liggen, en van die, welke lan
ger dan, gedurende een getij, in de buiten
lui der suatie zee-sluizen blijven.

Art. 33. Al wie eene ontlastings - sluis in 
eene van derzelver deden geschonden of be
schadigd heeft, zal worden verwezen tol eene 
boete van honderd franken, boven de repara- 

• tie ten zijnen koste, en de schadevergoedin
gen, waartoe de gevolgen van. bet misdryf 
aanleiding zouden kunnen geven.'

Art. 34. Degeen, die zich veroorlooft om 
op, eigen gezag. eene ontlastings- of suatie-sluis 
te openen, zal dezelfde boete en zelfde gijze
ling verbeuren, ingeval de invordering'der 
schaden en interessen onmogelijk mögt zijn.

<E>00CnbHhlun nan genaatr.

Art. 35. Wanneer een getij, of een bui
tengewone aanwas van water met omstandig
heden vergezeld gaande, welke eene doorbraak 
of het overloopen van den dijk kunnen ten 
gevolge hebben, de medewerking van een groot
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van herhaling dubbeld zoo veel zal bedragen ,_

verboden: dezelfde boete zal betaald worden

door de eigenaars van schuiten, welke in de

zelfde wateren liggen, en van die, welke lan

ger dan, gedurende een getij, in de buiten

kil der suatie zee-sluizen blijVen.

ART. 33. Al wie eene ontlastings‘- sluis in“

eene van derzelver deelen geschonden of ‘bel

schadigd heeft ,‘ zal worden verwezen tot eene

boete van honderd franken, boven de repara

tie ten zijnen koste, en de schadevergoedin

gen, waartoe de gevolgen van het misdrijf

aanleiding zouden kunnen geven. ‘

ART. 34. Degeen, die zich veroorloofbom

op eigen gezag eene ontlastings- of suatie-sluis

te openen, zal dezelfde boete en zelfde gijze

ling verbeuren, ingeval de invordering der

schaden en interessen onmogelijk mogt zijn.

®ojrublikkzu van gevaar.

ART. 35. Wanneer een getij, of een bui

tengewone aanwas van water met omstandig

heden vergezeld gaande, welke eene doorbraak

of het overloopen van den dijk kunnenten

gevdge hebben , de medewerking van een groot



aantal menschen zal vereischen óm dezelve 
tegen te gaan, zullen al de bewoners der pol
ders, boyen de achttien jaren oud, door bet 
luiden dér alarmklok gewaarschuwd, gehou
den zijn om zich op de punten te begeven, 
welke jaarlijks bij eene publikatie van den 
maire zullen worden aangewezen.

De weigering om aan deze oproeping te vol
doen, zal worden gestraft met eene boete, 
gelijk staande met het loon van twee dagen 
werkens ; en, na eene waarschuwing, welke 
de maire, op uitnoodiging van het bestuur, 
zal laten - doen, met vier dagen gevangenis 
boven de boete. ' 1

Art. 36. Wanneer het bestuur in die ogen
blikken werklieden en bespannen rijtuigen zal 
hebben verordend, welke zich naar de be
dreigde punten moeten begeven, zal ieder uur 
verzuim gestraft worden met eene boete van 
twee franken voor eenen man en van zes 
franken voor een rijtuig.

Art. 37. Een arbeider, die in dat geval 
weigert om de bevelen van bet bestuur ten 
uitvoer te brengen, zal eene boete van tien 
franken verbeuren; en, bovendien, zal hij 
gestraft worden met eene gijzeling van vijf

Digitized by

(13)

aantal menschen zal vereischen om dezelve

tegen te gaan, zullen al de bewoners _der pol

ders, boven de achttien jaren oud, door het

luiden der alarmklok gewaarschuwd, gehou

den zijn om zich op de punten te begeVen,

welke jaarlijks bij eene publikatie van den

maire zullen worden aangewezen.

De weigering om aan deze oproeping te V01

doen, zal worden gestraft met eene boete,

gelijk staande met het loon van twee dagen

werkens; en, na eene waarschuwing, welke

de maire, op uitnoodigíng van het bestuur,

zal laten. doen, met vier dagen, gevangenis

boven de boete. ’.

