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1 Inleiding 

In opdracht van DGMR B.V. heeft LievenseCSO Milieu B.V. een quickscan uitgevoerd van de 

waterhuishoudkundige situatie ter plaatse van Paleis Het Loo te Apeldoorn. De ligging van 

het paleis is weergegeven op de topografische kaart in bijlage 1. 

 

De aanleiding voor het onderzoek is de periodieke wateroverlast ter plaatse van het basse-

cour van het Paleis en het voornemen hier een ondergrondse uitbreiding te realiseren. 

 

Het doel van het onderzoek is de waterhuishoudkundige situatie rond Paleis Het Loo in 

Apeldoorn in beeld te brengen en mogelijkheden aan te dragen om wateroverlast in de 

toekomst te voorkomen. 

 

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt een beeld 

van de onderzoekslocatie gegeven, evenals een beschrijving van de waterhuiskundige 

situatie, de geohydrologie en de bodemopbouw. Reeds uitgevoerde onderzoeken worden 

besproken en er wordt een analyse van het probleem gemaakt. In hoofdstuk 4 wordt het 

uitgevoerde beperkte infiltratieonderzoek besproken, waarna hoofdstuk 5 afsluit met 

conclusies en aanbevelingen. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 het effect van de maatregelen 

op Koninklijk Park 21-27 beschreven, inclusief aanvullend uitgevoerd onderzoek. 
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2 Onderzoeksopzet 

Vanwege de vele factoren die spelen, is een quickscan uitgevoerd om alle relevante 

(grond)waterstromen in beeld te brengen. Er dient een integraal beeld van de 

waterhuishouding te worden verkregen, waarbij ook de relatie tussen grondwater en 

oppervlakkige waterafvoer wordt bekeken. Hierbij is ook berekend welk terreinoppervlak in 

de huidige situatie afwatert op de HWA-verzamelleiding en hoe groot de beschikbare 

waterberging eigenlijk zou moeten zijn.  

 

Om de situatie in beeld te brengen is onder andere een uitgebreide bureaustudie gedaan 

waarbij gegevens omtrent bodemopbouw en (geo)hydrologie zijn verzameld. Bronnen 

hiervoor zijn bijvoorbeeld het DINO-loket van TNO, monitoringsgegevens van 

grondwaterpeilen (TNO), de werkwijze van het waterbeheer en inrichting van het 

afwateringssysteem (waterschap), en reeds uitgevoerde studies. Tevens is een locatie 

inspectie uitgevoerd om ter plaatse relevante gegevens te verzamelen zoals terreingebruik, 

soort verharding, maaiveldverloop, situering van afvoerkolken en bergingsvoorziening. 

 

De quickscan geeft ook een doorkijkje naar mogelijke oplossingsrichtingen danwel 

aanbevelingen voor het verrichten van nader en gedetailleerder onderzoek. Hiertoe wordt 

een indicatie gegeven van de mogelijkheden om hemelwater in de bodem te infiltreren, 

doordat tijdens de locatie-inspectie infiltratieproeven zijn uitgevoerd. 
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3 Achtergronden 

3.1 Beschrijving van de locatie 

Paleis Het Loo is een voormalig koninklijk Paleis aan de noordwestrand van Apeldoorn en is 

ruim 300 jaar oud. Sinds 1984 doet het dienst als museum.  Het Paleis ligt aan het Koninklijk 

Park 1, een dwarsstraat van de Loseweg. Het Paleis inclusief de paleistuinen, is kadastraal 

bekend als gemeente Apeldoorn, sectie D, nummer 7805. 

 

De onderzoekslocatie betreft feitelijk het basse-cour (voorplein) van Paleis Het Loo. Maar 

gezien het feit dat water niet gebonden is aan grenzen en de oorzaken van de 

wateroverlast buiten de onderzoekslocatie kunnen liggen , wordt ook de omgeving in 

ogenschouw genomen.  

 

Het basse-cour ligt voor het Paleis en tussen de zijvleugels. Dit voorplein is grotendeels 

verhard met klinkers, in het midden is een fontein gesitueerd met hier rondom enkele 

perkjes.  

 

Voor het Paleis en basse-cour loopt een klinkerweg met aan weerszijden een grindstrook, 

vanaf de Loseweg tot de toegang tot het landgoed rondom kasteel Het Oude Loo. Hier 

loopt een hekwerk in noord-zuidelijke richting, vanaf de stallen tot de Paleistuinen. Tussen 

hekwerk en tuinmuren is een brandgang aanwezig. Ten westen van het Paleis bevindt zich 

landgoed Het Oude Loo. Ten oosten van het Paleis loopt de Loseweg, met aan de andere 

zijde de bebouwde kom van Apeldoorn.  

 

Aan de voorzijde van het basse-cour is de klinkerweg aan de zuidzijde uitgebreid in de vorm 

van een cirkel. Van hieruit ontstaan drie klinkerpaden, welke in zuidelijke richting uit elkaar 

lopen. Het middelste klinkerpad loopt in het verlengde van het Paleis richting monument 

De Naald aan de Zwolseweg. De oostelijke loopt in de richting de Loseweg, de westelijke 

loopt naar de stallen. Het tussenliggende terrein is in gebruik als park, met gras en bomen. 

Het maaiveld loopt in zuidelijke richting op, zo liggen de stallen circa 1,5 meter hoger dan 

het basse-court. 

 

Aan de achterzijde van het Paleis loopt de begane grond over in een hoge wal, over de 

gehele breedte van het paleis (inclusief zijvleugels). Vanaf hier gaan trappen naar beneden, 

de tuinen in. De tuinen liggen op kelderniveau, met diverse ingangen tot de kelders. In 

bijlagen 2 t/m 4 zijn enkele overzichtstekeningen van het plangebied opgenomen. Foto’s 

van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 8. 

3.2 Toekomstige situatie 

Men is voornemens een ondergrondse uitbreiding van het Paleis te realiseren, ter plaatse 

van het basse-cour. De uitbreiding zal een diepte hebben van 5,5 tot 7 m-mv en bestaat uit 

een betonnen waterdichte constructie. In onderstaande figuur is de voorgenomen 

uitbreiding weergegeven. 
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Figuur 3.1 Ondergrondse uitbreiding basse-cour 

 

3.3 Probleemstelling 

Het basse-cour komt enkele malen per jaar bij hevige regenval onder water te staan, omdat 

de capaciteit van de hemelwaterafvoer onvoldoende is. Deze situatie is niet wenselijk, 

aangezien voorkomen moet worden dat in de toekomstige situatie de ondergrondse 

uitbreiding dan volstroomt. 

 

De (geo)hydrologische situatie rondom het paleis is complex, waardoor meerdere factoren 

van invloed kunnen zijn op het niet functioneren van de hemelwaterafvoer.  Om tot 

oplossingen te kunnen komen, is een analyse van de waterhuishoudkundige situatie ter 

plaatse van het Paleis noodzakelijk waarbij ook knelpunten inzichtelijk worden gemaakt. 

 

De bouw van de ondergrondse uitbreiding zal tevens een wijziging in de nu heersende 

grondwaterstroming tot gevolg hebben, dit wordt reeds middels een separaat onderzoek in 

beeld gebracht. 

3.3.1 Randvoorwaarden 

Het maken van de probleemanalyse met betrekking tot de grondwateroverlast is onderdeel 

van de opdracht voor het realiseren van de ondergrondse uitbreiding. Met betrekking tot 

water wordt in de opdracht als randvoorwaarde gesteld dat de piekafvoer vanaf het basse-

cour naar watergangen (natuurlijk of gemeentelijk) in de toekomst niet groter is dan deze 

was voor de renovatie van het basse-cour. 
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Bij toepassing van maatregelen, dient te worden gekozen voor duurzame waterbergings- en 

infiltratiemaatregelen. Daarnaast dient bij het ontwerp van maatregelen ter beperking van 

de piekafvoer te  worden voldaan aan een T=100 en D=60 neerslaghoeveelheid en dient de 

berekening te zijn uitgevoerd conform ISSO 70.1 

3.4 Waterhuishoudkundige situatie 

Het basse-cour is een plein voor het Paleis, tussen de zijvleugels. Het plein is grotendeel 

verhard met klinkers, in het midden is een fontein en enkele perkjes aanwezig. Het basse-

cour is voorzien van een hemelwaterafvoer, met in de klinkerverharding ondiepe goten en 

straatkolken. Het aantal kolken en de afmetingen daarvan lijkt nogal klein om in korte tijd 

grote hoeveelheden water te kunnen afvoeren. Ook lijken de roosters van de straatkolken 

gevoelig voor verstopping, gezien de grootte ervan en de geringe afstand tussen de spijlen. 

 

De hemelwaterafvoer bevindt zich ook in de klinkerweg voor het Paleis langs.Ook de 

hemelwaterafvoer van de bebouwing (paleis en bijgebouwen) is op deze afvoer 

aangesloten. 

 

De verzamelleiding van de hemelwaterafvoer wordt via een pompput op een 

hemelwaterkelder geloosd, ten oosten achter het Paleis, welke een uitloop heeft naar de 

achterliggende beek. Door de opdrachtgever is aangegeven dat de bergingskelder een 

inhoud heeft van circa 85 m
3
(100 m

3
minus circa 15 m

3
, volume water dat sowieso aanwezig 

is omdat de pompen onder water moeten blijven staan). 

 

Bij hevige regenval is geconstateerd dat hemelwater vanaf zuidelijker gelegen terrein via de 

klinkerpaden afstroomt richting Paleis. Deze 3 klinkerpaden beginnen alle bij het basse-cour 

en lopen uiteen, in de richting van de stallen, monument De Naald aan de Zwolseweg en 

Loseweg. Langs het klinkerpad richting de stallen zijn goten aanwezig, op enkele plekken 

voorzien van straatkolken. Hier zijn enkele jaren geleden een aantal grindkoffers 

gerealiseerd om afstromen hemelwater af te vangen, deze blijken echter weinig effect te 

hebben. Afhankelijk van de regenintensiteit, zal ook tussenliggend grasveld in geringe mate 

op deze paden afwateren. 

