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Overlap dijksluitingsperiode en vogelbroedseizoen

Effectieve uitvoeringsperiode slechts 1 – 3 maanden



People: geen continuïteit in werkzaamheden leidt tot onzekerheid

Planet: alles in 1 keer vs. gefaseerd (jaarrond) beheer

Profit: materieel staat deel van het jaar stil, geen optimale benutting kansen 
(win-win)

Probleemstelling



Wet Natuurbescherming

Planologische bescherming

Gedragscode Unie van Waterschappen

Werken in broedseizoen is mogelijk!

Wetgeving en beleid



Interviews waterschappen

Hoofdvraag:
Welke (on)mogelijkheden zijn er om in het vogelbroedseizoen te werken?

Methodiek:
6 waterschappen

vaste interviewlijst 
resultaten anoniem

Subvragen:
Wordt er regelmatig gewerkt in het vogelbroedseizoen?
Wanneer wordt wel/niet gewerkt in het broedseizoen?

Hoe ervaren de waterschappen het werken in het broedseizoen?



Resultaten

Wordt er regelmatig gewerkt in het broedseizoen?

Interviews waterschappen

Werken in voorkeursperioden

Vrije keuze aannemer

Conclusie

• Waterschappen kiezen overwegend voor 
het werken volgens de voorkeursperioden, 
dus buiten het vogelbroedseizoen (“oude” 
Gedragscode)

• Alle waterschappen werken incidenteel in 
het vogelbroedseizoen (en andere kritische 
perioden).



Resultaten

Waarom niet werken in het broedseizoen?

• Werken conform voorkeursperioden gedragscode 5/6

• Agrarisch gebruik omliggende percelen 5/6

• Sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid 5/6

• Minder ecologische begeleiding nodig 4/6

• Angst voor imagoschade in geval van verstoring 3/6

• Andere beschermde natuurwaarden (flora, vissen) 3/6

• Gebrek aan vertrouwen (o.b.v. recente ervaringen) 2/6

• Past niet in huidige organisatie waterschappen 1/6

Interviews waterschappen



Resultaten

Waarom wel werken in vogelbroedseizoen?

• In grote waterbouwprojecten 2/6

• Bij calamiteiten 2/6

• Baggeren van brede watergangen 2/6

• Vrije keuze aannemer 1/6

Interviews waterschappen



Conclusie: 

Er zijn mogelijkheden om in het broedseizoen te werken, echter…

… moet dit aantoonbaar correct worden uitgevoerd…

…met (meer)waarde voor de omgeving (People – Planet – Profit)

Vervolgonderzoek:

Pilotproject werken in het broedseizoen

Interviews waterschappen



Pilotproject

Stakeholders: 

Waterschappen en aannemers….

…maar ook stakeholders omgeving

Meerwaarde:

People: wat is het effect van toename aan spreiding voor welzijn?

Planet: leidt de spreiding van werkzaamheden tot kwaliteitsverbetering?

Profit: Is het financieel voordelig om te werken in het broedseizoen?



Pilotproject
Actie waterschap

Actie ecologisch adviseur

Actie aannemer

Actie alle partijen

Actie aannemer en 
ecologisch adviseur

Voorselectie pilotprojecten

Natuurtoets

Gebiedselectie

Geschikte pilotlocatie 

(hoog risicoprofiel)

Geschikte pilotlocatie 

(laag risicoprofiel)
Ongeschikte pilotlocatie



Pilotproject
Actie waterschap

Actie ecologisch adviseur

Actie aannemer

Actie alle partijen

Actie aannemer en 
ecologisch adviseur

Uitvoeringskader:
- fasering / planning

- materieelinzet

Ecologisch kader:
- verstoringseffecten

- beheersmaatregelen
- onderzoeksplan

Bepalen kostenindicatie

Definitieve selectie pilotprojecten



Pilotproject
Actie waterschap

Actie ecologisch adviseur

Actie aannemer

Actie alle partijen

Actie aannemer en 
ecologisch adviseur

Bepalen noodzakelijke 
wijzigingen

Zijn de partijen akkoord?

Afstemmen plan:
- Interne organisatie

- Grondeigenaren
- Omwonenden

Uitvoeringskader:
- fasering / planning

- materieelinzet

Ecologisch kader:
- verstoringseffecten

- beheersmaatregelen
- onderzoeksplan

Start pilotproject

Ja

Nee of 

onder voorwaarden



Toekomst pilotproject

Huidige stand van zaken:

• Oriëntatiefase met waterschappen

• Doelstelling 1e pilots in 2019

Succesfactoren pilotproject:

• Onderling vertrouwen en commitment

• Duidelijke afspraken (ook  met relevante stakeholders)

• Open communicatie en betrekken van de omgeving

• Volledigheid proces en verificaties (aantoonbaarheid)



Praktijkvoorbeeld

Aanleg ondiepe zones Ketelmeer en Zwarte meer

Casus: 

Tijdens het broedseizoen rietplaggen winnen en verwerken (N2000)

Aanleg van een inundatiegeul op verruigde rieteiland (N2000)

Werkwijze:

1. Bepalen wensen en vertalen naar voorwaarden

2. Inventariseren kwaliteit rietplaggen (winkaart)

3. Inventariseren beschermde natuurwaarden (no go zones)

4. Opstellen toetsingen en verkrijgen vergunningen 

5. Actieve verstoring winlocaties  

6. Vrijgaven van deelgebieden

7. Eventueel aanpassen wingebieden



Praktijkvoorbeeld

Aanleg ondiepe zones Ketelmeer en Zwarte meer

Resultaat:

People: wensen van stakeholders naar tevredenheid vervuld

Planet: kwaliteitsverbetering en areaaluitbreiding voor riet- en moerasvogels

Profit: kostenreductie voor alle stakeholders



Afsluiting

Vragen?