ART. 36. Wanneer het bestuur in die oogen—

blikken werklieden en bespannen rijtuigen zal

hebben verordend, welke zich naar de be

dreigde punten moeten begeven, zal ieder uur

verzuim gestraft worden met eene boete van

twee franken voor eenen man en van zes ‚

franken voor een rij tuig.

ART. 37. Een arbeider, die in dat geval

weigert om de bevelen van het bestuur ten

uitvoer te brengen , zal eene boete van tien

franken verbeuren; en, bovendien, zal hij

gestraft worden met eene gijzeling van vijf
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dagen, bijaldien hij andere werklieden tot 
insubordinatie aanzet

Art. 38. Wanneer bet bestuur, na de ter' 
beschikking staande hulpmiddelen der polders 
en der hulp »magazijnen op een bedreigd punt 
te hebben uitgeput, gebrek heeft aan de noo- 
dige materialen om eene doorbraak of over- 
8trooming voor te komen, zal hetzelve, be
houdens teruggave, na dat het gevaar voorbij 
zal zijn, van de weggenomen voorwerpen en 
vergoeding der schade, welke door derzelver 
wegneming veroorzaakt is, zich in bet bezit 
kunnen stellen van al hetgeen in den omtrek 
van den dijk, aan palen, takkebossen en stroo 
aanwezig is, al moest het bestuur zelfs het 
dak-stroo der huizen en de ribben der daken 
doen afnemen.

Art. 39. Het stelen der materialen en der 
gereedschappen, in die oogenblikken, zal ge
straft worden met eene boete van tienmaal 
de waarde, en met eene gevangenis, welke 
niet korter zal kunnen duren dan ééne maand, 
noch langer dan twee jaren.

Art. 40. Een ieder, die, gedurende de 
hooge vloeden of buitengewone getijen, eene 
verdedigings-dijk door eene doorsnijding of
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dagen, bijaldien hij andere werklieden tot

insubordinatie aanzet.

Aar. 38. Wanneer het bestuur, na de ter'

beschikking staande hulpmiddelen der polders

en der hulp—magazijnen op een bedreigd punt

te hebben uitgeput, gebrek heeft aan de noo

dige materialen om eene doorbraak of over

strooming voor te komen, zal hetzelve, be

houdens teruggave, na dat het gevaar voorbij

zal zijn, van de weggenomen voorwerpen en

vergoeding der schade, welke door derzelver

weghemíng veroorzaakt is, zich in het bezit

kunnen stellen van al hetgeen in den omtrek

van den dijk , aan palen , takkebossen en stroo

aanwezig is, al moest het bestuur zelfs het

dak-stroo der huizen en de ribben der daken

doen afnemen.

ART. 39. Het stelen der materialen en der

gereedschappen, in die oogenblikken, zal ge

straft worden met eene boete van tienmaal

de waarde, en met eene gevangenis, welke

niet korter zal kunnen duren dan ééne maand,

noch langer dan twee jaren.

ART. 40. Een ieder, die, gedurende de

hooge vloeden of buitengewone getijen, eene

verdedigings-dijk door eene doorsnijding of
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anderzins doorsteekt, met voórbedachtelijk 
inzigt, om eene of meerdere polders onder 
water te zetten, zal naar onze keizerlijke ho
ven gorden verwezen, om veroordeeld te wor
den tot de straffen, welke bij het 91e. arti
kel van ons crimineel wetboek zijn bepaald 
tegen degenen, die ondernemen om den staat 
te verontrusten door verwoesting, moord of 
plundering van eene of meer gemeenten.

' 9teett0V0tibett.

Aet. 4i. Er zal in de polder en in de 
aangrenzende gronden, welke niet booger lig
gen dan de polder, geene turf-graving kunnen 
worden ondernomen, dan uit krachte van 
eene permissie, volgens de hierna omschre
ven formaliteiten afgegeven. '
. Álle overtreding van het tegenwoordig ar
tikel zal gestraft worden met eene boete van 
vijftig franken per are geveend land.

