Voortgang ontwikkeling Lunterse beek
Plan Wittenoord en traject KleinWolfswinkel-Engelaar
In de Wijerd van december jl. heeft u in het artikel “Kronkelende beek is nog geen
natuurlijke beek” kunnen lezen over de Lunterse beek, de Hierdense beek en de Grift (boven
Apeldoorn) en de visie van de ecologen van het Waterschap Vallei & Veluwe en Alterra hierop.
Het artikel verscheen eerder in het blad De Nieuwe Veluwe van 3/12.
Als Bekenstichting hebben we aan de ontwikkeling van de Lunterse beek al aandacht besteed
tijdens de Najaarsexcursie op 9 oktober 2010. De reden dat de Bekenstichting hier zicht op wil
houden is het feit dat deze beek een deel van zijn water ontvangt vanuit het Veluwemassief. Het
Waterschap Vallei & Eem (nu Vallei & Veluwe) is verder gegaan met ontwikkeling van de beek. Ik
ben op een prachtige herfstzondag in 2012 gaan kijken en dan met name naar het plan Wittenoord,
aan de noordzijde van Renswoude ter weerszijden van de brug over de beek in de Barneveldse weg.
Verder kijk ik in dit artikel vooruit op het volgende project aan deze beek van het Waterschap. Ik
adviseer u via Google Maps de juiste ligging van de wegen en de Liniedijk erbij te zoeken.

Huidige Lunterse beek aan de oostzijde van Fort Daatselaar
gezien vanaf de Liniedijk
Tijdens de Najaarsexcursie in 2010 is uitgelegd door Rob Gerritsen (ecoloog bij het Waterschap)
welke aanpassingen men heeft uitgevoerd, o.a. ten behoeve van een gunstiger verdeling van het aan
de oostzijde van het Fort Daatselaar binnenkomende beekwater. Die waterverdeling is na de
excursie nog verder aangepast. Een deel loopt nu om het Fort Daatselaar heen in de herstelde
voormalige beekloop aan de noordzijde van het Fort en de camping De Grebbe-linie, en een deel
loopt aan de zuidkant van de camping in een versmalde beekloop.
Het tracé aan de zuidzijde van het Fort langs de zuidzijde van de camping was het tracé van de
Lunterse beek zoals dit tot voor enige jaren functioneerde. Na de kruising van de Liniedijk en de
Ubbeschoterweg vervolgt het water nu in dit deel via een paar kleine regulerende overstorten zich
langs het woningplan Beekweide tot het punt waar de grote stuw het water reguleert dat via de
noordkant van het Fort wordt geleid. Naast het water van de Lunterse beek is daar dan ook het
water van de Nederwoudse beek aan toegevoegd.
Vanaf dit punt begint plan Wittenoord.

