
Een vertrouwd 
beeld langs het 
Kanaal door
Walcheren

Vanaf het Jaagpad zie je een lange 
rij abelen staan. Langs de Vogeldijk 
wandelen of mountainbiken mensen,
of ze laten er hun hond uit.



Het nu zo karakteristieke
beeld is niet altijd zo

geweest...
Het Kanaal door 
Walcheren in
vroeger tijden;

luchtfoto uit 1964



De abelen zijn zorgbomen

De bomen op de Vogeldijk zijn in slechte staat.
Een groot deel van de abelen heeft snoeiwonden.
Ook breken er regelmatig takken af. 



Bomen op het spoor
De aangetaste bomen vormen een risico voor 
de spoorlijn en de veiligheid van treinreizigers, 
wandelaars en mountainbikers.

In 2015 zijn er twee bomen omgevallen, met schade 
aan de bovenleiding van het spoor tot gevolg. Gelukkig 
vielen daarbij geen gewonden. Op 1 maart 2017 is er 
weer een boom omgevallen op de Vogeldijk. 



Dit beeld blijft
Na tien jaar hebben de 
nieuw geplante abelen 

een stamgrootte van 30 
tot 40 centimeter. Het 
karakteristieke beeld 
van de Vogeldijk blijft 

daarmee behouden. 
Daarnaast komen er 

extra notenbomen en 
struiken. 



Wat gaat er weg?
• 475 abelen (ongeveer 60 per jaar)

Wat komt erbij?
• 475 abelen (ongeveer 60 per jaar)
 deze hebben een stamomtrek
 van 12-14 cm
• 88 notenbomen
• 137 abelen
• 1.300 m2 struiken (wilde liguster,
 hondsroos, meidoorn, sleedoorn
 en wegedoorn)

notenbomen 

hondsroos 

wilde liguster 

sleedoorn 

Er komt zelfs meer groen!



• Als je een hele rij bomen rooit en opnieuw 
aanplant, kun je gaten opvullen

• Het is efficiënt, ook qua kosten 
• Jonge bomen hebben zo de beste groeikansen 
• Na een aantal jaar is het karakteristieke beeld 

weer terug.

Second opinion bevestigt dit! 
Alternatieven zoals het inplanten van open 
plekken, het kappen en vervangen van bomen
in rij naast het spoor of gefaseerd vervangen
zijn te duur en of minder efficiënt. Als we
niets doen, gaat het gebied letterlijk op slot.
Een mooi stuk groen is dan niet meer
toegankelijk voor wandelaars en
mountainbikers.

Waarom deze werkwijze?
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Veiligheid Vogeldijk staat voorop

“Is het rooien van de oude abelen echt noodzakelĳ k? 
Ja, niemand vindt dit leuk maar de veiligheid staat 
voorop.” 

Wanneer? Vanaf 2017 start op de Vogeldĳ k in Souburg 
richting Middelburg het rooien en planten van 300 
meter abelen. De duur van deze werkzaamheden is 
elk jaar ongeveer twee weken.

De Vogeldĳ k is straks groener door het planten van 
88 notenbomen, 137 extra abelen en 1.300 m2 struik.

In 2025 zĳ n alle oude bomen gerooid en nieuwe bomen 
geplant. Na 10 jaar zĳ n de nieuwe abelen ongeveer 30 
centimeter dik.

De 475 abelen op de Vogeldĳ k langs het spoor tussen de draaibrug Souburg 
en de Schroebrug zĳ n in slechte staat en daardoor gevaarlĳ k voor recreanten. 
Bĳ  storm zĳ n eerder bomen omgewaaid. Daarom rooien we alle abelen 
en plaatsen we gezonde exemplaren terug. Dit doen we gefaseerd in een 
tĳ dsbestek van negen jaar om het karakteristieke beeld van de Vogeldĳ k te 
behouden.



Wat is de planning?
2017   

April Provincie vraagt kapvergunning aan bij gemeente    
 Vlissingen
Juni Vergunningverlening
Juni – augustus Vergunning ligt ter inzage bij gemeente Vlissingen
 Mogelijkheid tot indienen van bezwaar
Oktober Rooien abelen en aanplanten eerste rij nieuwe bomen 

2018 – 2024 Elk jaar rooien en terugplanten van
 300 meter abelen

2025 Planten van 88 extra notenbomen



Als de bomen er staan, zullen we
regelmatig onderhoud uitvoeren.
De eerste negen jaar wordt om de
drie jaar een begeleidingssnoei uitgevoerd. 
Daarna wordt er elke zeven jaar een 
onderhoudssnoei uitgevoerd. 

Hoe zorgen we ervoor dat de huidige 
situatie niet opnieuw ontstaat?

Het alternatief





Hoe gaat het rooien in z’n werk
 
• Het rooien van de bomen kost ongeveer een week tijd en gebeurt met een grote rupskraan.
• Het planten van nieuwe bomen en struiken duurt ongeveer twee dagen. 

• We beginnen in Oost-Souburg...
• en werken de komende jaren 

naar Middelburg toe.

Middelburg

Oost-Souburg



Abelen zijn snelle groeiers. Ze geven
dus vrij snel weer een groen beeld. 
Na tien jaar is de stamomtrek gegroeid
van 12-14 naar 28-32 cm. Als we het
laatste vak aanpakken, is de eerste rij
bomen alweer een stuk gegroeid. 

De bomen op de foto bij het 
brugwachtershuisje zijn in 2008 geplant. 
Negen jaar later zijn ze al flink uit de
kluiten gewassen.

Hoe snel groeit een abeel?


