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Inleiding

INLEIDING
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe inrichting van het landgoed Spelderholt en de locatie
Riant een goede waterhuishouding kent, is de watertoetsprocedure in gang gezet. De
watertoets wil zeggen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar en
evenwichtig worden meegenomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke
plannen.
In de watertoetsprocedure worden twee fasen onderscheiden: de initiatieffase en de
ontwerpfase. In de initiatieffase worden alle voor de waterhuishouding belangrijke
uitgangspunten verzameld. In de ontwerpfase wordt vervolgens een waterstructuurplan
opgesteld. Op basis van het (definitief) bouwkundig plan, en de bepaalde uitgangspunten
die gelden voor Spelderholt en Riant vindt een uitwerking plaats van de waterstructuur. De
waterstructuur wordt in combinatie met het ontwerp van de inrichting bepaald, zodat in de
inrichting van Spelderholt het watersysteem goed wordt ingepast.
Het voorliggende rapport is het resultaat van de initiatieffase: de uitgangspunten. In de
notitie wordt onderscheid gemaakt in de grote onderzoekslocatie Spelderholt en de kleine
onderzoekslocatie Riant. De gebieden bevinden zich in het bovenstroomse
beïnvloedingsgebieden HEN-wateren, zoals verwoord in het waterstructuurplan 3
(sturende wateropgave) van de provincie Gelderland.

Plangebied
Riant

Plangebied
Spelderholt (zuid)
Perceel 5587
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Waterhuishouding

2.1

WATERHUISHOUDING SPELDERHOLT (PERCEEL 5587)

2.1.1

MAAIVELDHOOGTE
Perceel 5587 is een deel van het voormalige instituut voor pluimveeonderzoek en de
verbindingsweg richting Beekbergen. Het terrein van het instituut is 8,3 hectare groot. De
westkant van de onderzoekslocatie ligt op circa 40 mNAP en de oostkant op circa
32,5mNAP.

2.1.2

GRONDWATERSTANDEN EN STROMING
Ook de grondwaterstand is volgens de grondwaterkaart van Nederland aan de westzijde
van het perceel hoger dan aan de oostzijde: circa 30 mNAP en circa 28 mNAP en verloopt
van circa 10 m-mv tot circa 4,5 m-mv. Het grondwater stroomt in oost-noord-oostelijke
richting met een gradiënt van 0,006 m/m.
Met veldwerk is nagegaan of de grondwaterstanden op de grondwaterkaart overeen komen
met de grondwaterstand in werkelijkheid. Tijdens het veldwerk is geen grondwater
aangetroffen. Ook is geen Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand waargenomen op basis
van hydromorfe kenmerken. Conclusie is dat de grondwaterstand permanent lager is dan
5m-mv.

Tabel 2.1
Grondwaterstanden

Grondwaterstand

GLG

GHG

Grondwater

d.d 11-08-2006

(m-mv)

(m-mv)

kaart

(m-mv)
Oostzijde perceel 5587

>5

>5

>5

4,5 – 10 m-mv

Westzijde perceel 5587

>5

>5

>5

4,5 – 10 m-mv

In bijlage 1 is de kaart met boringen en boorprofielen opgenomen.

2.1.3

BODEMSOORT
De bodem bestaat uit de zogenoemde Hoge zwarte enkeerdgronden met een
grondwatertrap VII. De zwarte tot donkergrijze, 50 à 80 cm dikke, matig tot zeer humeuze
bovengrond bestaat uit zwak lemig, matig grof zand met wat verspreid grind.
Grondwatertrap VII wil zeggen dat de grondwaterstand het hele jaar beneden 80 cm-mv
staat. Tijdens het veldwerk is de doorlatendheid van de ondergrond ingeschat op 100 tot 300
m/d.
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OPPERVLAKTEWATER
Op het perceel is geen oppervlaktewater aanwezig.

