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Inleiding
Aan de zuidkant van Vries (gemeente Tynaarlo) staat een nieuw woongebied gepland (Plan Vries Zuid). Hiervoor is
reeds een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan in concept gereed. Deze is opgesteld door LAOS
Landschapsarchitectuur. Bij uitbreiding, herinrichting en inbreiding in bestaand stedelijk gebied wordt door
gemeente Tynaarlo nadrukkelijk rekening gehouden met het toekomstige klimaat.
Het plangebied is zo’n 5,75 hectare groot en er zijn zo’n 40-75 woningen voorzien. Waterberging voor hemelwater
moet in eerste instantie binnen de grenzen van het plangebied worden opgenomen. Aan de noordkant van het
plangebied is een ruimte gereserveerd om het hemelwater te kunnen bergen (Figuur 1). Deze ruimte zal of een
vijver of een wadi worden.
Gemeente Tynaarlo heeft Nelen & Schuurmans gevraagd de hydrologische situatie in het plangebied te
onderzoeken en advies uit te brengen voor de aanleg van of een wadi of een vijver.

Figuur 1: Plangebied Vries-Zuid en beoogde locatie voor de wadi of vijver

Gebiedsbeschrijving
Hoogteverloop
De maaiveldhoogte in het plangebied varieert tussen de +8,90 m NAP en +11,0 m NAP. De maaiveldhoogte is het
hoogst in het zuiden van het plangebied, ter hoogte van Asserstraat 31. De maaiveldhoogte is het laagst in het
noorden van het plangebied, bij de beoogde locatie voor de wadi of vijver (Figuur 2).

Bodemopbouw
Voor de bodemopbouw is gebruik gemaakt van verschillende informatie:
›
›
›

Dinoloket (dinoloket.nl)
Grondwatermeetnet Nieuwe Stukken (Royal Haskoning, 2011)
Plaatsen peilbuizen en doorlatendheidsonderzoek uitbreiding Vries Zuid-Oost (MUG Ingenieursbureau, 2019)

De bodem in het plangebied bestaat aan maaiveld uit zeer fijn tot matig fijn zand. Deze zandlaag is 120 tot 240 cm
dik. Onder de zandlaag bevindt zich een leemlaag. De dikte van de leemlaag varieert tussen de 1,0 en meer dan 2,5
meter. De leemlaag lijkt het maaiveldverloop te volgen, waarbij de leemlaag in het zuiden hoger ligt ten opzichte
van NAP en in het noorden lager (Figuur 2). Onder de leemlaag bevindt zich zeer fijn zand.
In 2019 is de doorlatendheid van de zandlaag aan maaiveld en de zandlaag onder de leemlaag bepaald. De
doorlatendheid bedraagt ongeveer 0,20 m/dag. Dit is een voor zand lage doorlatendheid.

