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Op 14 september 2011 heeft er een ongeval plaatsgevonden op het
dijkversterkingsproject 'Polder Schouwen' nabij Kerkwerve.

Een hydraulische graafmachine was werkzaamheden aan het uitvoeren onder aan
de teen van de dijk tegen de waterlijn. Direct achter de smalle (kreukel)berm
waar de graafmachine op was gepositioneerd ligt de daar vrij steile vooroever van
de Oosterschelde. De berm is verzakt en de graafmachine is van de berm
afgeleden en in de Oosterschelde terecht gekomen waar deze op 7 meter diepte
op de vooroever tot stilstand is gekomen.
De machinist van de graafmachine is met de schrik vrijgekomen en heeft aan het
ongeval geen ernstig letsel overgehouden. De graafmachine is aanzienlijk
beschadigd geraakt en is daags na het ongeval met een drijvende kraan
geborgen.

Deze situatie had zich niet voor mogen doen. Na het ongeval heeft de aannemer
besloten om geen materieel meer op de kreukelberm te positioneren. Door ons
als opdrachtgever wordt voor de in de komende jaren nog te verbeteren
dijkvakken nagegaan of er daar mogelijk sprake is van een vergelijkbare steile
vooroever zodat de opdrachtnemer hier in een vroeg stadium op gewezen kan
worden.

Om na te gaan of aan het incident risico's ten grondslag liggen die tot een
herhaling van het incident kunnen leiden en om te bezien of er -eventueel
landelijk toepasbare- adviezen aan zijn te verbinden (o.a. vooraf beleggen van de
verantwoordelijkheid) verzoek ik u op korte termijn een verkort
ongevalsonderzoek uit te voeren. Contactpersoon in deze is
de heer ir. L.L.J. Kortsmit, projectmanager van het project Zeeweringen.

Met vriendelijke groet,

DE STAATSSECRETARISVAN INFRASTRUCTUUREN MlLIEU,
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