 

Vanaf de westzijde van de Paleistuinen stroomt een klein sprengenbeekje vanaf de 

slotgracht rondom kasteel Het Oude Loo het terrein binnen. Dit beekje heeft in de tuinen 

de vorm van twee gekanaliseerde stromen. Het beekje verlaat aan de oostzijde de tuinen  

en mondt verder noordoostelijk uit in de veldvijvers.Op de oostelijke terreingrens is een 

stuw in het beekje aanwezig. 

 

Bij hevige regenval echter, neemt de waterhoeveelheid in het beekje snel toe. Hierdoor 

hoopt water zich op, op het maaiveld ten westen van de tuinmuren ter hoogte van de loop 

van de sprengenbeek. Het maaiveld ligt hier lager, het water kan dan wel tot een meter 

hoog tegen de tuinmuur staan. De aanwezige poort is om deze reden reeds waterdicht 

afgewerkt, om te voorkomen dat het water de Paleistuinen instroomt.   
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In de Paleistuinen aan de achterzijde van het Paleis, welke zich op kelderniveau bevinden, 

zijn ook straatkolken aanwezig. Door de opdrachtgever is aangegeven dat deze mogelijk 

afwateren op dezelfde HWA-verzamelleiding of op dezelfde waterbergingskelder zijn 

aangesloten als de hemelwaterafvoer van het terrein voor het paleis. 

  

Als het HWA-stelsel bij hevige regenval verzadigd is, fungeren de straatkolken in de tuinen 

opeens als uitlaat van hemelwater van hoger gelegen terreindelen. Het terrein aan de 

achterzijde van het paleis (noordzijde) komt dan onder water te staan, met de kans dat 

water de kelders van het paleis inloopt. Dit wordt versterkt door het feit dat de 

bergingskelder een noodoverloop heeft naar de tuinen (in feite dienen ook de straatkolken 

reeds als noodoverloop). 

 

De waterbergingskelder heeft een afvoer naar de sprengenbeek, welke aan de oostzijde de 

Paleistuinen weer verlaat. Op momenten dat de afvoercapaciteit van de bergingskelder 

volledig benodigd is, zal ook de afvoerhoeveelheid in de beek groot zijn. De watertoevoer 

van een sprengenbeek staat namelijk onder invloed van de hoeveelheid neerslag. 

 

Bovenstaande omschrijving van de waterhuishoudkundige situatie is in onderstaande figuur 

schematisch weergegeven. 

 

Figuur 3.2 Schematische weergave waterafvoeren 
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3.5 Sprengen en beken 

Als bijlage bij deze notitie is een aantal kaarten opgenomen (bijlage 1 t/m 3). Op deze 

kaarten zijn de bestaande sprengen en beken en kaart gebracht. De data is hoofdzakelijk 

afkomstig van: 

• TOP10NL, Basisregistratie topografie 2011 (het Kadaster); 

• Bekenatlas Veluwe (Bekenstichting) 

• Open Topo 2016 (ArcGIS online)  

• LuchtfotoNL 2012, 50 cm (Cyclomedia via ArcGIS  online) 

Daarnaast is tijdens een locatiebezoek ter plaatse de actuele stand van zaken 

waargenomen. 

 

De locatie ligt op de flank van een stuwwal. Het terrein loopt in zuidwestelijke richting op. 

Van belang is dat de paleistuinen lager liggen dan de voorkant van paleis. Daarnaast is voor 

de waterhuishouding van belang dat westelijk van de locatie, aan de Amersfoortseweg, een 

drinkwaterwinning van Vitens aanwezig is, zie onderstaande kaart. Hier wordt circa 5,5 

Mm
3
/jaar onttrokken. De vergunde capaciteit is 7 Mm

3
/jaar. De waterhuishouding wordt 

oorspronkelijk gevoed door een aantal sprengen, de Concordiasprengen, de 

Paraplusprengen, de Oude Sprengen en de Nieuwe Sprengen. Door voornamelijk de 

winning van Vitens staan deze sprengen, voor het grootste deel van het jaar, droog.  

Om voldoende watertoevoer naar de paleistuin te hebben zijn bij de Oude Sprengen en de 

Concordiasprengen pompen geplaatst welke grondwater oppompen dat in de sprengen 

wordt geleid. De Paleispomp van Vitens voorziet de Concradia sprengen van water, de 

Oude Sprengen worden van water voorzien door een door Kroondomeinen geplaatste 

pomp. In figuur 3.3 is de situering van waterwinning, peilbuizen en kleischotten ten 

opzichte van het paleis weergegeven. 

 

Figuur 3.3 Ligging waterwinning, peilbuizen en kleischotten (Tauw, 2009) 
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Het water van de sprengen stroomt via de Forellenvijver (ook wel Nieuwe vijver genoemd) 

en de Beeldenvijver (ook wel Hoge vijver genoemd) naar de Hoge en Lage veldvijver en 

vormt de voeding van de Koningsbeek welke uitmondt in de oostelijk gelegen Grift. Naast 

deze sprengen is er zuidelijk ook een spreng aanwezig, genaamd “de Witte Graaf”. Dit is de 

sprengenbeek vanaf het westen via een duiker de paleistuinen binnenstroomt. Binnen de 

tuinen heeft De Witte Graaf de vorm van twee gekanaliseerde stromen, welke verdiept in 

het maaiveld zijn aangelegd. Aan de oostzijde van de paleistuinen verlaat de beek het 

terrein weer via een duiker en gaat verder als sprengenbeek over het terrein van Koninklijk 

Park 21 – 27. Op de perceelgrens is een stuw in de beek aanwezig. Verder stroomafwaarts 

loopt de beek via een duiker oostelijk langs de Tuinmanslaan naar de Molenbeek. 

3.6 Watervoorziening Paleistuinen 

Het water van de sprengen wordt niet gebruikt voor de watervoorziening van de Paleistuin. 

Momenteel wordt hier lokaal gewonnen grondwater voor gebruikt, er wordt 30.000 – 

60.000 m
3
/jaar onttrokken. Dit lokaal gewonnen water wordt opgeslagen in een 

reinwaterkelder. Vanuit deze kelder wordt water opgepompt richting de tuinen en de 

fonteinen van Paleis Het Loo, waar het wordt gebruikt voor beregening en als fonteinwater. 

Het fonteinwater wordt weer teruggeleid naar een retourwaterkelder, met afmetingen van 

7,5 meter x 5 meter x 4 meter (inhoud 150 m
3
). De bodem ligt op ca 5 m-mv. Vanuit deze 

kelder wordt het water opgepompt naar de reinwaterkelder vanwaar het weer richting tuin 

en fonteinen gaat. De retourwaterkelder is voorzien van een overstort naar de 

hemelwaterkelder.  

 

In het verleden werd in het water voor de tuin en fonteinen voorzien door een natuurlijke 

aanvoer van steeds stromend water. Het water van de Koningsfontein kwam van een 

heuvel op circa 10 kilometer afstand van Het Loo lag, onder meer uit de nog zichtbare 

Ruetbron. Via een stelsel van leidingen werd het water aangevoerd. Voor de lagere 

fonteinen werd water gebruikt dat van een bron afkomstig was op circa vijf kilometer 

afstand, dit werd ook aangevoerd via loden en aardewerken leidingen. De leiding vanuit het 

Asselse Bos begon bij de sprengkoppen aldaar. Deze lagen circa 38 meter hoger dan de 

bodem van de oude Koningsfontein. De leiding liep vandaar via het Orderbos en Berg en 

Bos naar Het Loo. De sprengkoppen vanwaar het water naar de lagere fonteinen werd 

geleid zijn nog aanwezig en liggen circa 12 meter hoger dan de bodem van de fontein. Op 

onderstaande figuur 3.4 zijn de leidingtracés ingetekend. Het paleis bevindt zich in de 

rechterbovenhoek.  
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Figuur 3.4 Leidingtracé’s (Groen, 1984) 

 

3.7 Uitgevoerde onderzoeken 

3.7.1 Verkennend bodem- en asbestonderzoek 

Ter plaatse van de voorgenomen ondergrondse uitbreiding onder het basse-cour is door 

Econsultancy B.V. een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd 

(rapportnummer 15106246 d.d. 10 december 2015).  

 

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot zeer grof zand. De 

bovengrond tot een diepte van gemiddeld 1,0 m-mv is veelal zwak tot sterk humeus. 

Plaatselijk is de bodem tot een diepte van maximaal 1,0 m-mv zwak tot matig puinhoudend. 

Het grondwater is aangetroffen op circa 3,5 m-mv. 

 

De bovengrond van de locatie is licht verontreinigd met lood. De humeuze (donkerkleurige) 

zandige ondergrond is licht verontreinigd met kwik en lood. In de grindhoudende  

(lichtkleurige) zandige ondergrond zijn analytisch geen verontreinigingen aangetoond. Ook 

in het grondwater zijn analytisch geen verontreinigingen aangetoond. Zowel zintuiglijk als 

analytisch zijn in de bodem geen asbestverdachte materialen aangetoond. 
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3.7.2 Visie Koningsbeek 

Als uitwerking van het Apeldoorns Waterplan  (2005 – 2015) is een analyse en visie op 

herstel van de Koningsbeek gemaakt, de sprengenbeek die onder andere over de 

Paleistuinen loopt (projectgroep onder leiding van Gemeente Apeldoorn, participant 

Waterschap Veluwe en ondersteuning door een klankbordgroep, november 2008). In het 

waterplan is aangegeven dat de Gemeente Apeldoorn en het Waterschap werken aan 

herstel van het sprengen- en bekensysteem vanuit waterhuishoudkundig, ecologisch, 

recreatief en cultuurhistorisch perspectief. Het gaat om 14 sprengen en beken met een 

totale lengte van circa 40 kilometer, waarvan de Koningsbeek er één is. Onderstaand zijn 

paragrafen overgenomen, welke voor de onderzoekslocatie relevant zijn. 

 

De Koningsbeek ontspringt uit sprengkoppen die zich bevinden in de bossenvan het 

Paleispark van Kroondomein Het Loo. Verder bestaat de beek uit een transportgedeelte dat 

water vervoert in de middenloop van de beek, en een voormalig opgeleid gedeelte dat 

momenteel onzichtbaar is en zich op een industrieterrein bevindt. Ter hoogte van de 

Rioolzuivering Waterschap Veluwe (RWZI) mondt de Koningsbeek uit in de Grift.  

