Dorpen dagen politiek uit met plan Heerlijkheid
DEVENTER
Een boerderij voor de buurt, minder verkeer en minder maïs. De omliggende dorpen zijn
enthousiast over het plan voor het Linderveld bij Schalkhaar.
BERT FELIX
De politiek moet van goeden huize komen om dit plan te negeren. Zeggen vertegenwoordigers van
Plaatselijk Belang Lettele en Platform Schalkhaar over de plannen die ze samen met IJssellandschap
voor het Linderveld hebben gemaakt. Ook LTO Noord, afdeling Salland is enthousiast.
De beide dorpsraden lieten eerder al weten achter het plan van IJssellandschap te staan. Dat voorziet
in een bod op alle 85 hectares in het Linderveld die de gemeente in de verkoop deed. In het hart van
het gebied moet een biologische boerderij komen met 130 koeien en voorzieningen voor het publiek.
Ron Oosterwijk, vice-voorzitter van Plaatselijk Belang Lettele, steunt die opvatting. ,,De politiek moet
van goeden huize komen om dit plan te negeren. Ze moeten ook kijken naar toekomstige euro's,
kijken naar wat wij er als maatschappij aan hebben. Ons inziens is er alleen maar enthousiasme.''
De dorpsraden zien ook voordelen aan de bouw van een nieuwe boerderij. ,,Een enkele boer op een
centrale plek levert veel minder verkeersbewegingen op. Als je het gebied in losse kavels verkoopt
aan boeren van elders, krijg je veel verkeer over weggetjes die toch al smal zijn en worden het kavels
waar meestal maïs wordt verbouwd.''
Henk Harmelink van LTO Noord, afdeling Salland, onderschrijft die stelling. ,,Nu heb je tien boeren die
actief zijn in het gebied. Met een enkele boerderij gaan de verkeersbewegingen met 90 procent
omlaag.'' Sterkste punt van het plan noemt Harmelink het behoud van de grond voor de landbouw en
de ruilverkaveling die op gang komt. De beoogde eigenaren van de nieuwe boerderij in het Linderveld
laten enkele kilometers verderop een boerderij met 35 hectare grond achter. De grond wordt ingezet
als ruilmiddel voor boeren die nu grond in het Linderveld pachten.
Ook de Stichting Sallands Erfgoed is blij met de plannen. ,,We houden ons bezig met het behoud van
mooie Sallandse boerderijen. Maar zonder erf geen boerderij, daarom steunen we de plannen om het
gebied weer zijn oude bestemming te geven en het landschap op te knappen'', zegt Hans Koldewijn
van Sallands Erfgoed.

