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100 Inrichting Waterberging Esvelderbeek
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Korte omschrijving
project

Gemeente Barneveld
Projectleider Bas Borgers (afd. V&I)
Waterschap Vallei & Veluwe
Het realiseren van waterberging langs de Esvelderbeek ten behoeve van de
uitbreiding van bedrijventerrein De Harselaar West West. Dit draagt bij aan een
klimaatbestendig watersysteem.
Tegelijktertijd wordt invulling gegeven aan natuurdoelen, gewenst recreatief
medegebruik en de locatie ingezet voor herplantplicht uit eerdere projecten.
De te realiseren natuurontwikkeling is uitgewerkt op basis van Model
Kamsalamander van de Provincie Gelderland. De beek is aangewezen als GNN en
het omliggende terrein als GO. Deze inrichting is afgestemd met Provincie
Gelderland. Daarnaast sluit het aan bij de doelen van het biodiversiteitsplan
Barneveld.
De gemeente heeft aan het Routebureau Veluwe opdracht verleend om een
wandelnetwerk voor de gemeente Barneveld te realiseren. Samen met het
Routebureau is de toevoeging van dit project aan het netwerk afgestemd. Ten
behoeve van dit netwerk wordt een wandelbrug over de beek geplaatst.
Binnen dit project wordt herplantplicht vanuit een aantal gemeentelijke projecten
geregeld door aan de zuidzijde van de waterberging de benodigde herplant te
realiseren. De kosten hiervoor worden volledig door deze projecten gedragen.

Doelstelling
Meetbare resultaten
Thema(‘s) OFP
Totale kosten
(middelen)
Financiering

Realiseren van waterberging ten behoeve van bedrijventerrein De Harselaar West
West, waarbinnen natuurontwikkeling, herplant en wandelvoorzieningen
gerealiseerd worden.
Een integraal ingericht perceel waarbinnen waterberging wordt gerealiseerd in
combinatie met natuur, recreatie en herplantplicht
Milieu en water, recreatie, landschap en natuur
541.735,91
Bijdrage
Ontwikkelingsfonds

Totaal € 83.002,29
Dit bedrag is gebaseerd op de raming voor het project:
Onderdeel raming
bijdrage grondaankoop
wandelbrug en informatiepaneel
bijdrage beplanting en zaadmengsels
en onderhoudstermijnen groen
bijdrage voorbereiding en uitvoering

Co-financiering

GREX : €
GRP : €
Waterschap : €
Bloemendal ; €
Herplantplicht :

241.000,00
59.602,67
69.378,19
75.000,00*)
13.752,76

*) gronduitwisseling voor tuinen Bloemendal

bedrag
12452,46
16000,00
24410,51
30139,26

Planning (begin en eind) Start najaar 2022, onder voorbehoud van de te doorlopen
bestemmingsplanprocedure
Overige opmerkingen
(risico’s

De gevraagde bijdrage is op basis van de projectraming voor het ontwerp.

Locatie

Zuidzijde van de Esvelderbeek tussen de A30 en Nijkerkerweg ten noorden van
Barneveld.