 

Het Paleispark waar de sprengkoppen zich bevinden, is niet openbaar toegankelijk. De 

bossen bestaanoverwegend uit loofbos. Het  park is ingerichtin de landschapsstijl, met 

slingerende bospaden,vijverpartijen en romantische beplantingen,zoals rododendron. De 

beek is hier verlegd omde vijvers, fonteinen en cascades in de tuin van voldoende water te 

kunnen voorzien. Na de vijvers stroomt de beek uit in een sloot die parallel aan de westkant 

van de Zwolseweg loopt. Van daaruit wordt de beek met een duiker naar de andere kant 

van de Zwolseweg gebracht. Deze passage is niet beleefbaar. De bossen van het Paleispark 

eindigen bij de Zwolseweg. Op onderstaande afbeelding is de huidige loop van de beek 

weer gegeven, ter hoogte van Paleis Het Loo. Waar de beek gestippeld is weergegeven, is 

deze (gedeeltelijk) ondergronds. 

 

Figuur 3.5 Loop van de Koningsbeek ter hoogte van Paleis Het Loo 



 

QUICKSCAN WATERHUISHOUDING | PALEIS HET LOO TE APELDOORN | DOCUMENTCODE: 16J064.RAP003.NL_V2 

Status: Definitief versie 2| Versiedatum: 17 november 2016  13 / 34 

Op figuur 3.6 is een topografische kaart omstreeks 1806 weergegeven. Hierop is te zijn dat 

de aftakking van de Koningsbeek welke over de Paleistuinen loopt, verder in oostelijke 

richting loopt. In de huidige situatie is dit vervolg verdwenen en sluit de stroom ten 

noorden van het Paleis aan op de hoofdstroom. 

 

Figuur 3.6 Topografische kaart omstreeks 1806 

 

 

Het beekdal van de Koningsbeek is voor een groot gedeelte een helder herkenbaar 

element, dat onderdeel uitmaakt van het landelijke gebied. Eerst is het een beek in het bos 

en later een beek in het landelijk gebied. Waar de beek meer in de“stad” komt, is deze niet 

of zonder relatie met de omgeving aanwezig. 

 

In het waterplan is de Koningsbeek benoemd als een landelijke beek. Dit betekent dat de in 

te richten beekzone minimaal 50 meter breed is.In het waterplan is ervoor gekozen om het 

herstel van de Koningsbeek te richten op het deel vanaf de Zwolseweg tot de Grift. De visie 

richt zich derhalve niet op de onderzoekslocatie of de omgeving daarvan. Aangegeven 

wordt dat het deel van de Koningsbeek binnen het park van Paleis Het Loo is in 

samenwerking met Waterschap Veluwe reedsis opgeknapt. 

3.7.3 Koninklijk Waterbeheer II, fase 1 

De Koningsbeek wordt van nature gevoed door vier clusters van sprengen. Het 

waterbeheer in het Paleispark is erop gericht om water zichtbaar stromend in het 

sprengensysteem en de vijvers oppeil te houden. De Nieuwe Sprengen (circa 1800) zijn 

vrijwel continu watervoerend en stromen rechtstreeks naar de HogeVeldvijver.De 

Concordiasprengen,de Paraplusprengen en de Oude sprengen stromen samen in de  

Forellenvijver en vervolgens als Koningsbeek in de Beeldenvijver. Deze sprengen staan 

echter grotendeels droog, ten gevolge van grondwateronttrekking op de 

Veluwe(pompstation Amersfoortseweg, Vitens) en verdroging.De Koningsbeek is daardoor 

alleen in natte periodes watervoerend.  
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Om ervoor te zorgen dat de vijvers en fonteinen in het kasteelpark en de Paleistuinen 

voldoende water krijgen, zijn ter plaatse van de Concordiasprengen en de Oude Sprengen 

pompen geplaatst. Deze onttrekken grondwater,dat in de sprengenkoppen wordt gelaten. 

De sprengen worden dus kunstmatig met water gevoed, hierdoor wordt gezorgd voor een 

continu watervoerende beek. De bodems en zijkanten van de beek zijn met folie bekleed 

tegen infiltratie van het water uit de beek in de bodem. De vijvers hebben waarschijnlijk 

geen dichte bodem. Indien het Kroondomein beslist te stoppen met pompen,betekent dit 

dat er nauwelijks stromend water is in de Koningsbeek. 

 

De Paleispomp (bij de Concordiasprengen, sinds de jaren ’70) pompt momenteel jaarlijks 

gemiddeld 0,2 miljoen m
3
 grondwater op om de watervoerendheid van de Koningsbeek te 

borgen. In de 5%-10% van de tijd dat het grondwaterpeil wel hoog genoeg is om voor een 

natuurlijk wateraanvoer te zorgen, worden de pompen uitgezet. De inzet van de pompen is 

een voorwaarde in de onttrekkingsvergunning van voor de winning Amersfoortseweg van 

Vitens. 

 

In aanvulling op de Paleispomp, is ter plaatse van de Oude Sprengen sinds circa 2001 een 

pomp geplaatst. Deze pompt gedurende 8 uurper dag met een maximaal debiet van 10 

m
3
/uur grondwater op van een diepte van 15 tot 18 m-mv.  

In de studie (Tauw B.V., kenmerk 4634324, 5 november 2009) is bekeken wat de effecten 

zijn op de grondwaterstand van maatregelen met betrekking tot het gedeeltelijk 

verplaatsen of verdiepen van de grondwaterwinning door Vitens. Deze maatregelen zijn 

bekeken omdat het oppompen van grondwater door de Provincie Gelderland niet als 

duurzaam wordt beschouwd.  

 

Huidige situatie 

Afgezien van het feit dat in de huidige situatie geen sprake is van een zelfstromend 

sprengensysteem, voldoet de huidige situatie goed aan de meeste andere 

beoordelingscriteria van een duurzaam watersysteem. De watervoerendheid, 

waterstroming, watertemperatuur en waterkwaliteit zijn goed. Daarnaast is sprake van een 

geringe milieubelasting (onder andere energiegebruik), van lage kosten, van kleine risico’s 

en treden er geen neveneffecten zoals grondwateroverlast op. 

 

Afweging maatregelen met doelstellingen vanuit de overeenkomst 

Met betrekking tot de effecten van de winning Amersfoortseweg spelen met name de 

beleidsdoelen zelfstromend watersysteem, kosteneffectiviteit en ecologie een rol. 

• Zelfstromend watersysteem: door de winning te verdiepen of te verplaatsen is er 35-70 

% van de tijd sprake van een zelfstromend sprengensysteem. De overige 65-30 % van 

de tijd is inzet van de Paleispomp noodzakelijk om droogval van de beek te 

voorkomen. Het beleidsmatige doel om tot een duurzaam, volledig zelfstromend, 

sprengensysteem te komen,wordt dus met geen van de maatregelen bereikt; 

• Kosteneffectiviteit: zowel verplaatsen als verdiepen van de winning zal leiden tot een 

toename van grondwateroverlast in Apeldoorn. Voorkomen dan wel oplossen van 

deze overlast brengt kosten met zich mee, deze zijn echter nog niet berekend. De 

benodigde investering in de drinkwatervoorziening voor verplaatsen en verdiepen is 

globaal geschat op2 tot 8 miljoen euro; 
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• Ecologie: voor de abiotische randvoorwaarden zoals watervoerendheid, 

waterstroming,waterkwaliteit en watertemperatuur geldt dat deze in de huidige 

situatie voldoen en dat dezeniet wezenlijk veranderen na het uitvoeren van één van de 

maatregelen.  

Conclusie 

Alles overwegende concludeert de projectgroep dat de beschouwde maatregelen niet 

resulteren in een volledig zelfstromend sprengensysteem én dat verplaatsing/verdieping 

van de drinkwaterwinning alleen mogelijk is tegen hoge maatschappelijke kosten en 

milieubelastingelders. De huidige inzet van de Paleispomp is weliswaar niet duurzaam (de 

sprengen zijnniet zelfstromend en het is laagwaardig gebruik van grondwater), maar is wel 

de meest(kosten)effectieve maatregel om de effecten van de winning Amersfoortseweg op 

de Koningsbeek te mitigeren/compenseren. Een belangrijke nevenconclusie is dat een 

volledig zelfstromend watersysteem met geen van de beschouwde maatregelen wordt 

bereikt. Allesbij elkaar genomen is de projectgroep van mening dat de nadelen van 

verplaatsen/verdiepenvan de winning groter zijn dan het voordeel dat het sprengen-

systeem een groter deel van het jaar zelfstromend is dan in de huidige situatie. De huidige 

situatie met de Paleispomp wordt dan ook aangemerkt als de meest (kosten)effectieve 

oplossing.  

Door de provincie wordt de kunstmatige aanvulling van het sprengensysteem beleidsmatig 

aangemerkt als niet duurzaam omdat het niet zelfstromend is. Vanuit inhoudelijk 

perspectief valt hierop het volgende aan te vullen: 

• Hetzelfde grondwater: Het grondwater dat door de Paleispomp wordt onttrokken is 

(vrijwel)hetzelfde grondwater als het grondwater dat anders via de sprengen af zou 

stromen. Het effect op de grondwaterstroming is daarom verwaarloosbaar; 

• De Paleispomp voldoet: door inzet van de Paleispomp functioneert het sprengen- en 

bekensysteem naar tevredenheid van Kroondomein Het Loo; 

• Onttrekking Paleispomp is relatief klein: De onttrekking van de Paleispomp bedraagt circa 

4%van het onttrekkingsdebiet van de winning Amersfoortseweg; 

• Negatieve effecten van de Paleispomp zijn klein/nihil: Uit de tijdreeksanalyse volgt geen 

statistisch significant effect van de Paleispomp op de grondwaterstand bij de beschouwde 

peilbuizen. 

3.8 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

3.8.1 Maaiveldhoogte 

Het westelijk deel van Apeldoorn ligt op de oostflank van een stuwwal (het Veluwe-

complex). De maaiveldhoogte in westelijk Apeldoorn varieert van 10 tot 40 m+NAP. Ter 

plaatse van het basse-cour bedraagt de maaiveldhoogte circa 18,5 m+NAP. Richting de 

stallen en in zuidelijke en westelijke richting  loopt het maaiveld op naar zo’n 22,5 m+NAP. 