2.2

WATERHUISHOUDING RIANT (PERCEEL 4401)

2.2.1

MAAIVELDHOOGTE
Perceel 4401 is een manege en is 0,5 hectare groot. De locatie ligt net als Spelderholt op een
helling. De westkant van de onderzoekslocatie ligt op circa 32,5 mNAP en de oostkant op
circa 30mNAP.

2.2.2

GRONDWATERSTANDEN EN STROMING
Ook de grondwaterstand is volgens de grondwaterkaart van Nederland aan de westzijde
van het perceel hoger dan aan de oostzijde: circa 28 mNAP en circa 26 mNAP en verloopt
van circa 4,5 m-mv tot circa 2 m-mv. Het grondwater stroomt in oost-noord-oostelijke
richting met een gradiënt van 0,006 m/m.
Met veldwerk is nagegaan of de grondwaterstanden op de grondwaterkaart overeen komen
met de grondwaterstand in werkelijkheid. Tijdens veldwerk zijn de volgende
grondwaterstanden en waarden voor de Gemiddeld Hoogste (GHG) en Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (GLG) waargenomen op basis van hydromorfe kenmerken:

Tabel 2.2
Grondwaterstanden

Grondwaterstand

GLG

GHG

Grondwater

d.d 11-08-2006

(m-mv)

(m-mv)

kaart

3,5

>5

2,8

2 – 4,5 m-mv

3,3

>5

2,8

2 – 4,5 m-mv

(m-mv)
Oostzijde perceel 4401
(boring 13 en 15 )
Westzijde perceel 4401
(boring 1)
In bijlage 1 is de kaart met boringen en boorprofielen opgenomen.

2.2.3

BODEMSOORT
De bodem bestaat uit de zogenoemde Hoge zwarte enkeerdgronden met een
grondwatertrap VII. De zwarte tot donkergrijze, 50 a 80 cm dikke, matig tot zeer humeuze
bovengrond bestaat uit zwak lemig, matig grof zand met wat verspreid grind.
Grondwatertrap VII wil zeggen dat de grondwaterstand het hele jaar beneden 80 cm-mv
staat. Tijdens het veldwerk is de doorlatendheid van de ondergrond geschat op 100 tot 300
m/d.

2.2.4

OPPERVLAKTEWATER
Op het perceel is geen oppervlaktewater aanwezig.

110302/OF6/1W4/001407/as

ARCADIS

5

LOCATIES SPELDERHOLT EN

HOOFDSTUK

3.1

3

RIANT

Beleid Overheden

WATERSCHAP VELUWE
Het waterschap heeft de volgende beleidsdocumenten opgesteld, die van belang zijn voor
de watertoetsprocedure:
§ ‘Waterkoersen voor de Veluwe, een strategische stroomgebiedsvisie en watertoets over
het herstel en behoud van de veerkracht van de Veluwse watersystemen’, september
2002;
§ ‘Richtlijnen voor (her)inrichting van (stedelijk) water’, juli 2005.
Uit de waterkoersen volgt dat Spelderholt en Riant in watersysteem 42 ligt: de Voorsterbeek
in de Zuidelijke IJsselvallei. Na telefonisch overleg met de heer P. Duteweert van het
waterschap is gebleken dat de richtlijnen uit de ‘Richtlijnen voor (her-)inrichting van
(stedelijk) water’ van toepassing zijn voor de locaties. De richtlijnen zijn als bijlage 3 bij de
notitie gevoegd. Omdat er op de locaties geen oppervlaktewater aanwezig is en het
grondwater behoorlijk diep staat, zijn niet alle richtlijnen evenzeer van toepassing. Het
waterschap hecht aan de volgende richtlijnen wel speciaal belang in het kader van
Spelderholt en Riant:
§ Sluitende waterkringlopen binnen het gebied;
§ Schoon water schoon houden;
§ Vasthouden van hemelwater binnen het gebied: een bui van 35,7 mm/45 min moet
binnen het gebied geborgen worden;
§ Verontreinigd water moet naar de rioolwaterzuivering worden afgevoerd;
§ Voorafgaand aan inrichting flora- en faunawetonderzoek laten uitvoeren en bij inrichting
flora – en faunawetaspecten meenemen;
§ Volgens de uitgangspunten van duurzame (stede)bouw moet de keuze van
bouwmaterialen zo zijn dat vervuiling van het grondwater zoveel mogelijk wordt
voorkomen. Dat wil zeggen: maak voor toepassing als dakbedekking of gevelbekleding
geen gebruik van uitlogende bouwmaterialen zoals zink, koper en lood voor
woningbouw, utiliteitsbouw, grond-, weg- en waterbouw, straatmeubilair, enz. Kies voor
toepassing als dakgoot of hemelwaterafvoer geen (ongecoate) uitloogbare materialen of
kies hiervoor een innovatieve toepassing;
§ Maak geen gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op plaatsen waar via de
bodem uitspoeling naar oppervlaktewater of grondwater kan plaatsvinden.