Grondwaterstanden
Voor de grondwaterstanden is gebruik gemaakt van het Dinoloket en door gemeente Tynaarlo gemeten
grondwaterstanden.
Uit de metingen van de ondiepte filters blijkt dat de grondwaterstanden in het zuiden van het plangebied hoger zijn
dan in het noorden van het plangebied (Figuur 3 en Bijlage). Dat komt doordat in het noorden oppervlaktewater
aanwezig is. Hierdoor ontstaat er een opbolling van het grondwater richting het oppervlaktewater.
In natte situaties kan de grondwaterstand tot ongeveer 60 cm onder maaiveld komen (peilbuis 16). In droge
situaties zakt de grondwaterstand uit en kan zich op meer dan 3,0 meter onder maaiveld begeven.
Bij peilbuis 15 en 16 worden zowel het ondiepe als het diepere grondwater gemeten. Uit de metingen blijkt dat de
stijghoogte in het diepere grondwater altijd lager is dan van het ondiepere grondwater. Dat betekent dat er een
neerwaartse grondwaterstroming aanwezig is (infiltratiegebied).
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Figuur 2: Maaiveldhoogte en hoogte van de leemlaag onder maaiveld
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Figuur 3: Locaties peilbuizen en gemeten hoogste (HG) en laagste grondwaterstand (LG) van de ondiepte filters
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Afweging wadi of vijver
Wadi
Een wadi zorgt voor buffering van afstromend hemelwater. Vanuit een wadi infiltreert het hemelwater naar de
ondergrond. Mocht de waterstand in een wadi te hoog worden, dan heeft een wadi een overloop en wordt het
water afgevoerd.
Een wadi moet boven de hoogte grondwaterstand aangelegd worden of er moet voor worden gezorgd dat de
grondwaterstand wordt verlaagd. Bij de beoogde locatie van de wadi ligt de hoogte grondwaterstand op ongeveer
op +9,07 m NAP. Dit leiden we af uit het Grondwatermeetnet Nieuwe Stukken (Royal Haskoning, 2011), boring B29.
Vanaf +9,07 m NAP zijn er roest sporen aangetroffen. De hoogte van de roestsporen in de bodem laten zien tot welk
niveau de grondwaterstand stijgt. De hoogst gemeten grondwaterstand bij peilbuis 15 bedraagt +9,10 m NAP, wat
een vergelijkbaar niveau is als de boring. Het maaiveldniveau bij de beoogde locatie van de wadi of vijver varieert
tussen de +9,80 en +8,90 m NAP. De grondwaterstand kan in natte situaties dus tot maaiveldhoogte stijgen.
De beoogde locatie voor de wadi of vijver heeft een oppervlak van ongeveer 1.740 m2. In het bestemmingsplan is
vastgelegd dat de locatie ongeveer 1.125 m3 water moet kunnen vasthouden. Dat betekent dat de wadi ongeveer
65 cm diep moet worden en een bodemhoogte van maximaal +8,25 m NAP moet krijgen. Uit de metingen bij
peilbuis 15 blijkt dat in de wintermaanden en het voorjaar de grondwaterstand hoger is dan de bodem van de wadi.
Om de wadi droog te houden, moet er dus een drainagebuis aangelegd worden. Aangezien uit
doorlatendheidsmetingen blijkt dat de zandgrond een lage doorlatendheid heeft (0,2 m/dag) en de zandlaag tussen
de wadi en leemlaag dun is, is het aan te raden de drainage in een koffer te leggen met goed doorlatend materiaal
(bijvoorbeeld grind). Daarnaast raden we aan om de grond onder de wadi te verbeteren, zodat de doorlatendheid
van de bodem beter wordt en de grondwatertoestroom naar de drainageleiding beter wordt bij hoge
grondwaterstanden. Voor de drainage kan een instelniveau gekozen worden. Met het instelniveau wordt ervoor
gezorgd dat bij hoge grondwaterstanden de drainage water afvoert, maar dat bij lage grondwaterstanden het
hemelwater in de wadi gebruikt wordt om het grondwater aan te vullen.
Door drainage in een wadi aan te leggen, ledigt de wadi zich weer. Een richtlijn is dat een wadi zich weer binnen een
dag ledigt. Daardoor zijn er geen problemen met de waterkwaliteit te verwachten. Wel is het van belang de
bodemkwaliteit te blijven controleren. We raden aan een keer per vijf jaar de bodemkwaliteit te laten onderzoeken.
Uit onderzoek is gebleken dat met name bij de instroompunten van wadi’s zich verhoogde concentraties van zware
metalen kunnen bevinden1. Vaak blijkt de bron van de zware metalen ook duidelijk aanwezig te zijn (bijvoorbeeld
zinken dakgoot) en is het daarom aan te raden zware metalen niet toe te passen in het plangebied. Daarnaast raden
we aan, indien de wadi ook voor andere doeleinden wordt gebruikt, eventuele speelvoorzieningen niet bij de
instroompunten te creëren.

Vijver
Om in het plangebied een vijver aan te kunnen leggen, moet de vijver minimaal onder de laagste grondwaterstand
worden aangelegd. Indien een vijver niet onder de laagste grondwaterstand wordt aangelegd, zal de vijver droog
komen te staan. Daarnaast ligt de vijver bij voorkeur boven de aanwezige leemlaag, zodat er een weerstandslaag
aanwezig is tegen infiltratie naar de diepere ondergrond. De laagste ondiepe grondwaterstand zal waarschijnlijk
rond de +6,14 m NAP liggen, aangezien het waterpeil in de oostelijke watergang bij de Diepsloot op +6,14 m NAP
wordt gehouden. De bodem ligt bij voorkeur minimaal 0,5 meter onder de laagste grondwaterstand, dus maximaal
op +5,65 m NAP. De bodem ligt dan onder de leemlaag (Figuur 2) en onder de leemlaag is er een lagere

1

Bodemvervuiling in wadi’s onderzocht met nieuwe methode (Boogaard, 2019):
https://www.h2owaternetwerk.nl/images/2019/mei/Bodemvervuiling_in_wadis_onderzocht_met_nieu
we_methode.pdf
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grondwaterstand. Om niet heel diep te hoeven graven en een weerstandslaag te hebben met het diepere
grondwater, raden we aan de bodem van klei te maken. Het maaiveldniveau bij de beoogde locatie van de wadi of
vijver varieert tussen de +9,80 en +8,90 m NAP. Dat betekent dat er ongeveer 2,25 tot 3,15 meter grond ontgraven
moet worden.
In een vijver is de waterkwaliteit een punt van aandacht. De vijver wordt niet door bovenstrooms liggende
watergangen doorstroomt. Een deel van het regenwater van het plangebied zal naar de vijver toestromen.
Daardoor verzamelen zich nutriënten in de vijver. Dat kan leiden tot (blauw)algengroei.

Afweging
Gezien de grondwaterfluctuatie in het plangebied, de vereiste diepte van een vijver en de kans op een slechte
waterkwaliteit in de vijver, raden we aan om een wadi aan te leggen.
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Bijlage
Grondwaterstanden Peilbuis 7
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Grondwaterstanden Peilbuis 15

Memo

8

Grondwaterstanden Peilbuis 16:
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