In oostelijke richting blijft de maaiveldhoogte tot de Loseweg ongeveer gelijk. Gelijk met de 

achterzijde van het Paleis ligt een wal met een hoogte van zo’n 20 m+NAP, de 

achterliggende tuinen hebben een niveau van gemiddeld 17 m+NAP en liggen daarmee op 

kelderniveau. Buiten de onderzoekslocatie loopt het maaiveldniveau in westelijke richting 

sterk op ten gevolge de ligging op de flank van een stuwwal, zoals weergegeven op de 

doorsnede in onderstaande figuur. 
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Figuur 3.7 Dwarsdoorsnede maaiveldhoogte van stuwwal tot Apeldoorn (www.ahn.nl) 

  

3.8.2 Bodemopbouw 

De globale bodemopbouw is beschreven op basis van boringen (tabel 3.1). Op basis van het 

model DGM v2.2 van TNO (TNO, 2016) kan men in de ondergrond de volgende formaties 

onderscheiden: 
 

Tabel 3.1: Formaties in het plangebied (TNO, 2016). 

Formatie Diepte 

Formatie van Boxtel Tot +18 m NAP 

Gestuwde afzettingen +18 m NAP tot -100 m NAP 

Formatie van Peize en Formatie van Waalre -100 m NAP tot -170 m NAP 

Formatie van Maassluis -170 m NAP tot -230 m NAP 

Formatie van Oosterhout - 230 m NAP tot - 280 m NAP 

Formatie van Breda >- 280 m NAP 

  

Aan het oppervlakte ligt de formatie van Boxtel. Deze formatie is een zandige formatie 

bestaande uit zwak siltig en matig fijn zand, met soms leem- en veenlagen. De basis in het 

hydrogeologisch systeem wordt gevormd door de Formatie van Breda. Deze laag bestaat uit 

een opeenvolging van fijne, slibhoudende en soms kleiige zanden.  

 

De bodemopbouw is beschreven in het AZURE model, in totaal zijn 8 scheidende lagen te 

onderscheiden. De bovenste 7 scheidende lagen hebben echter een beperkte weerstand 

waardoor ter plaatse van paleis Het Loo uitgegaan kan worden van één dik zandpakket tot 

aan de achtste scheidende laag op een diepte van circa 150 m–mv. 

 

Binnen de bodemopbouw komen daarnaast 9 watervoerende lagen voor. Vooral 

watervoerende laag 5 heeft een grote doorstromingscapaciteit (doorlatendheid (k) over 

een dikte van een watervoerend pakket (d)). Aangezien de bodemlagen boven de achtste 

scheidende laag als één pakket kunnen worden beschouwd, komt de gezamenlijke 

doorstromingscapaciteit voor dat gehele pakket op circa 5.000 m
2
/ dag. Dat is een hoge 

doorstromingscapaciteit , hetgeen gezien de zandige opbouw niet verrassend is. 
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3.8.3 Geohydrologie  

Paleis Het Loo ligt op de uitlopers van de Veluwe naar het IJsseldal, alwaar het 

grondwatersysteem een sterk verhang heeft, dit wordt versterkt door de aanwezigheid van 

de verticale kleischotten welke in de laatste ijstijd zijn ontstaan door het opdrukken van de 

grond ter plaatse van de uitlopers van de gletsjers. De aanwezigheid van de verticale 

kleischotten resulteert in grondwatersprongen tussen de stroomopwaartse en 

stroomafwaartse zijde van de kleischotten. 

 

Aan de westzijde van het Paleis Het Loo zijn kleischotten aanwezig. In figuur 3.8 zijn de 

posities van de kleischotten en de sprongen in de grondwaterstanden aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3.8: Situatie kleischotten en grondwaterstanden (bron: Rapport Tauw Koninklijk Waterbeheer II, 
Koningsbeek te Apeldoorn met kenmerk R001-4634324TER-ibs-V01-NL)  

 

De locatie ligt in een gebied waar regionaal sterke infiltratie optreedt. Het grondwater in 

het eerste watervoerend pakket stroomt in oostelijke richting. 

 

Op basis van meerjarige peilbuiswaarnemingen van TNO-Dinoloket en de door Geomet in 

opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerde grondwatermonitoring gedurende 12 

maanden in de periode 2015/2016, gelden de volgende te hanteren waarden voor de 

grondwaterstand: 

 

Hoogst bekende freatische grondwaterstand 1980:   16,30 m+ NAP 

Hoogste grondwaterstand tijdens monitoring 2015/2016:  15,81 m+ NAP 

Gemiddelde grondwaterstand tijdens monitoring 2015/2016:  15,19 m+ NAP 

Laagste grondwaterstand tijdens monitoring 2015/2016: 14,83 m + NAP 

Laagst bekende freatische grondwaterstand 1972:   14,15 m + NAP   
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Op de flanken van de stuwwal, waar ook het Paleis met tuinen en westelijk gelegen kasteel 

Oude Loo liggen, varieert de gemiddelde grondwaterstand tussen 3,1 en 3,6 m-mv. De GHG 

varieert tussen 2,4 en 2,8 m-mv. Oostelijk van het Paleis, ter plaatse van de bebouwde kom 

danwel de noordelijk gelegen visvijvers, varieert de gemiddelde grondwaterstand tussen 

1,3 en 2,6 m-mv. De GHG varieert tussen 0,6 en 1,9 m-mv. 

 

Door Vitens wordt in Apeldoorn grondwater onttrokken, deze onttrekking heeft een directe 

invloed op de grondwaterstanden rondom het Paleis Het Loo. Door het afnemen van de 

hoeveelheid te onttrekken water zijn de grondwaterstanden na 1975 gestegen. Advies- en 

ingenieursbureau Tauw heeft in opdracht van Vitens gekeken naar de invloeden van 

mogelijke toekomstige reductie van de grondwateronttrekking of verdieping van de 

onttrekking op de grondwaterstanden. In de rapportage Tauw Koninklijk Waterbeheer II, 

Koningsbeek te Apeldoorn met kenmerk R001-4634324TER-ibs-V01-NL met kenmerk R001 

is op basis van een reductie van de onttrekking met 50% een grondwaterstandstijging ter 

plaatse van het Paleis Het Loo berekend van maximaal 0,50 meter. 

 

De dichtstbijzijnde grondwaterwinning is 'Amersfoortseweg', welke zich op circa 1,5 

kilometer ten zuidwesten van de onderzoekslocatie bevindt. De locatie zelf bevindt zich 

niet in het  grondwaterbeschermingsgebied. 

 

Paleis Het Loo ligt op de flanken van de stuwwal, het gebied staat bekend om de 

aanwezigheid van sprengen en sprengenbeken. Een sprengenbeek is een door mensen 

gegraven beek met zodanige gegraven bronnen dat er onder druk staand grondwater aan 

de oppervlakte wordt gebracht, genaamd een spreng. Sprengen worden gemaakt door een 

gat te graven in de helling van een heuvel tot de grondwaterspiegel bereikt is op een plek 

waar voldoende waterdruk is. Uit deze sprengkop stroomt dan het bronwater eerst naar de 

oppervlakte en vervolgens door een kanalenstelsel naar de gewenste plek. De afvoer wordt 

sterk beïnvloed door de hoeveelheid neerslag, welke het grondwater aanvult en de 

waterdruk verhoogd. 
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4 Beperkt infiltratieonderzoek 

4.1 Achtergrond onderzoek 

Een infiltratievoorziening is een mogelijkheid om hemelwater in periodes van hevige 

neerslag tijdelijk op te vangen en deze in de bodem te laten infiltreren of op een later 

tijdstip beheerst af te voeren naar oppervlaktewater. De infiltratiecapaciteit van de bodem 

verschilt per type bodem. Bij de dimensionering van een infiltratievoorziening is het van 

belang uit te gaan van een zo correct mogelijke inschatting van de infiltratiecapaciteit. 

Infiltratietesten zijn een hulpmiddel om een inschatting te maken van de 

infiltratiecapaciteit van de bodem. Het heeft echter weinig zin om de infiltratiecapaciteit te 

testen van gronden waarvan op basis van literatuurgegevens een veel te kleine 

doorlaatbaarheid wordt verwacht (klei, leem en veen).  

 

De ondergrond bestaat uit een onverzadigde en een verzadigde zone. De doorlaatbaarheid 

(of infiltratiecapaciteit) van beide zones wordt gekarakteriseerd door de hydraulische 

geleidbaarheid K. In de verzadigde zone is de hydraulische geleidbaarheid een constante 

(Ksat), in de onverzadigde zone is dit niet het geval. In de onverzadigde zone speelt de 

zuigcapaciteit van de bodem een belangrijke rol en is de hydraulische geleidbaarheid een 

functie van die zuigcapaciteit, die op haar beurt weer een functie is van het watergehalte 

van de bodem. Zo zal bij een initieel drogere bodem de infiltratiesnelheid groter zijn dan bij 

een initieel vochtige bodem. De infiltratiesnelheid zal afnemen naarmate het watergehalte 

in de bodem stijgt, totdat de bodem verzadigd raakt en de infiltratiesnelheid een constante 

waarde benadert. Het is aan te raden deze constante waarde te gebruiken als (veilige) 

waarde voor de infiltratiecapaciteit bij de dimensionering van de infiltratievoorziening en 

de berekening van het ledigingsdebiet.  

 

Figuur4.1 geeft aan dat de infiltratiecapaciteit van een droge bodem veel groter is dan de 

infiltratiecapaciteit van een volledig verzadigde bodem. Dit betekent dat het beter is te 

voorkomen dat de infiltratie leidt tot langdurige vernatting, omdat dit de effectiviteit van 

een infiltratievoorziening sterk vermindert. Bij de interpretatie van de resultaten van 

infiltratiemetingen als door ons uitgevoerd (omgekeerde boorgatmethode) wordt met 

bovengenoemde processen rekening gehouden. De capaciteit van een infiltratievoorziening 

verminderd met de tijd door colmatatie (dichtslibbing), een goede aanleg en onderhoud 

zijn dus noodzakelijk om de infiltratiecapaciteit te blijven garanderen.   
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Figuur 4.1  Infiltratiesnelheid met verschillende initiële watergehalten 

 

De infiltratiecapaciteit van de bodem is tevens afhankelijk van de grondwaterstand. Met 

name in de winterperiode kunnen hoge grondwaterstanden voorkomen. De Europese 

Norm hemelwater binnen de perceelgrens [CEN, 2000, in voorbereiding] gaat uit van een 

minimale dikte van 0,70 m onverzadigde zone boven het hoogste niveau van de 

grondwaterspiegel (GHG). Dit komt overeen met de minimale ontwateringsdiepte, zoals 

door het waterschap wordt gehanteerd. 