3.2

PROVINCIE GELDERLAND
Het grondwaterbeleid en het natuurbeleid van de provincie Gelderland is van belang in het
kader van de watertoets, omdat zowel grondwater als natuur specifieke eisen kunnen
stellen aan de inrichting en gebruik van de terreinen.

110302/OF6/1W4/001407/as

ARCADIS

6

LOCATIES SPELDERHOLT EN

3.2.1

RIANT

GRONDWATERBESCHERMING
De terreinen liggen niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Er zijn dan ook geen extra
aandachtspunten ten behoeve van grondwaterbescherming ten opzichte van de algemene
richtlijnen van het waterschap.

3.2.2

ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR
Spelderholt ligt in een zogenoemd Verwevingsgebied met de daarbij horende
kernkwaliteiten.
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Door de heer Reit van de provincie Gelderland is aangegeven dat, ondanks het feit dat
Spelderholt in een verwevingsgebied ligt, geen belangrijke rol speelt. Daarnaast is in de
bijlage 2 het document opgenomen dat door de heer Reit van de provincie Gelderland is
aangeleverd ten behoeve van de Watertoets Spelderholt. De belangrijkste uitgangspunten
voor Spelderholt zijn:
§ Grondwaterbalans neutraal: afvoer van (extra) grondwater voorkomen;
§ Effect op grondwaterstandsverloop voorkomen, daarbij rekening houdend met
omringende waterafhankelijke functies;
§ WB21 trits met betrekking tot waterkwantiteit: vasthouden – bergen – afvoeren;
§ Maximalisatie afkoppelen verhard oppervlak c.q. Infiltratie van water;
§ Gebruik milieuvriendelijke bouw- en grondstoffen/materialen: voorkomen van
verontreiniging grond- en oppervlaktewater;
§ WB21 trits waterkwaliteit: voorkomen vervuiling, scheiden schoon/vies water en water
zuiveren.