Plan Wittenoord
Lopend over de Liniedijk met als startpunt de noord-oostelijk kant van het dorp, waar je via de
Ubbeschoterweg naar de liniedijk kunt lopen (zie kaartje verderop in dit artikel), krijg je een prima
zicht op de poelen die door het waterschap zijn gegraven, deels als retentie, deels als
natuurontwikkeling. Via het Fort en de dijk loop je dan langs de beek en kom je via de noordkant
van de camping bij de kruising van Liniedijk met de Ubbeschoterweg bij de aansluiting met de
Nederwoudse beek.
Vanaf dit punt is een pad langs de
beek uitgezet door het weilandperceel, dat voor het grootste deel van
het jaar toegankelijk is. Je komt dan
uit bij de eerder ge-noemde stuw vlak
bij plan Beekweide, waar het
bovenstroomse deel van de Lunterse
beek in plan Wittenoord begint. Loop
je verder langs de beek dan kom je bij
de brug over de beek in de
Barneveldse weg. Neem je echter dit
pad niet, maar blijf je op de Liniedijk,
dan kom je na een kruising van deze
dijk met de Barneveldseweg uit bij de
Bovenstroomse deel Lunterse beek vanaf de stuw in
in het plan Wittenoord gebouwde
plandeel Wittenoord.
landhuizen. Aan je linkerzijde zie je
paden die leiden naar de beek in het
plan Wittenoord. Je zit dan aan de westzijde van de Barneveldse weg. Het is zeer de moeite waard
met eigen ogen te zien wat Rob Gerritsen bedoeld in zijn artikel in de Wijerd.
In dit deel van plan Wittenoord kun je zien hoe het beekwater zich binnen haar bedding op
verschillende plaatsen een eigen weg zoekt langs de geplaatste stobben en partijen dood hout. De
bedoeling van het waterschap is, dat het water zich als het ware een weg zoekt door de stobben en
wortelstelsels, zoals ook bij de Hierdense beek gebeurt. Dit zou het beste ecologische resultaat
moeten geven. Echter de Lunterse beek is hier zo breed, dat het water deels om de in de beek
geplaatste stobben en houtobstakels stroomt. Hierbij verschillen de stroomsnelheden en de dieptes
waardoor ook verschillende ecologische omstandig-heden worden gecreëerd. Dit gebeurt mede
omdat takken en blad dat wordt opgevangen, tijdelijke barrières vormt, waardoor telkens weer
nieuwe stroom-patronen ontstaan. Het nadeel is dat de stroomsnelheid in sommige delen erg laag
zal worden, zeker bij lage waterafvoeren. Het Waterschap verwacht dat karakteristieke beekplanten
en dieren op deze wijze snel zullen terugkeren.
Overigens zijn dit pilots*, die nog moeten aantonen welk resultaat er mee wordt gerealiseerd. In het
boven-stroomse deel van het plan aan de oostzijde van de brug in de Barneveldseweg zie je wel
allerlei verschillende stroomprofielen ontstaan binnen het beektracé. De geribbelde zandbodem is
op veel plaatsen zichtbaar. De beek stroomt zichzelf deels schoon in dit deel.

Beek ten westen van de Barneveldse weg met geplaatste
stobbenbarrières
Oostelijk van het fort is eind 2012 een fosfaatopvang in de beek geplaatst en het effect hiervan
wordt gemonitoord. Het resultaat hiervan moet uitwijzen of mogelijk meerdere “mudtraps” moeten
worden geplaatst om het fosfaatgehalte verder te reduceren. Het chemische meetpunt ligt
benedenstrooms, in de (voormalige) Nederwoudse beek, nu Lunterse beek en macrofauna wordt
ook alleen gemeten op de KRW meetpunten. Door Sportvisserij Nederland is nog wel de visstand in
het fort gemeten rond augustus 2012.
Voor de voortgang en ontwikkeling moeten we het dus hebben van visuele waarnemingen aldus
Rob Gerritsen**. Hoe het stroomt is daarbij al een heel belangrijke factor. En natuurlijk wordt er in
Wittenoord wel veel gemeten. Het streven is natuurlijk dat KRW (Kader Richtlijn Water – red.)
doelstellingen in 2015 worden gehaald.
Traject Klein Wolfswinkel –Engelaar
Het waterschap is nu voornemens stroomafwaarts, dus richting de aansluiting met het Valleikanaal,
een vervolgreconstructie uit te voeren in plan Klein Wolfswinkel en Engelaar. Het voormalig Fort
Engelaar is een onderdeel van de Grebbelinie. De Lunterse beek loopt hier om- en doorheen. Op
bijgaande kaart is de situatie weergegeven. Het plan Engelaar loopt vanaf de zuidkant van de
beekkruising met de provinciale weg N224 tussen Renswoude en Scherpenzeel tot de stuw in de
Liniedijk. Op het kaartje is dit projectdeel als een dikkere lijn weergegeven.