 

De processen zoals hierboven beschreven hebben ook invloed op de interpretatie van de 

metingen. Voor een goede bepaling van de doorlatendheid (k-waarde) zijn twee methodes 

gebruikt om deze te bepalen, zie tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1  Gehanteerde methode voor bepaling doorlatendheid 

Methode Beschrijving Nauwkeurigheid 

Veldwaarneming Indicatieve bepaling k-waarde aan de hand 
van zintuiglijke waarnemingen zoals 

korrelverdeling, korrelsortering, pakking, 
siltigheid en humeusiteit 

+ 

 

subjectieve methode  

Omgekeerde 
boorgatmethode 

zie paragraaf 4.3 ++++ 

 

een betrouwbare methode die 
rekening houdt met de plaatselijke 
omstandigheden. Een omgekeerde 

boorgatmethode meet de 
doorlatendheid van de bodem op 
boorpuntniveau 

het aantal + -en staat voor de mate van nauwkeurigheid   
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Middels de omgekeerde boorgatmethode wordt met name de horizontale verzadigde 

infiltratiecapaciteit (Kh) van de onverzadigde zone gemeten. Bij infiltratie van hemelwater 

wordt echter gebruik gemaakt van de verticale infiltratiecapaciteit (Kv) van de onverzadigde 

zone (zwaartekracht infiltratie), welke in de regel lager is dan de horizontale doorlatendheid. 

Bij de berekening van de doorlatendheid is zoveel mogelijk uitgegaan van de verzadigde 

doorlatendheid, zodat overschatting ten gevolge van zuigcapaciteit vanwege een 

onverzadigde bodem, reeds is voorkomen. Indirect wordt de verticale doorlatendheid ook 

voor een deel meegenomen in de omgekeerde-boorgat-methode, er zal echter altijd sprake 

blijven van een kleine overschatting. Bij het advies wordt uitgegaan van de laagst gemeten 

doorlatendheid, waardoor het gevolg van eventuele overschatting minimaal zal zijn. 

4.2 Veldwerkzaamheden 

Het onderzoek is uitgevoerd op 12 juli 2016. Op 4 plaatsen, aan de voor- en zijkant van het 

Paleis, is middels een handboor een boring tot circa 1,2 m-mv gezet. De boringen zijn 

gesitueerd op plaatsen waar infiltratie van hemelwater gewenst is.  

 

De boringen zijn na het uitvoeren van de infiltratieproef doorgezet tot 2,0 m-mv ter 

verificatie van de bodemopbouw. Ter plaatse van boring I04 is vervolgens ook in het traject 

van 1,5 tot 2,0 m-mv nog een infiltratieproef is uitgevoerd. De situering van de boringen is 

weergegeven op de situatietekening in bijlage 4. 

 

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging(en), eventuele 

bijzonderheden en een inschatting van de k-waarde per te onderscheiden bodemlaag. De 

boorprofielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 5.   

 

De bodem bestaat uit zeer fijn tot matig grof zand. De bovengrond is tot maximaal 0,7 m-mv 

zwak humeus, bevat sporen puin of baksteen en is plaatselijk matig siltig. De ondergrond is 

zwak tot sterk grindig.  

 

Ter plaatse van boring I03 is op circa 1,3 een dunne leemlaag aangetroffen, waarbij een 

schijngrondwaterspiegel (1,1 m-mv). De boring bevindt zich nabij de sprengenbeek. De 

aanwezigheid van deze laag is te verklaren doordat sprake is van een beekdal en heeft tot 

gevolg dat infiltratie van hemelwater in de bodem op deze plaats belemmeringen kent. 

 

Op basis van het opgeboorde materiaal zijn in het veld k-waarden ingeschat en weergegeven 

in de boorprofielen. Globaal is de doorlatendheid als volgt ingeschat: 

• 0,0 – 0,7 m-mv:   0,5 m/dag 

• >0,7 m-mv:   2 tot 12 m/dag, met uitzondering van: 

• Leemlaag 1,3 – 1,6 m-mv 0,2 m/dag (boring I03) 

4.3 Infiltratieproeven 

In het proefgat is een HDPE-filter geplaatst (volledig geperforeerd, diameter 7 cm). Het 

filtermateriaal zorgt ervoor dat het boorgat niet instort tijdens de proef. Allereerst is de 

grond rondom het filter verzadigd door een ruime hoeveelheid water via het filter te laten 

infiltreren, waarbij het boorgat enige tijd volledig vol water staat (voorbenatten).    
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Nadat de bodem verzadigd is, is per boring een infiltratieproef uitgevoerd. Bij de proef wordt 

het filter in het boorgat wederom gevuld met water waarna door middel van een datalogger 

de snelheid wordt bepaald waarmee het water uit het boorgat de bodem in zakt. De 

datalogger (diver) meet maximaal elke twee seconden de hoogte van de waterkolom in het 

boorgat. Ter verificatie van de betrouwbaarheid van de resultaten zijn de proeven in duplo 

uitgevoerd.  

 

Op basis van de metingen wordt de doorlatendheid van de bodem bepaald. Daarnaast kan op 

basis van de spreiding in de doorlatendheid tussen de meetpunten worden bekeken hoe 

homogeen de bodem op de onderzoekslocatie is. 

 

De uitgevoerde proef is een niet steady-state infiltratieproef (omgekeerde boorgat test) 

waarmee de verzadigde doorlatendheid wordt bepaald. Bij het uitwerken van de 

meetgegevens is uitgegaan van een benadering “met een afnemend infiltrerend oppervlak”, 

aangezien het volledige boorgat met water is gevuld en is voorzien van filtermateriaal. In 

figuur 4.2 is als voorbeeld één infiltratiecurve weergegeven (boorgat I02 proef 1). 

 

Figuur4.2  Infiltratiecurve boring I02, proef 1 

 

 

Het debiet dat uit het boorgat de bodem inloopt volgt, in samenhang met de vergelijking 

van Darcy, uit de volgende vergelijking: 

 

 

 

met:  K = doorlatendheid (m/sec) 

A = oppervlakte waarover water infiltreert in de bodem (m2) 

h = waterniveau in het boorgat (m) 

t = tijd (s) 
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Integratie van deze vergelijking leidt tot de vergelijking: 

 

 

 

 

 

Beide vergelijkingen veronderstellen dus een lineair verband tussen Ln(hoogte waterkolom) 

en de tijd. Dit lijkt voor de ondergrond te worden benaderd. In onderstaande grafiek is ln(h) 

tegen de tijd uitgezet. De mate waarin het lineair verband aanwezig is wordt door middel 

van de regressie lijn (rode lijn) weergegeven. 

Figuur 4.3  Lineaire relatie tussen ln(waterkolom) en de tijd 
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4.4 Resultaten 

In bijlage 6 zijn de grafieken van alle infiltratieproeven weergegeven. In onderstaande tabel 

4.2 zijn de berekende k-waarden weergegeven.  

 

Tabel 4.2  Verzadigde horizontale doorlatendheden 

 

Met uitzondering van de ondiepe proef in boring I04, zijn alle proeven in duplo uitgevoerd. 

Uit tabel 4.2 blijkt dat de tweede proef veelal een lager k-waarde oplevert dan de eerste 

proef. Dit houdt verband met het feit dat de bodem de tweede keer meer verzadigd is. Het 

is derhalve raadzaam uit te gaan van de laagst gemeten k-waarde per proef. 

 

In dat geval kan gesteld worden dat de doorlatendheid van de ondergrond varieert tussen 

4,2 m/dag en 6,8 m/dag. De hoge k-waarde, zoals gemeten bij proef 1 van de ondiepe 

boring I04, is vermoedelijk veroorzaakt doordat de bovenste meter extreem droog was ten 

gevolge van bomen en struiken. Deze waarde wordt als uitschieter beschouwd. 

 

Bij het ontwerpen van infiltratievoorzieningen wordt doorgaans de ontwerprichtlijn 

‘Hemelwater binnen de perceelgrens’ gebruikt. Uit het onderstaande stroomschema zijn de 

mogelijkheden voor infiltratie van hemelwater af te leiden. 

  

Omgekeerde boorgat methode (met afnemend infiltrerend oppervlak)

Deze methode is alleen bruikbaar vanaf de bovenzijde van het filter totdat de peilbuis leeg is.

Ksat = rc/2*ln(h(t1))-ln(h(t2))/(t1-t2)

Ksat = verzadigde horizontale doorlatendheid (cm/sec)

r (boorgat) = straal boorgat (cm)

ln h(t1) = ln van de waterkolomhoogte op t=1 (cm)

ln h(t2) = ln van de waterkolomhoogte op t=2 (cm)

t1 = eerste punt op de regressielijn van ln(h) (sec)

t2 = laatste punt op de regressielijn van ln(h) (sec)

proef traject (m-mv) r (boorgat) ln (h(t1)) ln (h(t2)) t1 t2 Ksat (m/dag)

I01 proef 1 0,5 - 1,0 3,5 3,22 2,2 276 442 9,3

I01 proef 2 0,5 - 1,0 3,5 3,33 2,57 826 996 6,8

I02 proef 1 0,5 - 1,0 3,5 3,33 2,22 262 636 4,5

I02 proef 2 0,5 - 1,0 3,5 3,34 2,37 916 1266 4,2

I03 proef 1 0,5 - 1,0 3,5 3,46 2,65 838 1120 4,3

I03 proef 2 0,5 - 1,0 3,5 3,66 2,86 1442 1714 4,4

I04 proef 1 0,5 - 1,0 3,5 3,53 1,86 592 784 13,2

I04 proef 2 diep 1,5 - 2,0 3,5 3,81 3,23 1970 2156 4,7

I04 proef 3 diep 1,5 - 2,0 3,5 3,85 3,29 2424 2624 4,2
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Figuur 4.4 Mogelijkheden voor infiltratie hemelwater 

 

 

Uit figuur 4.4 blijkt dat de bodem geschikt is bovengrondse infiltratie middels wadi’s en 

voor ondergrondse infiltratie van hemelwater middels infiltratieputten, -koffers of –riool. 

