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TRACÉ N340 

 

De discussie over waar het tracé van een opgewaardeerde N340 moet komen te liggen is in 

volle gang.  

Het voorstel van de provincie is handhaving op het huidige tracé waarbij de knelpunten op de 

weg worden opgelost en de toegestane snelheid omhoog gaat naar 100 km/uur. 

 

Het onderzoek (het Plan-MER) toont aan dat alle alternatieven (dus ook ‘niets doen’) voldoen 

aan de doelstellingen voor doorstroming en veiligheid. Er is dus geen noodzaak. Verbetering 

van de weg is wel gewenst; daar is iedereen het over eens. 

Teveel verbetering trekt verkeer aan dat over de rijkswegen (A28 en N35) hoort te gaan. 

Daar zitten we niet op te wachten.  

Een noordelijk tracé tast veel kwaliteiten aan die we niet terug krijgen op het huidige tracé. 

Daar blijft namelijk een (belangrijke) weg liggen. 

 

Witharen e.o. heeft een breed gedragen manifest opgesteld met de volgende argumenten. 

Een nieuw tracé doorsnijdt het LOG en andere goede landbouwgronden. De geplande 

natuurverbinding tussen Vecht en Reest wordt extra doorsneden. De noordelijke tracés gaan 

over 2 km door het drinkwatergebied Witharen. Het landschap en zijn natuurwaarden zoals 

het Varsenerveld worden aangetast. Waarden als ruimte, rust en donkerte zijn 

onvervangbaar. Daar moeten we zuinig op zijn! De school en het verenigingsleven in 

Witharen komen onder druk te staan. 

 

14 Organisaties, 14 bedrijven en 747 handtekeningen ondersteunen dit manifest. De 

organisaties komen uit de landbouwhoek (LTO, Ommer Marke, NMV, Cumela) en uit de 

hoek van de natuur (N&M Vechtstreek, Ver. Das en Boom, WBE Noorder Vechtlanden). 

Daarnaast natuurlijk de PB’s en bewonersverenigingen. Ook PB Vilsteren ondersteund het 

manifest. Zij vrezen meer sluipverkeer bij een noordelijk tracé. 

 

Een noordelijk tracé is dus ook ongewenst. Er zijn al drie oost-west verbindingen (N377, 

N758 en N340) een vierde lijkt mij teveel van het goede! 
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