
Ontwerptoelichting 
Het bergen van water in Hedel is de aanleiding voor het herinrichten van het grasveld langs de 
Gouwakker tot een waterbergingslocatie. Ondanks het graven van meer ruimte voor water, moet het 
gebied wel bruikbaar blijven voor omwonenden. Daarom krijgen ook functies als wandelen, hond uitlaten 
en spelen een plek in het ontwerp. Er is gekozen voor een combinatie van een diepe en een 
droogvallende waterberging. Het water in de diepe waterberging staat in open verbinding met het water 
in de huidige watergang. De droogvallende waterberging wordt ontgraven tot 0,30 m boven het 
zomerpeil van 2,15 m NAP. Het onderhoud van de waterberging wordt met een boot door het 
waterschap gedaan.  
 
Groene inrichting 
De omwonenden hechten veel waarde aan de bomen op het grasveld en langs de straat. In het ontwerp 
hebben wij hier zoveel als mogelijk rekening mee gehouden door de eerste drie meter vanaf de stam 
van de bomen langs de straat geen graafwerkzaamheden te verrichten. Er zijn vier bomen die niet 
kunnen blijven staan. Ook zijn er drie bomen die we in de droogvallende berging willen inpassen. Naar 
deze zeven bomen wordt daarom onderzoek gedaan. Hieruit volgt of de bomen van voldoende kwaliteit 
zijn om te behouden of verplaatsen. Wanneer dit niet het geval is, worden er andere bomen voor 
teruggeplaatst. Wanneer dit wel mogelijk is krijgen de bomen binnen een van de twee 
waterbergingsgebieden in Hedel een nieuwe plek.  
 
Het grasveld wordt ingezaaid met een recreatief grasmengsel waar een bloemenmengsel in wordt 
meegezaaid. In de droge waterberging wordt alleen dit bloemenmengsel ingezaaid, omdat op 
vochthoudende grond de grassen anders snel de overhand zullen nemen. Het bloemenmengsel bevat 
13 soorten waaronder madeliefje, hopklaver, kruipende boterbloem, pinksterbloem en schapenzuring. 
 
Recreatieve meerwaarde 
Door omwonenden wordt het grasveld nu gebruikt om honden uit te laten en als ontmoetingsplaats. 
Deze functies blijven behouden doordat een groot deel van het veld alleen als droge waterberging wordt 
ingezet. Het veld wordt beter ontsloten door de aanleg van een half verhard pad. Er wordt ook een 
zitgelegenheid aangelegd. Er worden ook dispensers en afvalbakken voor hondenpoepzakjes geplaatst. 
 
Voor kinderen worden speelmogelijkheden aangebracht die zowel bij een normale waterstand (dus 
geen water in de droge waterberging) als wanneer de waterberging in werking treedt, gebruikt kunnen 
worden. Tussen twee bomen komt een parcours van stapstammen. Via deze staande boomstammen 
van verschillende diameters en hoogtes kan heen en weer tussen de bomen worden gegaan. Tussen 
het grasveld en de derde boom, komt een speelbrug. Op de kop van de nieuwe landtong komt een 
steiger met leuning. Hier kan genoten worden van het zicht over het water. 


