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Bijlage 1.

Trace nieuwe beekloop

1. Algemene Inleiding Delta Schuitenbeek

Delta Schuitenbeek, een project in het kader van BOVAR 1 , is in eerste instantie
een maatregel gericht op de vermindering van de fosfaatbelasting op het
Wolderwijd-Nuldernauw. Daarnaast vormt het verhogen van de natuurwaarden
in het Nuldemauw de tweede hoofddoelstelling.
Figuur 1 toont het plangebied voor het project Delta Schuitenbeek:
het
Nuldemauw ten zuiden van de knik bij Nulde t o t aan de gemeentegrens PuttenNijkerk, tussen de vaargeul en het oude land.
Het fosfaatrijke water van de Schuitenbeek en het Puttergemaal wordt afgeleid
via het Nuldemauw naar het Nijkerkernauw/Eem-Gooimeer (Blaauw e.a., 1995).
Een afleidingsdam voorkomt daarbij uitwisseling van water tussen het
afleidingsbekken en het randmeer. Als gevolg van de maatregel zal het
fosfaatgehalte in het Wolderwijd-Nuldernauw afnemen t o t het niveau van de
doelstelling van BOVAR (Reeders & Helmerhorst, 1996).
Natuurwaarden zullen worden gecreeerd door natuurontwikkeling in het gebied
tussen de afleidingsdam en het oude land. Het beek- en polderwater wordt door
dit rietmoeras geleid en zal enigermate worden voorgezuiverd voordat het w o r d t
ingelaten in het Nijkerkernauw. De waterkwaliteit van het Nijkerkernauw en
Eem-Gooimeer zal daarom door deze maatregel niet verslechteren.
Twee fasen worden onderscheiden binnen het project Delta

Schuitenbeek:

1. verieggen monding Schuitenbeek
2. natuurontwikkeling in het Nuldemauw
Uitvoering van beide fasen is niet afhankelijk, en kan derhalve gescheiden
plaatsvinden. Voor beide fasen is een apart programma van eisen opgesteld.
Hier betreft het het programma van eisen voor fase 1: verieggen van de
monding van de Schuitenbeek.

1
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2. Inleiding verieggen monding Schuitenbeek
De monding van de Schuitenbeek dient te worden verlegd naar een punt ten
zuiden van Postiljon Nulde, zodat de toegang tot de jachthaven niet wordt
geblokkeerd door de afleidingsdam in het Nuldemauw. Hiertoe moet over een
bepaald traject een nieuwe bedding worden gegraven en enkele wegen door de
nieuwe beekloop worden gekruisd.

3. Trace nieuwe beekloop
Het trace voor de nieuwe beekloop w o r d t getoond in Bijlage 1.
De keuze voor het trace is tot stand gekomen in samenspraak met de
Recreatiegemeenschap Veluwe. Het ruimtebeslag op recreatiegebied w o r d t
geminimaliseerd. Het gebied wordt gedeeltelijk heringericht: het wegenplan
verandert. De oude monding wordt gehandhaafd en wordt met het oog op
mogelijk hergebruik in de toekomst niet gedempt.

4. Grondwerk
Voor de constructieve aspecten van het grondwerk is de TGB Geotechniek van
toepassing.
De eigenschappen van de ondergrond dienen te worden aangetoond aan de
hand van een grondmechanisch onderzoek. Indien de ondergrond niet voldoet
wordt grondverbetering onder de kunstwerken voorgeschreven. Zonodig wordt
tot een paalfundering overgegaan.
Aan de hand van de orde van grootte van de zettingen bij de kunstwerken zal
een afwerkhoogte bepaald worden voor het grondwerk, zodanig dat er geen
zettingsverschillen ontstaan groter dan 50 mm.
Bij het opzetten van het oevertalud dient er complete taludstabiliteit te zijn, met
een veiligheidscoefficient van 1,3 in de gebruiksfase en 1,1 in de
uitvoeringsfase.

5. Hydraulica
Uitgegaan dient te worden van een maatgevende afvoer van 3 4 0 . 0 0 0 m 3 per
dag en een maximale stroomsnelheid van 0,5 m/s. Er geldt geen minimale
stroomsnelheid. Rekening houdend met debiet, stroomsnelheid en erosie dient
het natte profiel zo klein mogelijk gehouden te worden.
Er dienen voorzieningen te worden getroffen voor de geleiding van de
waterstroom ter plaatse van de kunstwerken.
De afleiding dient zodanig gedimensioneerd te worden dat de waterstand ter
plaatse van de onderdoorgang onder Rijksweg 28 bij maatgevende afvoer de
hoogte van NAP + 0 . 4 0 m niet overschrijdt. De afvoer van de Schuitenbeek
moet tijdens de uitvoering onder alle omstandigheden gewaarborgd blijven.