3.2.3

GEMEENTE APELDOORN
De gemeente Apeldoorn heeft haar ambities met het watersysteem vastgelegd in het
Waterplan 2005. De hoofdlijnen van dit plan zijn:
§ Afkoppelen en bergen;
§ Herstel van beken en sprengen;
§ Saneren en beheersen van diep grondwater;
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In de bijlage 4 is een nadere omschrijving van de ambities van de gemeente Apeldoorn ten
opzichte van Beekbergen omgenomen. Op basis van telefonisch overleg met de heer Anema
van de gemeente is gebleken dat vooral van belang is dat regenwater wordt afgekoppeld
van het riool.
De gemeente Apeldoorn onderschrijft het voorkomen van de toepassing van uitlogende
(bouw)materialen. In de onderstaande passage is het gemeentelijke beleid opgenomen:
Het gemeentelijke beleid met betrekking tot de toepassing van uitlogende (bouw)materialen
is in 1997 vastgesteld. Met betrekking tot woningbouw (nieuwbouw) maakt de gemeente
voor het bepalen van de DAF-prestaties (Duurzaam, Aanpasbaar en Flexibel bouwen)
gebruik van het instrument GPR-Gebouw. Een woning dient op basis van scores op een
aantal aspecten minimaal 47 punten te behalen. Toepassing van zink en koper zijn niet
expliciet verboden, maar toepassing hiervan (“minpunten”) heeft tot gevolg dat een scala
aan compenserende maatregelen getroffen dient te worden. Hierdoor wordt het gebruik van
koper en zink ontmoedigd.
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Conclusies en
aanbevelingen
Op basis van de bevindingen en de onderzoeksresultaten zijn de volgende conclusies en
aanbevelingen opgesteld:
§ Uit de onderzochte grondwatergegevens en veldwerk blijkt dat voldoende
ontwateringsdiepte in het gebied aanwezig is waardoor ophoging niet noodzakelijk is;
§ De ondergrond is geschikt voor infiltratie van hemelwater;
§ Wij bevelen aan de geplaatste peilbuizen te gebruiken voor monitoring indien
werkzaamheden gaan plaatsvinden die de grondwaterstand kunnen beïnvloeden;
§ In het ontwerp van het gebied dient rekening te worden gehouden met
infiltratievoorzieningen voor het hemelwater. Alle hemelwater op eigen terrein dient op
eigen perceel geïnfiltreerd te worden;
§ De benodigde infiltratievoorzieningen dienen gedimensioneerd te worden en ingepast te
worden in het stedenbouwkundige ontwerp;
§ Er dient nagedacht te worden over de wijze van hemelwaterafvoer naar de
infiltratievoorzieningen;
§ Wij adviseren de toekomstige DWA afvoer op het riool te onderzoeken, zodat vast
gestelds kan worden of deze af- of toeneemt. Bij een toename dient het riool op capaciteit
doorgerekend te worden. Aangezien een groot deel van het verharde oppervlak
geïnfiltreerd gaat worden verwachten wij dat deze laatste stap niet nodig zal zijn;
§ Wij bevelen aan een structuurschets te maken zodat vast staat dat alles daadwerkelijk
gerealiseerd kan worden qua ruimte. Op de structuurschets wordt ook aangegeven waar
aangesloten kan worden op het gemeentelijk riool;
§ De gevoerde telefonische en e-mail overleggen kunt u beschouwen als de eerste stap van
de Watertoets procedure;
§ Als bovenstaande onderwerpen uitgezocht zijn kan een gefundeerde waterparagraaf
voor het bestemmingsplan geschreven worden.
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Overzichtskaart boringen en boorprofielen
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Richtlijnen provincie Gelderland
E-mail inclusief bijlage van de heer Reit (provincie Gelderland)
Geachte mevrouw Groenewoud,
Bij deze ontvangt u van mij een A4-tje met daarop de meest relevante (grondwater)aspecten
in relatie tot de watertoets.
In algemene zin: voorkom negatieve effecten op het grond- en oppervlaktewatersysteem
zowel kwantitatief (incl. waterstroming) en kwaliteit.
De watertoets dient ervoor tijdig overleg te hebben met de waterbeheerders om voor
eventuele te verwachten negatieve effecten op het watersysteem en hieraan gerelateerde
functies (uit Waterhuishoudingsplan/WHP3) goede oplossingen aan te dragen (in overleg
met waterbeheeerder).
De door u aangegeven Verwevingsgebieden, speelt in relatie tot WHP3, geen belangrijke
rol.
De grondwaterfluctuatiezone (rond de flanken van de Veluwe) kan een rol spelen, i.v.m.
mogelijk voorkomen van hoge grondwaterstanden/te natte omstandigheden voor stedelijke
functies (zie wateratlas op de provinciale internetsite).
Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,
H.J. Reit
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WATERTOETS (grondwater)