Wel dient te worden opgemerkt dat de GHG ter plaatse van de sprengenbeek hoog is 

vanwege de aanwezigheid van een leemlaag en dat infiltratie van hemelwater hier wordt 

afgeraden, te meer daar tijdens periodes met veel regenval erg veel water door de 

sprengenbeek wordt afgevoerd hetgeen leidt tot wateroverlast op het maaiveld. 

 

Ondergrondse systemen moeten op een minimale afstand van bomen gelegd worden, 

welke minimaal gelijk zijn aan de straal van de kruin. Anders bestaat er kans dat je de boom 

gaat draineren of dat de wortels door het infiltratiesysteem heen groeien.  

 

Met betrekking tot een mogelijk waterprobleem bij de toekomstige ondergrondse 

uitbreiding kan gesteld worden dat in een homogene zandgrond het water in principe als 

curve van een normaalverdeling naar beneden zakt, in een hoek van 20 tot 30 graden ten 

opzichte van verticaal. De bodem van de nieuwe kelder bevindt zich onder de gemiddelde 

grondwaterstand en de GHG op maximaal 7 m-mv. 

 

Uiteraard dienen eventuele infiltratievoorzieningen in het ruimtelijk plan en inrichting 

worden ingepast. Bovendien moet hemelwater van de verschillende oppervlakken naar 

deze aan te leggen voorzieningen worden geleid, korte afstanden zijn daarbij een pré.     
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5 Oplossingsrichtingen en aanbevelingen 

5.1.1 Benodigde berging versus huidige berging 

De oppervlakteverdeling van terreindelen die afwateren richting basse-cour danwel de 

hemelwaterafvoerervan, is als volgt: 

• Paleis en bijgebouwen    5.736 m
2
 

• Basse-cour *     5.562 m
2
 

• Klinkerwegen **    8.753 m
2
 

• Grasvelden voorterrein  91.661 m
2
 

 

* op het basse-cour zijn ook enkele perkjes gesitueerd, deze zijn echter niet meegenomen in de berekening. Er 

is uitgegaan van een worst-case, waarbij het gehele basse-cour op de hemelwaterafvoer afwatert 

** de klinkerweg langs de voorzijde van het Paleis (vanaf de Loseweg) en de klinkerpaden met naastliggende 

goot welke vanaf basse-cour uiteenlopen in zuidelijke richting 

 

Ieder type oppervlak heeft zijn eigen afvloeiingscoëfficiënt, zo zal van een hellend dak meer 

hemelwater afstromen dan van een grasveld. In onderstaande tabel is de hoeveelheid 

hemelwater die op de hemelwaterafvoer afstroomt weergegeven. 

 

Tabel 5.1 Bepaling afvloeiing (ISSO 70.1) 

 

 

Het Paleis is zowel voorzien van hellende daken (leisteen) als van platte daken. In 

bovenstaande tabel is uitgegaan van enkel hellende daken, zijnde een worst-case 

benadering. 
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Uit tabel 5.1 blijkt dat in de huidige situatie voor de hemelwaterafvoer van bebouwing, 

basse-cour en alle hierop afwaterende terreindelen een berging benodigd is van totaal circa 

981 m
3
 (berging 40,5 millimeter, behorend bij een regenbui T=100/D=60). 

 

De huidige waterbergingskelder heeft een capaciteit van 85 m
3
. Natuurlijk heeft ook de 

hemelwaterafvoer zelf een (relatief beperkte) bergingscapaciteit, maar gezien het verschil 

met de benodigde berging en het feit dat ook de Paleistuinen op deze waterbergingskelder 

zijn aangesloten, kan gesteld worden dat de beschikbare waterberging volstrekt 

ontoereikend is. Daarnaast is de afstand tot de waterbergingskelder erg groot, waardoor de 

afvoerleiding mogelijk ontoereikend is qua capaciteit en gevoelig voor verstopping. 

5.1.2 Probleemanalyse 

Doordat de beschikbare bergingscapaciteit van hemelwaterafvoer en bergingskelder 

onvoldoende is, zal deze bij een hevige regenbui snel vol zijn. Dit heeft tot gevolg dat 

hemelwater op het basse-cour niet meer afgevoerd kan worden terwijl van een groot 

gebied water wordt aangevoerd, met de kans dat dit water de kelder van het Paleis inloopt. 

 

Ook overtollig water in de Paleistuinen kan niet worden afgevoerd, maar daarnaast stroomt 

juist water vanuit de waterbergingskelder de tuinen in. Conform de wet van de 

communicerende vaten zullen straatkolken en noodoverloop dienen als uitstroomopening, 

omdat het waterniveau van de HWA op het voorterrein in evenwicht wil komen met dat 

van de tuinen. Water dat in de tuinen op het maaiveld staat, kan de kelders instromen. 

Externe factor die zorgt voor extra water in de tuinen, is de ophoping van water achter de 

tuinmuur ter hoogte van de sprengenbeek. 

5.1.3 Oplossingsrichtingen 

Aangezien een randvoorwaarde is dat de afvoer naar oppervlaktewater in pieksituaties niet 

mag toenemen, zijn de meest logische mogelijkheden om het knelpunt op te lossen: 

• Verkleinen van het wateraanbod, voorkomen dat er water van een te groot terrein 

afstroomt richting basse-cour door dit onderweg daarnaar toe te onderscheppen 

en ter plaatse te bergen. 

• Vergroten van de bergingscapaciteit van de HWA-afvoer c.q. de bergingskelder. 

 

Voorkomen moet worden, dat hemelwater van andere oppervlakken dan de bebouwing en 

het basse-cour door de HWA wordt afgevoerd. Eén van de doelstellingen van het waterplan 

is om hemelwater in de bodem te infiltreren, voordat dit wordt afgevoerd naar de beek. Op 

basis van beperkt onderzoek (zie hoofdstuk 4) is de situatie ter plaatse geschikt voor 

infiltratie van hemelwater. 

 

Afstromend hemelwater, dat via de klinkerpadenvanaf zuidelijk gelegen terrein richting 

basse-cour stroomt, dient te worden afgevangen. Dit kan worden gerealiseerd middels 

waterdrempels en een gestuurde uitstroom richting infiltratievoorziening, op meerdere  

plaatsen langs de paden.  Als infiltratievoorziening kunnen ondergrondse infiltratiekratten 

of grindkoffers worden gerealiseerd, maar ook bovengrondse verwerking via een 

infiltratieveld (verlaging in de grasvelden) is een mogelijkheid.  
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Daarnaast kan worden overwogen om de klinkerverharding te vervangen door half-

verharding, zoals grind, steenslag of schelpen. Regenwater kan hierdoor in de bodem 

wegzakken. Daarbij kan hieronder een fundering van bijvoorbeeld lavaslakken worden 

toegepast voor waterberging ter plaatse. 

 

Aanbevolen om bij herinrichting van de klinkerweg aan de voorzijde langs het Paleis,  een 

profiel te realiseren waarbij de weg op één kant afloopt richting het zuidelijk gelegen park. 

Langs deze zijde van de weg kan het infiltreren in een grindstrook, een IT-riool of afstromen 

naar een verlaging in het maaiveld, welke als infiltratieveld dient. 

 

Bij herinrichting van het basse-cour na realisatie van de ondergrondse uitbreiding, wordt 

aanbevolen: 

- de verharding onder afschot te leggen richting te realiseren HWA; 

- de straatkolken en bijhorende roosters te dimensioneren op de benodigde afvoer; 

- verhardingsprofiel zo aan te leggen dat hemelwater van Paleismuren en ingangen 

afloopt, eventueel met behulp van waterdrempels; 

- een realistische dimensionering van de HWA-verzamelleiding te maken, gezien de 

afstand van het basse-cour tot de waterbergingskelder, waarmee verstopping 

wordt voorkomen. 

 

De HWA voert het hemelwater af richting een nieuw te realiseren waterbergingskelder. Het 

gehele systeem moet worden gedimensioneerd op een berging van circa 458 m
3
. Dit is de 

benodigde berging van 40,5 millimeter voor bebouwing en basse-cour, samen 11.300 m
2
. 

 

Tenslotte wordt aanbevolen de hemelwaterafvoer van bebouwing en basse-cour los te 

koppelen van de hemelwaterafvoer van de tuinen en voor beide een separate berging te 

realiseren. Omdat een hoogteverschil bestaat tussen het terrein voor het Paleis en de 

tuinen, dient te worden voorkomen dat beide systemen elkaar beïnvloeden en daarmee de 

wateroverlast wordt verplaatst. Voorgesteld wordt om de bestaande waterbergingskelder 

te gebruiken voor de tuinen en een nieuwe waterbergingskelder te realiseren voor de 

hemelwaterafvoer van het voorterrein. Beide waterbergingskelders dienen te worden 

voorzien van een gereguleerde uitstroomvoorziening richting de sprengenbeek (maximaal 

de landelijke afvoernorm), zodat sprake is van een vertraagde afvoer. 

 

Er zijn verschillende oplossingen voor de benoemde knelpunten, welke visueel zijn 

weergegeven op de overzichtskaarten in bijlage 7. Welke hiervan het beste is, hangt met 

name af van de kosten ervan en de mogelijkheden voor een ruimtelijke inpassing zonder de 

park- en tuinstructuur te veranderen. Aanbevolen wordt het voorkeursscenario uit te 

werken in een waterplan. 

5.1.4 Aanbevelingen sprengenbeek 

De oorzaak van de ophoping van water op het maaiveld achter de tuinmuur, aan de 

westzijde van de tuinen, lijkt te liggen in het feit dat de aanwezige sprengenbeekter hoogte 

van de tuinmuur wordt gereduceerd/versmald tot een duiker. Doordat de beek kunstmatig 

(middels pompen) wordt gevoed met water, is normaliter sprake van een constante 

stroom. Na hevige regenval echter, komt veel water vanuit de stuwwal in onder andere dit 

beekje terecht.    
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Binnen de Paleistuinen splitst het beekje zich in twee gekanaliseerde stromen, welke 

verdiept in het maaiveld zijn aangelegd. Hier lijkt potentieel voldoende ruimte aanwezig om 

een grotere waterhoeveelheid te kunnen bergen c.q. af te voeren, maar ter hoogte van de 

duiker, welke het beekje de tuinen binnenleidt, is de afvoercapaciteit te gering. 

