
“Restpunten”
Aannemers zagen bepaalde werkzaamheden, zoals  het plaatsen van hekken, als restpunten.
Hierdoor werden ze te laat uitgevoerd. Het was belangrijk dat alle zaken conform vergunningen
werden uitgevoerd; de tijdsbepaling ‘na de werkzaamheden’ mocht geen vrijbrief zijn om sommige
werkzaamheden langdurig te laten liggen. Het projectbureau leerde aannemers erop te wijzen dat de
provincie Zeeland (als vergunnings-verstrekker) geen restpunten kent, dat dergelijke werkzaamheden
bij de dijkversterking horen en dus op tijd moeten worden uitgevoerd.

Paddenschermen
Rugstreeppadden zijn wettelijk beschermd.
Wanneer er rugstreeppadden leven in of nabij het
werkgebied of depots, moeten aannemers
maatregelen treffen om deze te beschermen.
Belangrijk is het voorkómen van  padden.

Het meest effectief zijn zogenaamde
paddenschermen: lage, groene kunststof
schermen, met een oog bevestigd aan ijzeren
pinnen en goed ingegraven in de grond zodat de
padden er niet onderdoor kunnen. De schermen
voorkomen dat de rugstreeppadden in het
werkgebied of depot terecht komen. Dat zou namelijk kunnen resulteren in het stilleggen van de
werkzaamheden.

Een nadeel van paddenschermen is dat ze in open landschap kunnen omwaaien. Hier moest dus
extra aandacht voor zijn. Daarnaast werden de schermen niet altijd correct gebruikt. Bij speciale
inspecties tussen 2008 en 2011 constateerde het projectbureau een aantal problemen:

Projectbureau Zeeweringen wees aannemers tijdens het startoverleg extra op het belang van het
goed plaatsen van de paddenschermen en het voorkomen van het blijven staan van plassen in het
werkgebied en op depots. Dit bracht verbetering.

Overtreding grens werkstrook door verschuivend zand
Bij de dijkversterkingen wordt een werkstrook aangegeven waarbinnen de aannemer zijn werk moet
uitvoeren. Binnen deze grenzen is het toegestaan de teen van de dijk te ontgraven en vrijkomende
grond op te slaan. Het afschuiven van grond zorgt er echter nogal eens voor dat dit buiten de
werkgrenzen terechtkomt. Dit leidt tot overtreding van de NB-wet-vergunning en kan in het meest
ernstige geval leiden tot stillegging van werk en boetes.

Het projectbureau leerde duidelijker in rapporten, voorschriften en contracten aan te geven dat de
grenzen van de werkstrook onder geen voorwaarde overschreden mogen worden. Verschuiving van
grond buiten de werkgrens werd niet geaccepteerd en moest desnoods worden afgevoerd.

· de geplaatste schermen waren nauwelijks
ingegraven (‘een schaap kon hier nog
onderdoor’).

· de schermen werden niet over volledige
lengtes geplaatst.

· schermen rondom depots en bouwketen
ontbraken.

· tijdens de bouwvak werden werkterrein en
depots achtergelaten zonder schermen.

· Soms bleven er ondiepe plassen staan op
de depots: ideale plekken voor
voortplanting.



Werkstrook in relatie tot strandjes
In 2010 werd bij verschillende dijkversterkingen
geconstateerd dat de werkstrook bij strandjes, net als
bij schorren en slikken, was gesteld op 15 meter. Door
de grote hoeveelheden zand die tijdelijk vrijkwamen bij
het ontgraven van de teen, was het niet mogelijk deze
in de werkstrook op te slaan. Het opslaan van het
zand op het strand (zand op zand) was ecologisch
gezien geen bezwaar. Bij de desbetreffende trajecten
werd middels een Verzoek tot Wijziging verruiming
van de werkstrook gevraagd en verkregen. Het was
handiger geweest dit voorafgaand aan de
werkzaamheden vast te stellen.

Maairegime
In 2009 stelde het projectbureau vast dat de maatregelen ten aanzien van maaien zoals beschreven
in de toetsen, niet werden gevolgd. Volgens het voorschrift moest vanaf begin maart minstens
wekelijks kort gemaaid worden om te voorkomen dat broedvogels, zoals graspiepers, zich zouden
vestigen. Het projectbureau leerde de aannemers tijdens het startoverleg extra te wijzen op het belang
van op tijdig en frequent maaien.


