
Aan mevrouw drs. A. Pijpelink 
gedeputeerde voor o.a. natuur en natuurbeleving 
 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 
 
 
 
datum: 4 december 2021 
betreft: planten extra rijen abelen langs Kanaal door Walcheren 

Geachte mevrouw Pijpelink, 

De 'omvorming' van de boombeplanting langs het Kanaal door Walcheren gaat ons zeer 
ter harte. Enige jaren geleden hebben wij een chirurgische aanpak van de vervanging 
langs het deel tussen Middelburg en Oost-Souburg bepleit om het landschapsbeeld zo-
veel mogelijk overeind te houden. De provincie heeft dit voorstel overgenomen. Sinds-
dien hebben wij regelmatig overleg met Martin Roelofs van uw afdeling Groen, waarbij 
wij de voortgang bespreken. In het deel Middelburg - Oost-Souburg loopt dit prima. De 
vakken worden na het rooien meteen weer herplant. Helaas moeten we veel geduld be-
trachten om het zo gewenste karakteristieke landschapsbeeld terug te zien. Maar met 
de abelen hebben we goede hoop dat het gezegde 'Boompje groot plantertje dood' hier 
niet zal gelden.  
Met Martin Roelofs hebben we onlangs ook gesproken over het deel Middelburg - Kle-
verskerke. Daar zijn afgelopen winter veel abelen gerooid wegens het grote risico op 
afbreken van van takken als gevolg van slecht onderhoud. Deze winter zullen er nog 
enige volgen. Als compensatie zijn verderop in het aansluitende kale deel richting Vee-
re nieuwe bomen geplant. Geheel in de geest van de aanpak van de afgelopen jaren. In 
het genoemde laatste overleg hebben wij voorgesteld om de bomenrij in het bestaande 
deel Middelburg - Kleverskerke, waar nu veel bomen zijn weggehaald, ook met nieuwe 
aanplant te versterken. Over een grote lengte blijft daar nu slecht één rij bomen over, 
aan de voet van de dijk langs de weg. Door nu al een dubbele rij bomen te planten in 
het talud aan de kanaalzijde en op de kruin van de dijk kan worden bijgedragen aan 
een optimaal herstel van het karakteristieke landschapsbeeld. En niet wachten tot de 
resterende bomen over een aantal jaren ook weg moeten. De ruimte is er. Alleen het 
geld niet. Martin Roelofs gaf aan dat hij wel wil maar hier geen budget voor heeft. Van-
daar dit verzoek aan u om deze betrekkelijk goedkope aanplant uit een ander potje te 
bekostigen. Naar onze mening past dit naadloos in de Zeeuwse Bosvisie. Op diverse 
plaatsen wordt hierin gesproken over 'dijkbeplantingen', 'houtachtige landschapsele-
menten', 'het versterken van de landschapskarakteristiek' en 'Zeeland Dijkenland'. Ge-
streefd wordt naar 'maatwerk per locatie'. Vandaar ons verzoek om dit concreet toe te 
passen en een simpele rij abelen langs het Kanaal door Walcheren op zo kort mogelijke 
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termijn, liefst nog deze winter, aan te planten. Alle seinen staan hiervoor op groen. Al-
leen nog een financiering. Wij rekenen op u.  

 
     Voorstel aanplant twee rijen abelen op kanaaldijk Middelburg-Kleverserke 
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Huidige uitgedunde rij wegzijde        Voorstel aanplant twee rijen kanaalzijde 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Stichting Tuin van Zeeland 
 
 
 
 
 
 
A.J. van Bommel, secretaris 
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