 

In het waterplan is aangegeven dat bij een sprengenbeek een beekdal hoort van 50 meter 

breed. Het beekje welke vanaf de kasteelgrachten rondom Het Oude Loo over de 

Paleistuinen loopt is weliswaar een zijstroom, ten westen van de Paleistuinen is deze 

ingeperkt tot een stroomgeul en gaat vervolgens een (te smalle)duiker in. Hierdoor vindt 

opstuwing plaats en treedt de beek buiten zijn oevers, waardoor ophoping van water tegen 

de tuinmuren plaatsvindt. 

 

Om deze bottleneck te verhelpen, kan worden gedacht aan het creëren van een grotere 

doorstroom van de natuurlijke sprengenbeek naar de gekanaliseerde stroom binnen de 

tuinen. Voorkomen moet worden echter dat de bottleneck zich stroomafwaarts verplaatst 

naar belendende percelen aan de oostzijde, waar de afvoercapaciteit niet wijzigt.  

 

Gedacht kan worden aan het realiseren van een buffervoorziening op het noordelijke 

terrein buiten de tuinmuren, in de vorm van een verlaging in het maaiveld. Indien na hevige 

regenval het watervolume in de beek (te) groot is, kan water tijdelijk worden afgeleid naar 

deze buffer waardoor piekafvoeren in de beek worden voorkomen. De inlaatdrempel van 

deze voorzieningen dient lager te zijn dan de stuw ter hoogte van oostelijke terreingrens. 

Deze oplossingsrichting is visueel weergegeven op de kaart in bijlage 7.  

 

Aangezien met betrekking tot de sprengenbeek vele(externe) factoren een rol spelen eneen  

wisselwerking bestaat tussen oppervlaktewaterafvoer en grondwater, wordt aanbevolen 

om een aanvullende integrale studie uit te laten voeren naar de mogelijke oplossingen met 

betrekking tot de beek zelf. 

5.1.5 Effecten op de omgeving 

Door de voorgestelde maatregelen wordt zowel een veel grotere waterberging als minder 

aanbod van hemelwater hierop gerealiseerd. De kans dat overstort op de sprengenbeek 

plaatsvindt wordt hierdoor sterk gereduceerd, zodat piekafvoeren en daarmee mogelijke 

wateroverlast ter plaatse van percelen verder benedenstrooms wordt voorkomen. 

 

Dit effect zal worden versterkt indien de voorgestelde buffervoorzieningen op noordelijk 

terrein worden gerealiseerd. Indien na hevige regenval het watervolume in de beek (te) 

groot is kan water tijdelijk worden afgeleid naar deze buffer, waardoor reeds in het 

basisvolume van de beek piekafvoeren worden voorkomen.  

 

Beide waterbergingskelders worden voorzien van een gereguleerde uitstroomvoorziening 

richting de sprengenbeek (maximaal de landelijke afvoernorm), zodat sprake is van een 

vertraagde afvoer. Deze afvoer vindt echter plaats nadat het watervolume in de beek weer 

is genormaliseerd. 
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6 Effecten op Koninklijk Park 21-27 

In dit hoofdstuk worden mogelijke effecten van de voorgenomen wijzigingen in de 

waterhuishouding rondom Paleis Het Loo te Apeldoorn op naastgelegen percelen met de 

woning van H.K.H. Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven beschreven. De 

wijzigingen zijn onderdeel van het realiseren van een ondergrondse uitbreiding ter plaatse 

van het basse-cour, welke gepland is in 2018. 

6.1 Wijzigingen Paleis Het Loo 

Middels hoofdstukken 1 t/m 5 is de waterhuishoudkundige situatie rond paleis Het Loo in 

beeld gebracht, is een probleemanalyse gemaakt en zijn oplossingsrichtingen weergegeven 

om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Aangezien een randvoorwaarde is dat de 

afvoer naar oppervlaktewater in pieksituaties niet mag toenemen, hebben de voorgestelde 

maatregelen betrekking op het verkleinen van het te bergen wateraanbod en het vergroten 

van de bergingscapaciteit. De (relevante) voorgestelde maatregelen zijn: 

• Afstromend hemelwater, dat via de klinkerpaden vanaf zuidelijk hoger gelegen terrein 

richting basse-cour stroomt, dient te worden afgevangen en ter plaatse te worden 

geïnfiltreerd; 

• De klinkerweg aan de voorzijde langs het paleis dient een zodanig profiel te krijgen dat 

deze afstroomt richting het zuidelijk gelegen park, waar hemelwater infiltreert; 

• De HWA voert het hemelwater af richting een nieuw te realiseren bergingskelder. Het 

gehele systeem moet worden gedimensioneerd op een berging van circa 458 m
3
. Dit is 

de benodigde berging van 40,5 millimeter voor bebouwing en basse-cour samen; 

• Hemelwaterafvoer van bebouwing en basse-cour dient te worden losgekoppeld van de 

hemelwaterafvoer van de paleistuinen. Voorgesteld wordt om de bestaande 

waterbergingskelder te gebruiken voor de paleistuinen en een nieuwe 

waterbergingskelder te realiseren voor de hemelwaterafvoer van het voorterrein; 

• Om wateroverlast ten westen van de paleistuinen te voorkomen, kan worden gedacht 

aan het creëren van een grotere doorstroom van de natuurlijke sprengenbeek naar de 

gekanaliseerde stroom binnen de tuinen; 

• Om te voorkomen dat de bottleneck zich stroomafwaarts verplaatst, kan een 

buffervoorziening op het noordelijke terrein buiten de tuinmuren worden gerealiseerd, 

in de vorm van een verlaging in het maaiveld. Indien na hevige regenval het 

watervolume in de beek (te) groot is, kan water tijdelijk worden afgeleid naar deze 

buffer waardoor piekafvoeren in de beek worden voorkomen. De inlaatdrempel van 

deze voorzieningen dient lager te zijn dan de stuw ter hoogte van oostelijke 

terreingrens.  

6.2 Aanvullende infiltratieproeven 

Op drie plaatsen zijn infiltratieproeven uitgevoerd om een indruk te krijgen van de 

mogelijkheden voor verwerken van hemelwater ter plaatse. Op verzoek van Paleis Het Loo 

zijn aanvullend op drie plaatsen op de grens tussen de paleistuinen en oostelijk gelegen 

percelen infiltratieproeven uitgevoerd, teneinde vast te stellen of hier mogelijkheden zijn 

om water te bergen c.q. te infiltreren en zo piekafvoeren af te vlakken. Voor de 

achtergronden en technische uitleg van de uitgevoerde infiltratieproeven, wordt verwezen 

naar hoofdstuk 4. 
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6.2.1 Veldwerkzaamheden 

Het onderzoek is uitgevoerd op 21 september 2016. Op drie plaatsen langs de oostgrens van 

de terreinen van het paleis, is middels een handboor een boring tot circa 1,0 m-mv gezet. De 

boringen zijn na het uitvoeren van de infiltratieproef doorgezet tot 2,0 m-mv, waarna 

wederom een infiltratieproef is uitgevoerd. Alle proeven zijn uitgevoerd in duplo. De 

situering van de boringen is weergegeven op de situatietekening in bijlage 4. Het opgeboorde 

materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging(en), eventuele bijzonderheden en een 

inschatting van de k-waarde per te onderscheiden bodemlaag. De boorprofielbeschrijvingen 

zijn opgenomen in bijlage 5.   

 

De bodem bestaat uit matig fijn zand. De bodem tot circa 1,0 m-mv (maximaal 1,9 m-mv)  is 

afwisselend zwak tot sterk humeus en matig siltig. Ook zijn er op 1,0 m-mv resten puin en/of 

baksteen aangetroffen hetgeen duidt op een geroerde bodem. 

 

Op basis van het opgeboorde materiaal zijn in het veld k-waarden ingeschat en weergegeven 

in de boorprofielen. Globaal is de doorlatendheid ingeschat van 7 tot 14 m/dag, heterogeen 

verdeeld over het profiel. 

6.2.2 Resultaten 

In bijlage 6 zijn de grafieken van alle infiltratieproeven weergegeven. In onderstaande tabel 

zijn de berekende k-waarden weergegeven. Overeenkomst met de aangetroffen 

bodemopbouw, is ook de gemeten doorlatendheid erg heterogeen. De k-waarde varieert 

van 3,75 m/dag tot 13,25 m/dag, verdeeld over de gehele diepte. Er is geen onderscheid 

tussen boven- of ondergrond. 

 

Tabel 6.1 Verzadigde horizontale doorlatendheden 

 

 

Conform de ontwerprichtlijn ‘Hemelwater binnen de perceelgrens’ is bovengrondse 

infiltratie van hemelwater middels een wadi, infiltratieveld of greppel mogelijk. Ook is 

ondergrondse infiltratie middels infiltratieriool, -putten, -koffers of –kratten mogelijk. 

 

Omgekeerde boorgat methode (met afnemend infiltrerend oppervlak)

Deze methode is alleen bruikbaar vanaf de bovenzijde van het filter totdat de peilbuis leeg is.

