
       

Projectdocumentatie 
 

‘Esvelderbeekzone’ te Barneveld. 

 
Contractvorm : RAW systematiek 
Contractvorm : Van februari 2014 tot december 2014 
Totale Bouwsom : € 542.000,- 
Opdrachtgever : Gemeente Barneveld (in samenwerking met WS Vallei & Veluwe) 
Locatie : Het werk is gelegen tussen bedrijventerrein Harselaar, de Nijkerkerweg, de 

Stationsweg- en de Esweg in de gemeente Barneveld . 
 
Doel van het project: 
 
De gemeente Barneveld en het Waterschap Vallei & Veluwe wilden  een waterberging realiseren om 
hiermee de wateroverlast op het bedrijventerrein ‘Harselaar’ te verminderen. Deze waterberging werd 
gecombineerd met de aanleg van een meanderende 
loop van de Esvelderbeek, zoals dat vroeger ook het 
geval was. Deze meanderende beek heeft een 
recreatief en groen karakter gekregen door de aanleg 
van betonnen fietspaden-, bruggen- en beplanting. Dat 
betekent dat inwoners van Barneveld langs de nieuwe 
loop van de beek kunnen wandelen en fietsen en 
genieten van een mooi stukje nieuwe natuur. 
 
 
Omschrijving van het project: 
 
Het totale werkterrein bestreek een oppervlakte van ca. 22 hectare. Het werk bestond hoofdzakelijk uit het 
verwijderen van bomen en overige begroeiing, het natuurtechnisch ontgraven van een groot gedeelte van 
het werkterrein,  het ontgraven van oude  meanders, het ontgraven van 2 grote waterbergingen, het 
aanbrengen van voordes-, duikers- , en stuwen, het 
aanleggen van een betonnen fietspad- en het 
aanbrengen van een betonnen fietsbrug en 
landbouwbrug.   met de vrijgekomen grond uit 
natuurtechnische ontgravingen, waterbergingen en 
oude meanders werd de bestaande Esvelderbeek 
gedeeltelijk gedempt en zijn er grondwallen en 
dekzandruggen binnen het werkgebied gerealiseerd, 
welke het nieuwe natuurgebied moeten afschermen 
van het naastgelegen industrieterrein ‘Harselaar’.  Om 
te voorkomen dat de gedempte ‘Esvelderbeek’ 
plaatselijk uit gaat spoelen zijn er stobben aangevoerd 
en in de variabele taluds geplaatst om erosie zoveel 
mogelijk te voorkomen. 
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Uitgevoerde werkzaamheden met hoeveelheden 

verwijderen begroeiing 10 are 

grondwerk waterbergingen 29.000m3 

grondwerk meanderende beek 25.000m3 

grondwerk grondwallen 18.100m3 

grondwerk dekzandruggen 6.500m3 

grondwerk in demping beek 7.330m3 

overige grond in depot 22.000m3 

aanbrengen betonduikers  32m 

aanbrengen PVC-duikers  20m 

aanbrengen voordes 550m2 

aanbrengen stuwen/damwanden 30m houten damwand 

aanbrengen stobben 300m3 

aanbrengen fietspad van beton  1.275m2 

aanbrengen betonnen bruggen (5.30x13,00m1) 2 stuks 

aanbrengen bosplantsoen 19.370 stuks 

aanbrengen laanbomen 45 stuks 

       
      Directievoering: 
      Gemeente Barneveld 