Het probleem is, dat dit deel niet voldoet aan de KRW-eisen, die gelden voor de Lunterse beek (type
“langzaam stromende midden- en benedenloop op zand, met de status van sterk veranderende
beek”). Het doel is dit deel aan te passen volgens randvoorwaarden welke horen bij een natte
ecologische verbindingszone langs de Lunterse beek.
Wat moet er aangepakt worden:
-De beek moet zo natuurlijk mogelijk worden ingericht. Dat is momenteel zeker niet het geval en er
zijn zelfs geen beekkarakteristieken meer aanwezig;
-de stroomsnelheid is in de winter goed, maar na een afvoerpiek waarschijnlijk te hoog. In de zomer
echter is vaak geen stroming meer aanwezig. Gevolg is dat er geen stromingsminnende planten en
dieren in voorkomen, er algengroei ontstaat voor de stuw en er bovendien grote verschillen ontstaan
in zuurstofgehalten overdag en ’s nachts;
-de kwaliteit voor de macrofauna is ver onder de maat. Plan Wittenoord bewijst dat er best hogere
doelen mogen worden gesteld dan de laagst toelaatbare doelen;
-opvangplekken creëren voor het water bij grote afvoerpieken door het aanbrengen van een
overstromingsvlakte, door begroeiing en door aanbrengen van meanders in de beek;
-het toepassen van een ander onderhoudsregime na de reconstructie. De beek heeft dan in dit deel
meer een natuurfunctie, welke op meer ecologische wijze kan worden onderhouden dan nu
noodzakelijk voor de afvoer.
Het doel van dit project is om de waterhuishouding van dit tracé zodanig aan te passen dat de
watergangen en oevers voldoen aan de eisen, welke zijn gesteld in de “Handreiking inrichting &
beheer (2010) voor het stroomgebied”.

Oude beeklopen op landgoed Engelaar. Hier bevindt zich ook een dassenburcht.
De te realiseren doelen zijn o.a.:
-verhoging van de stroomsnelheid voor een smal en ondiep profiel voor de basisafvoer;
-verbetering van de hoeveelheid substraat en vergroting van de substraatdiversiteit. Substraten zijn
begroeiing met waterplanten, slib, zand, hout en blad. Resultaat moet zijn dat ook na een maaibeurt
en midden in de winter er meer diversiteit aanwezig is;
-verbetering van de zuurstofconcentratie door betere stroming en permanente groei en aanwezigheid
van waterplanten;
-aanleg van overstromingsvlakten om piekafvoeren op te kunnen vangen;
-aangepast onderhoud op basis van inrichting en streefbeeld.
De stand van zaken is dat het waterschap de komende tijd in overleg gaat met eigenaren van de
landgoederen Klein Wolfswinkel en van Engelaar en ook met de Natuurorganisaties omdat langs de
beek op de plaats waar de oude beeklopen liggen ook een dassenburcht aanwezig is. Daarnaast met
de provincie Utrecht, het SVGV en het SBB (eigenaar Grebbelinie).
Uit deze overleggen kan worden bepaald hoe het definitieve ontwerp kan worden gemaakt. Hierbij
moet rekening worden gehouden met het water van de Munnikenbeek, welke halverwege dit traject
aantakt. Ten behoeve van een zo gunstig mogelijke waterverdeling, zal ter plaatse van deze
aantakking vermoedelijk een verdeelwerk worden aangebracht.
Dan is de planning dat begin 2014 het uitvoeringbestek kan worden gemaakt, waarna uitvoering na
de zomer van 2014 kan plaats vinden. Met enig geluk vindt uitvoering misschien nog wel in 2013
plaats.
Ik vind dit project een mooi voorbeeld van hoe je een laaglandbeek binnen agrarisch gebied zo kunt
verbeteren dat en ecologische doelstellingen worden verbeterd en langs de beek een beleving
ontstaat die vergelijkbaar is met wat ik ervaar als ik langs de sprengenbeken aan de oost en
westkant van de Veluwe wandel.
Alhoewel dit reconstructiedeel in de provincie Utrecht ligt, beveel ik een wandeling in dit gebied
toch bijzonder aan. Een tip, ga je op zaterdag of zondag wandelen, dan ben je zeker niet de enige.

Op de doordeweekse dagen is er volop rust aanwezig in het gebied.
Ik houd u op de hoogte van de stand van zaken.
Wiebe Kiel
*Proefprojecten
**Zie Wijerd 4, 2012

