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De bestaande bomen zijn het ‘‘goud’’ van de locatie
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De Heulebeek in het plangebied Dadipark De Heulebeek stroomneerwaarts bij Aardappelhoek
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WATERPROBLEMATIEK IN KAART

COMPUTERMODEL
VS

VELDWAARNEMINGEN



Ferrariskaart: projectgebied  is integraal onderdeel van dorp 

wateroverlast door gekanaliseerde Heulebeek

de (aantrekkingskracht) van de beeldbepalende basiliek 

het voormalige Dadipark de situatie van het plangebied aan de dorpsrand van Dadizele 

0 0,1 1KM

ligging van projectgebied met belangrijke structuren: de basiliek met het aanliggende Remi Dewittepark en de Heulebeek 

1. INLEIDING EN OPGAVE



2. VISIE DE HOVEN VAN DADI

0 0,1 1KM

bestaande situatie met basiliek en Remi Dewitte park aan zuidzijde het bestaande park wordt via slimme verbindingen verbonden met de 
site en zo ontstaat een groene publieke parkzone

de beek verbindt site en dorp met landschap en biedt kansen voor 
water en recreatieve routes

de Hoven van Dadi wil het dorp en de site weer aan elkaar hechten  



park met beekzone, speeleiland en waterbergingzone 

lokaal recreatief padennetwerk 

regionaal fietspad

ontwikkelingsvelden en parking
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BOUWSTENEN VOOR  WATERBERGINGSGEBIED

> kade en stuw (vergroten effeciviteit bergingsgebied)
> meandering  en herprofilering beek (grotere waterbergingsschijf)
> moerassen en broekbossen (nemen veel water op/verdamping)
> ruwheid door watervegetatie helofyten (remt waterafvoer, zuivering water)
> combinatie met andere thema’s zoals recreatie en ecologie
 

22 m

bestaand mv
21.00 TAW

kade
stuwhelofyten

broekbos

verbrede beek

5. RUIMTE VOOR DE HEULEBEEK
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STUW

 22 december 2016 15 

Nadat het water vanuit de Bemmer in compartiment 1 is ingelaten, wordt eerst dit gebied 
gevuld tot een waterpeil van 12,23 mNAP. Vanaf dit niveau gaan de duikers, die de 
leidingenstrook kruisen, werken en vindt waterafvoer naar compartiment 2 plaats. De 
peilregulatie van dit gebied vindt plaats met een geautomatiseerde (kantel)stuw in de 
Middenloop aan de oostzijde van het compartiment (kunstwerk K2 op tekening 300 en zie 
voorbeeld figuur 6). De doorstroombreedte van de stuw wordt 1,0 meter breed. Ook krijgt de 
stuw een ‘brievenbus’ waarmee de waterafvoer in normale omstandigheden kan plaatsvinden.  
 

 
Figuur 6: Kunstwerk K2, uitlaat piekberging: kantelstuw in een houten damwand, (op de afb. zonder Greenboxen 
auma). Deze auma kan rechtstreeks op de bovenbrug, maar hij kan ook met een kolom verhoogd worden zodat je al 
staand bij de box kan komen. 

 
De nieuwe stuw in de Middenloop zorgt er voor dat het piekbergingsgebied tijdelijk kan 
vollopen tot een maximaal peil van 12,80 mNAP. Nadat de piekberging heeft plaatsgevonden 
wordt de stuw geleidelijk weer verlaagd en loopt het piekbergingsgebied gereguleerd weer 
leeg.  
 
In de Middenloop wordt ook een pompvoorziening aangelegd waarmee water vanuit het 
piekbergingsgebied naar de waterhouderij kan worden gevoerd. De pomp kan in normale 
omstandigheden, indien voldoende water beschikbaar is, naar behoefte worden ingezet voor 
aanvulling of doorspoeling van de waterhouderij. Hiervoor dient afstemming plaats te vinden 
met het peilbeheer van de geautomatiseerde stuw in de Middenloop. Als de waterhouderij nog 
niet volledig is gevuld, kan dit gebied via de pompvoorziening ook worden benut als 
aanvullende piekberging. Dit geeft extra (piek)bergingscapaciteit en zorgt tevens voor 
aanvulling van de waterhouderij.  
 
Het westelijke deel van de bestaande watergang aan de noordzijde van het 
piekbergingsgebied kan na inrichting van het waterbergingsgebied niet meer afwateren in 
oostelijke richting. Deze afvoer gaat voortaan plaatsvinden via de (bestaande) greppel direct 
westelijk van het projectgebied van de waterhouderij (seizoensberging). 
 
Bij het ontwerp is erop gelet dat het waterbergingsgebied ‘zichtbaar’ in het landschap wordt 
ingepast en dat het waterbergingsgebied geschikt is voor ontwikkeling van natte hooilanden. 
De inrichting biedt tevens mogelijkheden voor weidevogels. Om weidevogels in geval van 
inundatie van het gebied bij inzet als piekberging vluchtmogelijkheden te bieden worden op 2 

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU M.E.R. 
HOOGWATERAANPAK GRAVE 
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Bij een waterberging in het Raamgebied kan na afloop de stuw worden gestreken en loopt het water vanzelf 
benedenstrooms, richting gemaal van Sasse/Maas. 

Figuur 3-1 Schema klepstuw (links) en foto stuw (rechts) 

Figuur 3-2 Foto van waterberging bij de Regge (foto Jan Dijkema) 



5. RUIMTE VOOR DE HEULEBEEK

1. nieuwe loop met berging in beekgeul (m3)huidige situatie

2. berging op vijver ( m3) 3. berging in inundatiegebied (m3)
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REFERENTIEBEELDEN



ontsluiting auto en parkeren ontsluiting voetgangers en fiets 

3. STEDENBOUWKUNDIGE OPZET EN PROGRAMMA



4. ONTWIKKELINGSVELDEN



BOUWSTENEN VOOR  WATERBERGINGSGEBIED

> kade en stuw (vergroten effeciviteit bergingsgebied)
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BBB KVISTGÅRD VANDKUNSTEN ARCHITECTS | DADIPARK

Oppervlakte: 13.000 m2 
Programma: 171 goedkope woningen, elk blok 9 woningen
 

schaal: 1:2000



ABBEY ABBAZIA DI CHIARAVALLE | DADIPARK

Bruto Oppervlakte:  
Programma: 

schaal: 1:2000



KASTEEL LELIËNHUYZE, HAVERLIJ DADIPARK

Bruto Oppervlakte:  26.710 m2
Programma:   67 woningen en 152 parkeerplaatsen

schaal: 1:2000



woonblok

7. HET WOONBLOK



Principe schema’s concept woonblok
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Woningplattegronden
Scaal: 1:2.000

7. HET WOONBLOK



Kenmerken architectuur: eenvoudige heldere vorm, natuurlijke materialen, opgezet als hof  

Kenmerken park: robuust ingericht park, nattere bloemrijke delen langs de beek, afwisseling intensieve en extensieve delen, aanleidingen voor sport en spel, herkenbaar meubilair

7. HET WOONBLOK



HORTUS LUDI

HORTUS CATALOGI

HORTUS CONTEMPLATIONIS BLOEMENTUIN

SPEELTUIN

BOTANISCHE TUIN

BEELDENTUIN

WATERTUIN

THEETUIN HOPTUIN
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rand speeleiland

‘t Grote Hof

theetuin aan de beek

speeleiland



DE MAQUETTE



REFERENTIEBEELDEN



DE MAQUETTE 
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