Art. 4a. Het verzoek om permissie aan 
den prefect toegezonden, zal met zijn advies 
door hem aan onzen rekwestmeester direc
teur-generaal der polders worden medege
deeld , en de hekendmaking bevolen in de 
gemeente, alwaar de veening moet geschieden.
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anderzins doorsteekt , met voorbedachtelijk

irizigt, om eene of meerdere polders onder

water te zetten, zal naar onze keizerlijke ho

ven worden verwezen, om veroordeeld te wor

den tot de straffen, welke bij het 91". arti

kel van ons crimineel wetboek zijn bepaald

tegen degenen, die ondernemen om den staat

te verontrusten door verwoesting, moord of

plundering van eene of meer gemeenten.

' @Izzugroubru.

AM‘. 41. Er zal in de polder en in de

aangrenzende gronden, welke niet hooger lig;

gen dan de polder, geene turf- graving kunnen

worden ondernomen, dan uit krachte van

eene permissie, volgens de hierna omschre

ven formaliteiten afgegeven.

Alle overtreding van het tegenwoordig ar

tikel zal gestraft worden met eene boete van

vijftig franken per are geveend land.

Aar. 42. Het verzoek om permissie aan

den prefect toegezonden, zal met zijn advies

door hem aan onzen rekwestmeester direc

teur‘ generaal der polders worden medege

deeld , en de bekendmaking bevolen in de

geme‘ente , alwaar de veening moet geschieden.
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Art. 4^. De rekwestmeèster zal, ria de be
sturen der belanghebbende polders geraad
pleegd en het advies, zoo wel van den inge
nieur der mijnen ais van den ingenieur der 
bruggen en wegen ingenomen te hebben, het 
verzoek om verlof aan den directeur-generaal 
der bruggen en wegen zenden, die daarom
trent zal statueren.

Art. 44. Indien de grond, die geveend 
moet worden, niet geschikt is om, zonder 
kunstmatige uitmaling na de opbaggering van 
de laag, welke door de gedane peilingen be
vonden is aanwezig te zijbf, tot den landbouw 
te worden aangelegd, zullen er termen zijn 
tot het stellen eener door de, ingevolge het 
voorgaand artikel verleende permissie bepaal
de, borgtogt.

Akt. 45. De borgtogt zal moeten worden 
gehypothekeerd op polder-gronden van het
zelfde arrondissement, ten behoeve van die 
polder, alwaar de verveening zal plaats heb
ben, en worden berekend op den voet van 
twee duizend franken voor elke hectare, 
welke bestemd is om geveend te worden.

Art. 46. De noodige inscriptien zullen ge
schieden en vernieuwd worden ter maning
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ART. 43. De rckwestmeèster zal, na de be‘

sturen der belanghebbende polders geraad‘

pleegd en het advies, zoo wel van den inge

nieur der mijnen als van den ingenieur der

bruggen _en wegen ingenomen te hebben, het

verzoek om verlof aan den directeur- generaal

der bruggen en wegen zenden, die daarom

trent zal statueren.

Aar. 44. Indien de grond, die geVeend

moet worden, niet geschikt is om, zonder

kunstmatige uitmaling na de opbaggering van

de laag , welke door de gedane peilingen be

vonden is aanwezig te zijn, tot den landbouw

’ te worden aangelegd, zullen er termen zijn

tot het stellen eener door de, ingevolge het

voorgaand artikel verleende permissie bepaal

de, borgtogt.

Aar. 45. ’De borgtogt zal moeten worden

gehypothekeerd op polder-gronden van het

zelfde arrondissement, ‘ten behoeve van die

polder, alwaar de verveening zal plaats heb

ben, en worden berekend op den voet van

twee duizend franken voor elke hectare,

welke bestemd is‘om geveend te worden.

ART. 46. De noodige inscriptien zullen ge

schieden en vernieuwd worden ter lxnaning
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van den dijkgraaf der polder; en derzelver 
doorhaling zal niet kunnen worden verkregen 
dan op autorisatie van dól rekwestmeester, 
na de geheele droogmaking, en op advies 
van den ingenieur der bruggen en wegen, 
ten geleide van een proces-verbaal, waaruit 
de genoegzaamheid der aangewende middelen 
en de duurzaamheid, welke zij beloven, zal 
blijken. -

QUgemcene Ëcpalittgetu

■Art. 47* In al de bij bet .tegenwoordig 
reglement voorziene gevallen, zullen de ou
ders voor hunne kinderen, en de meesters 
voor derzelver dienstboden verantwoordelijk 
zijn.

