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Woensdag 4 maart j.l. zijn statenleden van Overijssel en raadsleden van Vechtdalgemeenten 

op bezoek geweest in het gebied van de N340. Dit leidde tot uitgebreide acties rond Witharen. 

 

Bij Atelier Witharen werden  de politici toegesproken door PB Balkbrug, LTO noord en PB 

Witharen in aanwezigheid van bijna honderd mensen. PB Balkbrug pleitte voor maatregelen 

aan de N377. De LTO uitte haar zorgen wanneer 100 ha goede landbouwgebied verloren gaat. 

De verkaveling en bereikbaarheid van bedrijven en percelen verslechtert. Terwijl dit gebied 

juist door de provincie aangewezen is als landbouwproductiegebied.  

 

Plaatselijk Belang Witharen kon niet begrijpen, dat noordelijke tracés in beeld zijn, als daarbij 

zoveel provinciale belangen aangetast worden, terwijl de noodzaak ontbreekt. 

Doorsnijding van het drinkwaterbeschermingsgebied, van de geplande Robuuste 

Verbindingszone tussen Vecht en Reest, van het Landbouw Ontwikkelingsgebied, van het 

waardevolle natuurgebied Varsenerveld en van goed weidevogelgebied.  

Schaarse kwaliteiten als waardevol landschap, rust, ruimte en donkerte zullen aangetast 

worden. 

 

Noordelijke tracés doorsnijden lokale gemeenschappen. Vitaal platteland (bedrijven, school, 

verenigingsleven en naoberschap) komt dan onder druk te staan.  

Alle sprekers spraken hun waardering uit voor het proces van de plan-mer..  

 

Een manifest met bovenstaande argumenten, werd aan de voorzitter van de delegatie, de heer 

Blom, aangeboden. Dit manifest wordt gesteund door 750 handtekeningen uit de streek 

(Witharen, Vinkenbuurt),  door 14 regionale en nationale organisaties, waaronder landbouw- 

en natuurorganisaties en door 14 bedrijven, waaronder diverse transport bedrijven uit de 

regio. Vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties waren aanwezig. Ook PB Vilsteren, 

ondersteunt het manifest. Zij verwacht meer sluipverkeer bij een ‘lange omleiding’. Tenslotte 

boden kinderen van de basisschool tekeningen aan. 

 

Vervolgens trok het gezelschap naar het Varsenerveld.’ Een ‘oermens’, vertelde hoe mooi en 

speciaal dit heideveld is. Natuurvereniging de Vechtstreek gaf een toelichting op de  gevolgen 

van een tracé voor dit gebied.. 

 

Aan de Stouwe wachtte een grote groep agrariërs de statenleden op. De bus reed door een 

haag van trekkers, machines en teksten in het land. In een toespraak op rijm werd duidelijk 

gemaakt  dat hier voedselproductie voor de Nederlandse burgers plaatsvindt en dat een weg 

daarbij ongewenst is. Een levensechte koe onderstreepte de argumenten.. 

 