Ksat = rc/2*ln(h(t1))-ln(h(t2))/(t1-t2)

Ksat = verzadigde horizontale doorlatendheid (cm/sec)

r (boorgat) = straal boorgat (cm)

ln h(t1) = ln van de waterkolomhoogte op t=1 (cm)

ln h(t2) = ln van de waterkolomhoogte op t=2 (cm)

t1 = eerste punt op de regressielijn van ln(h) (sec)

t2 = laatste punt op de regressielijn van ln(h) (sec)

proef traject (m-mv) r (boorgat) ln (h(t1)) ln (h(t2)) t1 t2 Ksat (m/dag)

I10 proef 1 0,5 - 1,0 3,5 3,81 2,81 184 600 3,6

I10 proef 2 0,5 - 1,0 3,5 4,18 3,06 950 1382 3,9

I10 diep proef 1 1,0 - 2,0 3,5 4,31 2,44 122 354 12,2

I10 diep proef 2 1,0 - 2,0 3,5 4,97 2,54 504 908 9,1

I11 proef 1 0,5 - 1,0 3,5 2,48 1,74 106 202 11,7

I11 proef 2 0,5 - 1,0 3,5 2,56 2 298 410 7,6

I11 diep proef 1 1,0 - 2,0 3,5 4,6 2,82 92 270 15,1

I11 diep proef 2 1,0 - 2,0 3,5 4,56 2,67 444 694 11,4

I12 proef 1 0,5 - 1,0 3,5 3,26 2,14 122 304 9,3

I12 proef 2 0,5 - 1,0 3,5 3,78 1,92 388 730 8,2

I12 diep proef 1 1,0 - 2,0 3,5 4,3 3,12 152 562 4,4

I12 diep proef 2 1,0 - 2,0 3,5 4,49 3,35 710 1238 3,3
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Aan de westzijde van de paleistuinen, daar waar de sprengenbeek de tuin instroomt, bleek  

de GHG hoog te zijn vanwege de aanwezigheid van een leemlaag. Infiltratie is  hier 

afgeraden, te meer daar tijdens periodes met veel regenval erg veel water door de 

sprengenbeek wordt afgevoerd hetgeen leidt tot wateroverlast op het maaiveld. Gezien de 

heterogene bodemopbouw aan de oostzijde van de paleistuinen, kan niet worden 

uitgesloten dat ook hier slecht doorlatende bodemlagen aanwezig zijn.  

 

Aanbevolen wordt om overtollig water in De Witte Graaf tijdens piekafvoeren niet in de 

bodem te infiltreren maar bergingsvoorzieningen te realiseren in de vorm van verlagingen 

in het maaiveld. In de Quickscan waterhouding Paleis Het Loo te Apeldoorn (LievenseCSO 

Milieu B.V., kenmerk 16J064.RAP001.NL, d.d. 2 augustus 2016) is reeds voorgesteld deze 

voorzieningen te realiseren op het meeste noordelijke terreindeel van Paleis Het Loo. Een 

teveel aan water kantijdelijk worden afgeleid naar deze buffer. Om piekafvoeren in de beek 

stroomafwaarts van de stuw ter hoogte van oostelijke perceelgrens (en daarmee 

wateroverlast ter plaatse van Koninklijk Park 21 t/ 27) te voorkomen, dient de 

inlaatdrempel van deze voorzieningen lager te zijn dan deze stuw. 

6.3 Effecten Koninklijk Park 21 – 27 

Het perceel Koninklijk Park 21 - 27 bevindt zich, zo blijkt uit de hoogtekaart in bijlage 2, in 

een lager gelegen deel. Dit is het voormalige beekdal van de sprengenbeek de Witte Graaf.  

Ter hoogte van Koninklijk Park 23 heeft, zo blijkt uit de Veluwse Bekenatlas, een 

watermolen gestaan: de Oliemolen (Bovenste Papiermolen op Het Loo). Voordat Paleis Het 

Loo werd aangelegd werd deze watermolen gevoed door de Oude sprengen.  

 

Regenwater afkomstig uit de hemelwaterbergingskelder van Paleis Het Loo wordt 

afgevoerd via  deze waterloop. De Witte Graaf loopt vervolgens langs woning Koninklijk 

Park 23. Een constant watervolume zonder piekafvoeren is belangrijk voor het voorkomen 

van wateroverlast ter plaatse van deze woning. 

 

Locatie Koninklijk Park 21 – 27 (Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Kadaster) 
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Door de voorgestelde maatregelen ter plaatse van Paleis Het Loo wordt zowel een veel 

grotere waterberging als minder aanbod van hemelwater hierop gerealiseerd. De kans dat 

overstort op de sprengenbeek plaatsvindt wordt hierdoor sterk gereduceerd, zodat 

piekafvoeren en daarmee mogelijke wateroverlast ter plaatse van percelen verder 

benedenstrooms wordt voorkomen. De voorgenomen wijzigingen in de waterhuishouding 

rondom Paleis Het Loo zullen derhalve ten opzichte van de huidige situatie een positief 

effect hebben op voorkomende wateroverlast ter plaatse van belendende percelen. 

 

Dit effect zal worden versterkt indien de voorgestelde buffervoorzieningen op noordelijk 

terrein van de paleistuinen worden gerealiseerd. Indien na hevige regenval het 

watervolume in de beek (te) groot is kan water tijdelijk worden afgeleid naar deze buffer, 

waardoor reeds in het basisvolume van de beek piekafvoeren worden voorkomen. De 

waterstroom stroomafwaarts van de stuw ter hoogte van oostelijke perceelgrens zal 

hierdoor constanter van omvang zijn. 

 

Beide waterbergingskelders worden voorzien van een gereguleerde uitstroomvoorziening 

richting de sprengenbeek (maximaal de landelijke afvoernorm), zodat sprake is van een 

vertraagde afvoer. Deze afvoer vindt echter plaats nadat het watervolume in de beek weer 

is genormaliseerd. 
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7 Bronnen 

• Graven in de tuin van Paleis Het Loo, Cultuurhistorisch gemeente Apeldoorn. 

• Visie Koningsbeek, Gemeente Apeldoorn, 2008 

• De tuin van Rijksmuseum Paleis Het Loo, Groen, 1984 

• Geohydrologisch onderzoek grondwateronttrekking Paleis Het Loo te Apeldoorn, Tebodin, 2006 

• Koninklijk Waterbeheer II, Koningsbeek te Apeldoorn, fase 1, Tauw, 2009 

• Aanpak wateroverlast paleistuinen Het Loo, Reformatorisch Dagblad, 9 april 1985 

• Artikel De Volkskrant 16 juli 2009 , 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/tienduizenden-euro-s-waterschade-paleis-het-

loo~a336718/ 

• De Bekenstichting, informatie over De Koningsbeek, 

http://www.sprengenbeken.nl/apeldoornse-beken/ 

 

 



 

 

Bijlagen
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Bijlage 5 Profielbeschrijvingen  



Projectcode: 16J064

Projectnaam: paleis 't Loo te Apeldoorn

Pagina 1Pagina 1 / 1

getekend volgens NEN 5104

Boring: I01

Datum: 12-07-2016

0

50

100

150

200

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, k-waarde = 0,5

-15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, bruin, Edelmanboor, 
k-waarde = 2

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, zwak 
roesthoudend, geelbruin, 
Edelmanboor, k-waarde = 8

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk grindig, geelbruin, 
Edelmanboor, k-waarde = 10

-200

Boring: I02

Datum: 12-07-2016

0

50

100

150

200

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
k-waarde = 0,5

-70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geelbruin, 
Edelmanboor, k-waarde = 4

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geelbruin, 
Edelmanboor, k-waarde = 2

-200

Boring: I03

Datum: 12-07-2016

0

50

100

150

200

berm0

Grind, matig grof, zwak zandig, 
Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen baksteen, donkerbruin, 
Edelmanboor, k-waarde = 0,5-80

Zand, matig grof, zwak siltig, 
matig grindig, zwak 
roesthoudend, geelbruin, 
Edelmanboor, k-waarde = 12 / 
schijngrondwaterspiegel

-130

Leem, sterk zandig, grijs, 
Edelmanboor, k-waarde = 0,2

-160

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, brokken leem, 
bruingrijs, Edelmanboor, 
k-waarde = 8

-200

Boring: I04

Datum: 12-07-2016

0

50

100

150

200

berm0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
baksteen, donkerbruin, 
Edelmanboor, k-waarde = 2 / 
zeer droog

-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, 
Edelmanboor, k-waarde = 8

-100

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geelbruin, 
Edelmanboor, k-waarde = 8

-150

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, bruingeel, 
Edelmanboor, k-waarde = 12

-200



Projectcode: 16J064

Projectnaam: paleis 't Loo te Apeldoorn

Pagina 1Pagina 1 / 1

getekend volgens NEN 5104

Boring: I10

Datum: 16-09-2016

0

50

100

150

200

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, zwak grindig, 
sporen baksteen, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, k-waarde 8

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, k-waarde 9

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
k-waarde 14

-90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, k-waarde 7

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
k-waarde 14

-200

Boring: I11

Datum: 16-09-2016

0

50

100

150

200

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, k-waarde 12

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, zwak grindig, 
sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, k-waarde 9

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
k-waarde 12

-180

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
k-waarde 14

-200

Boring: I12

Datum: 16-09-2016

0

50

100

150

200

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak grindig, 
sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, k-waarde 12

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, k-waarde 12

-110

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, k-waarde 7

-190

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 
k-waarde 14

-200



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Bijlage 8 Foto’s van de onderzoekslocatie 

Doorzicht klinkerpad richting basse-cour 

 

 

Klinkerweg en grindstrook voorzijde langs het Paleis 
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Klinkerpad met goot richting stallen, gezien vanaf Paleis 

 

 

 

 

Park ten zuiden van het Paleis, tussen de klinkerpaden 
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Brandgang tussen tuinmuur en hek, ten westen van Paleis 

 

 

 

Poort waar periodiek wateroverlast op het maaiveld voorkomt 
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Getracht is de poort waterdicht te maken 

 

 

 

Sprengenbeek stroomt het plangebied binnen 
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Sprengenbeek stroomt de duiker in 

 

 

 

Sprengenbeek stroomt ondergronds de tuinen in 
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Achterzijde (noorden) van de Paleistuinen 

 

 

 

Klinkerpad met goten vanaf stallen gezien in richting van het Paleis 
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Goot op het basse-cour 

 

 

 

Straatkolkje op het basse-cour 
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Ingang kelders vanaf basse-cour 

 

 

 

Zicht op het basse-cour vanaf de entree 
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Sprengenbeek binnen de tuinen (helft) 

 

 

 

 

Sprengenbeek binnen de tuinen (helft) 

 

 

 

 



 

QUICKSCAN WATERHUISHOUDING | PALEIS HET LOO TE APELDOORN | DOCUMENTCODE: 16J064.RAP003.NL_V2 

Status: Definitief versie 2| Versiedatum: 17 november 2016 

Zicht vanuit de tuinen, op het Paleis met voorliggende wal 

 

 

 

Aarden wal langs de tuinmuren 
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