Meer informatie over het groenherstel op de Vogeldijk
Wat gaat er precies gebeuren op de Vogeldijk?
Alle bomen (abelen) op de Vogeldijk worden gerooid. De bomen worden vervangen door nieuwe
abelen en er worden nog eens 137 extra abelen aangeplant. Daarnaast komen er 88 notenbomen en
1.300 vierkante meter aan struiken bij.
Wat is de planning?
In het voorjaar van 2017 vraagt Provincie Zeeland de vergunning aan bij de gemeente Vlissingen. In
het najaar van 2017 start de provincie met het rooien van de eerste bomen. Direct daarna worden
nieuwe bomen geplant.
Zijn alle bomen slecht?
De helft van de bomen is echt slecht: met snoeiwonden, dode takken en takken die afbreken. Er valt
soms zelfs een hele boom om! De helft van de bomen is nog in redelijke conditie, maar we
verwachten dat ze nog maximaal tien jaar mee gaan. Second opinion van BTL Bomendienst bevestigt
dat. We willen daarom niet langer wachten met vervanging: bij populieren van meer dan veertig jaar
oud vallen soms spontaan takken af.
Waarom kiest de Provincie voor deze manier van rooien en terug planten?
Bij deze werkwijze wordt er maatwerk geleverd. Eerst worden de slechtste bomen gerooid en direct
nieuwe bomen geplant. Op deze manier blijft het karakteristieke beeld van de Vogeldijk behouden.
Is rooien echt nodig?
Ja, de bomen zijn niet meer te redden.
Hoe lang duren de werkzaamheden?
De totale werkzaamheden duren tot en met 2025 en wordt uitgevoerd in verschillende fasen.
Hoe komt het er nu en straks uit te zien?
Omdat er maatwerk geleverd wordt verandert het beeld van de Vogeldijk nauwelijks. Na tien jaar is de
stamomtrek van de nieuwe bomen al rond de dertig centimeter. Bovendien komt er veel extra groen
bij. We zijn nog bezig met het maken van een impressie. Zodra deze gereed is, kunt u deze ook
vinden op de website van Provincie Zeeland
Wat gebeurt er als we niks doen?
De Provincie wil dat de Vogeldijk een fijne, groene en veilige recreatieplek blijft. We willen het
karakteristieke landschap behouden én gevaarlijke situaties voorkomen, binnen de financiële
mogelijkheden die we hebben. Als we niets doen, wordt het te gevaarlijk om de Vogeldijk open te
stellen. Dat zou jammer zijn: we willen graag dat wandelaars en mountainbikers kunnen blijven
genieten van een mooi stuk groen.
Waarom rooit u niet alleen de bomen die echt heel slecht zijn?
De verwachting is dat de bomen die nog in redelijke conditie zijn nog ongeveer tien jaar meegaan. Om
het gebied veilig te maken is het van belang dat alle bomen vervangen worden.
Heeft de natuur last van deze maatregelen?
Nee, de werkzaamheden vinden plaats buiten het broedseizoen. De abelen worden vervangen door
nieuwe gezonde abelen. Bovendien wordt ook extra natuur aangeplant.
Krijgen we overlast door de werkzaamheden?
Op het moment van rooien kan geluidsoverlast ondervonden worden. Daarnaast wordt de Vogeldijk
tijdelijk afgesloten tijdens de werkzaamheden.
Heeft u in het voortraject belangenorganisaties betrokken?
Het plan is besproken met zo vele mogelijk betrokkenen en gebruikers (gemeenten, waterschap,
Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland, Tuin van Zeeland, mountainbike vereniging etc.)
Kunnen belanghebbenden nog bezwaar maken?

We gaan nu de kapvergunning aanvragen. Als de gemeente een vergunning afgeeft, ligt die zes
weken ter inzage. Tijdens die periode kunnen mensen bezwaar maken.