6. Inlaat Putterpolder
De inlaat van randmeerwater in de Putterpolder bij het inlaatpunt te Nulde dient
gewaarborgd te blijven. Het inlaten van beekwater is om redenen van
waterkwaliteitsbeheer in de Putterpolder niet gewenst terwijl het verbeteren van
de waterkwaliteit in het Nuldemauw als gevolg van de maatregel "afleiding
Schuitenbeek" op termijn een positief effect zal hebben voor de kwaliteit van het
inlaatwater. Voorzieningen dienen daarom te worden getroffen voor het
scheiden van Schuitenbeekwater en inlaatwater.

7. Oevervoorzieningen
De voorzieningen mogen niet belastend zijn voor het milieu. Verduurzaamd hout
en Azobe mogen niet worden gebruikt. De voorzieningen moeten zoveel mogelijk
weggewerkt kunnen worden in het talud (b.v. schanskorven).

8. Kabels en leidingen
Bij kabels en leidingen dienen er voorzieningen getroffen te worden voor
inspecteerbaarheid en de mogelijkheid tot vervanging. Deze eisen worden door
de nutsbedrijven geformuleerd. Dit is eveneens van toepassing voor de
gronddekking.

9. Kunstwerken
Bij het ontwerp moet kostenoptimalisatie nagestreefd worden met behulp van de
constante waarde methode.
Kunstwerken dienen bij doorgaande wegen zettingsvrij te worden uitgevoerd
(hieronder wordt een zetting vestaan van minder dan 50 mm). De overige
kunstwerken dienen zettingsarm te worden uitgevoerd.
Het huidige wegniveau dient gehandhaafd te blijven.
Er dient een overstort gerealiseerd te worden naar de oude monding,
waarvandaan de beek afgeleid wordt. De hoogte van de te realiseren overstort
bedraagt N.A.P. + 0.30 m , en moet worden voorzien van een constructie zodat
in een later stadium deze hoogte zo nodig veranderd kan worden
(omhoog/omlaag).

Duikers dienen geschikt te zijn voor passage door marterachtigen en moeten
eveneens voor andere bij de beek behorende fauna migreerbaar zijn. Duikers
worden in het werk gelegd, en niet getrokken of geperst.
Ten behoeve van de kruising van de beek en de waterinlaat voor de Putterpolder
wordt een zinker toegepast.
De levensduur van de kunstwerken dient minimaal 70 jaar te bedragen.
Voor alle te realiseren kunstwerken is het bouwbesluit van toepassing met de
daarin geformuleerde regelgeving.

10. Milieu
Het aanwezig zijn van een eventuele bodemverontreiniging zal van invloed zijn
op de uitvoeringsfase. Dit moet in de besteksfase nadere aandacht krijgen. Een
nader bodemonderzoek vindt plaats in het kader van de voorschriften voor
wijziging van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Putten.

1 1 . Belendingen
belendende

gebouwen

De bereikbaarheid van Postiljon Nulde dient onder alle omstandigheden
gewaarborgd te blijven. Voor de kruising van de nieuwe beekloop met de afrit
van de A 2 8 betekent dit het aanleggen van een tijdelijke voorziening van
bestemmingsverkeer naar het Postiljon Nulde.
belendende

terreinen

De afwerking van het grondwerk afstemmen op de omgeving rondom de nieuwe
beekloop. Hierbij wordt het terrein hersteld, beplant en ingezaaid.
Het recreatieterrein mag bij een hoge beekafvoer niet overstromen; zonodig
worden hiervoor blijvende voorzieningen getroffen.
De bereikbaarheid van het recreatieterrein dient onder alle omstandigheden
gewaarborgd te blijven. Dit betekent voor de kruising van de nieuwe beekloop
met de Strandweg het aanleggen van een tijdelijke voorziening voor
bestemmingsverkeer van het recreatieterrein Nulde-Zuid.
aansluitende

wegen

De doorgaande weg naar Putten dient onder alle omstandigheden vrij te blijven
van stremming. Dit betekent voor de kruising van de nieuwe beekloop met de
Homsdam het aanleggen van een tijdelijke voorziening voor het verkeer.

12. Beheer en onderhoud
Ten behoeve van het
zijde een obstakelvrije
Na realisatie wordt
overgedragen aan het

onderhoud moet er langs de nieuwe beekloop langs een
zone aanwezig zijn van 5 meter breed.
de nieuwe beekloop met kunstwerken door de RDIJ
desbetreffende Waterschap (WS Vallei & Eem).

13. Kosten
De kosten voor uitvoering van het werk worden gedragen door Rijkswaterstaat
Directie Usselmeergebied.
Na overdracht van de nieuwe beekloop aan WS Vallei & Eem draagt deze de
verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud, incl. het kostenaspect.

14. Vergunningen
De volgende vergunningen dienen te worden aangevraagd:
kapvergunning
gemeente Putten
4-6 weken
2
kapvergunning
LNV
4-6 weken
ontgrondingsvergunning Provincie Gelderland
6 maanden
De volgende vergunningen hoeven niet te worden aangevraagd:
• aanlegvergunning
• bouwvergunning: de betreffende kunstwerken zijn vergunningsvrij

2

Bosje t u s s e n a f r i t A28 en Hornsdam i n b e z i t van RWS D i r e c t i e

Oost.
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