Art. 48. De bepalingen der artikels aaa 
en volgende van het lijfstraffelijk wetboek 
zullen toepasselijk zijn op alle gebrek aan 
ontzag, scheldwoorden of beleediging jegens 
de in functie zijnde leden der besturen, dijk
graven en gezworenen.

Art. 49‘ De bij bet tegenwoordig algemeen 
reglement voorziene misdrijven zullen gecon
stateerd en de misdadigers, indien daartoe 
termen zijn, door de veldwachters, met en
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van den_ dijkgraaf der polder; en derzelver

doorhaling zal niet kunnen worden Verkregen

dan op autorisatie van ‚den rekwestmeester,

na de geheele droogmaking, en op advies

van den ingenieur der bruggen en wegen,

ten geleide van een proces-verbaal, waaruit

de genoegzaamheid der aangewende middelen

en de duurzaamheid, welke zij beloven, zal

blijken.

ngrminnc Bepalingen.

ART. 47. In al de bij het tegenwoordig

reglement voorziene gevallen, zullen de ou

ders voor hunne kinderen, en de meesters

voor derzelver dienstboden verantwoordelijk

zijn.

ART. 48.‘ De bepalingen der artikels 222

en volgende van het lijfstraffelijk wetboek

zullen toepasselijk zijn op alle gebrek aan

ontzag, scheldwoorden of beleediging jegens

de in functie zijnde leden der besturen, dijk

graven en gezworenen. _ ’

Aar. 49. De bij het tegenwoordig algemeen

reglement voorziene misdrijven zullen gecon

stateerd en de misdadigers, indien daartoe

termen zijn, door de veldwachters, met en
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benevens de dijkwachters, alsmede door alle 
de beambten der jnstitiele en administratieve 
policie gearresteerd worden; en degene, die 
bet misdrijf geconstateërd heeft, zal regt heb
ben tot het aandeel in de boete, welke aan 
de dijkwachters door de reglementen van or
ganisatie der polders wordt toegestaan: zij. 
zullen hetzelve op denzçlfden voet en op de
zelfde wijze ontvangen.

Art. 5ö. De misdrijven langs de wegen 
zullen, volgens de wet Yan den 29. Floréal, 
X. jaar» vóór de raden van prefecture worden 
gebragt; en de andere misdrijven vóór de 
correctionele regtbanken of onze Keizerlijke 
hoven, naar mate van derzelver aard.

Art. 5i. Onze groot-regter minister van 
justitie en onze ministers van binnenlandsche 
zaken zijn, ieder voor zoo veel hem aangaat, 
belast met de executie van het tegenwoordig 
decreet.

Geteekend NAPOLÉON.

Wegens den Keizer:
De Minister Secretaris van Staat, 

. . Geteekend de Graaf Dartj.
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benevens de dijkwachters, alsmede door alle

de beambten der justitiele en administratieve

policie gearresteerd worden; en degene, die

het misdrijf geconstateerd heeft, zal regt heb

ben tot het aandeel in de boete, welke aan

de dijkwachters door de reglementen van or

ganisatie der polders wordt toegestaan: zij

zullen hetzelve op denzelfden voet en op de

zelfde wijze ontvangen.

ART. 50. De misdrijven langs de wegen ‘

zullen, volgens de wet van den 29. Floréal,

X. jaar, vóór de raden van prefecture worden

gebragt; en de andere misdrijven vóór de

correctionele regtbanken of onze Keizerlijke

boven, naar mate van derzelver aard.

ART. 51. Onze groot-regter minister van

justitie en onze ministers van binnenlandsche

zaken zijn, ieder voor zoo veel hem aangaat,

belast met de exécutie van het tegenwoordig

decreet. _

Geteekend NAPOLÉON.

Wegens den Keizer:

De Minister Secretaris van Staat,

Geteekend DE GRAAF DARU.