Algemeen
De watertoets beoogt onder andere het tijdig verkrijgen van inzicht in de
mogelijkheden/beperkingen van ruimtelijke ontwikkelingen m.b.t. locatiekeuze èn
inrichtingswijze hiervan in relatie tot de realisatie en het behoud van een duurzaam
functionerend grond- en oppervlaktewatersysteem en hiervan afhankelijke functies.
Aandachtspunten watertoets m.b.t. grondwatersysteem
- grondwaterbalans-neutraal: afvoer van (extra) grondwater voorkomen. Inzicht in de
hoeveelheid extra grondwaterafvoer op structurele en periodieke basis is hierbij van
belang. Vooral als verwacht wordt dat het gaat om grote afvoeren op jaarbasis ( > 100.000
– 200.000 m3/jaar);
- het is bekend dat langs het Randmeer sprake is van een hoge(re) kweldruk, waardoor de
grondwaterafvoer sterk kan toenemen bij toename van drainage;
- effect op grondwaterstandsverloop voorkomen, daarbij rekening houdend met
omringende waterafhankelijke functies (natte land en waternatuur). Welke
grondwaterstandsdalingen worden structureel verwacht en welke effecten hiervan op
aanwezige functies/beleidsdoelen (WHP3)?;
- effecten op zetting/klink (o.a. paalrot);
- voorkomen (grond)wateroverlast: goede ontwatering, goede bouwwijze (ophoging
maaiveld, dampdichte vloeren/muren etc.);
- voldoende ruimte voor waterberging (t.g.v. extreme neerslag) binnen stedelijk gebied,
conform normering wateroverlast (NBW/WB21);
- WB21-trits m.b.t. waterkwantiteit: vasthouden, bergen en afvoeren;
- effecten op langere termijn t.g.v. klimaatsveranderingen (hogere grondwaterstanden
langs flanken Veluwe) èn mogelijk verhoging peil randmeer. Deze hebben beide een
versterkend effect;
- effecten van mogelijke sluiting/afname van grondwateronttrekkingen. Een vergunning
voor het onttrekken van grondwater is immers geen plicht;
- optimalisatie/maximalisatie afkoppelen verhard oppervlak c.q. infiltratie van
(regen)water;
- gebruik milieuvriendelijke bouw- en grondstoffen/materialen: voorkomen
verontreiniging grond- en oppervlaktewater;
- WB21-trits m.b.t. waterkwaliteit: voorkomen vervuiling, scheiden vies/schoon water en
water zuiveren.

Relevante bronnen/data
- functiekaart WHP3, met name:
. natte landnatuur en SED/HEN-wateren incl. beïnvloedingsgebieden;
. waterbergings(zoek)gebieden;
. drinkwaterbeschermingsgebieden (1 jaars en 25jaars zone);
. natte EVZ;
. weidevogelgebied.
- grondwaterfluctuatiekaart;
- historische Grondwatertrappenkaart (hoe hoog zou de grondwaterstand “maximaal”
kunnen worden?). De bodemkaart geeft dit inzicht in feite ook al.
- grondwaterbeïnvloedingskaart t.g.v. stopzetten grondwateronttrekking
- VHR-gebieden/NB-wetgebieden;
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Overig
- internetsite provincie Gelderland: het streven is erop gericht dat relevante
waterinformatie via de internetsite, onder “Wateratlas”, beschikbaar komt, d.w.z. te
raadplegen èn te downloaden;
- een checklist is opgenomen in de provinciale Handreiking watertoets;
- aanvullende studie/onderzoek zal in enkele gevallen nodig zijn, omdat beschikbare
(water)informatie ontoereikend is, vanwege globaliteit ruimtelijke schaal en/of actualiteit
data.

HJR, 070205
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Richtlijnen Waterschap
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Watertoets thema’s gemeente Apeldoorn
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Bronnen
§ Topografische atlas Gelderland versie 2004
§ Grondwaterkaart van Nederland, uitgave 1975
§ Bodemkaart van Nederland, uitgave 1974
§ Waterplan Apeldoorn 2005
§ Kaart Kernkwaliteiten EHS provincie Gelderland
§ Kaart grondwaterbeschermingsgebieden provincie Gelderland
§ Telefonisch overleg met de heer Duteweert van waterschap Veluwe d.d. 18-8-‘06
§ E-mail van de heer Reit van de provincie Gelderland d.d. 29-8-‘06
§ Telefonisch overleg met de heer Anema van de gemeente Apeldoorn d.d. 28-8-‘06
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