
Dames en heren, 

Namens de Industriële Club Dalfsen spreek ik hier in met betrekking tot het punt Rechterense Dijk, waarover 

u vanavond gaat vergaderen 

Ik neem u mee naar het jaar 1900. Rond die tijd werd de Rechterense Dijk aangepast aan de moderne tijd.  

Met een breedte  van ruim 5 meter konden de ongeveer 10 boerenwagens die er dagelijks langs kwamen 

elkaar ruimschoots passeren. Auto’s waren er in Dalfsen nauwelijks, vrachtwagens helemaal niet. 

Om de dijk wat op te fleuren werden er eikenboompjes langs geplaatst van ongeveer 10 cm dik. 

2012 : 

Door de groei van de bomen  is de weg op straatniveau  ruim een halve meter smaller geworden,      

door overhangende bomen op 3 meter hoogte een hele meter. 

De Rechterens Dijk is dé weg tussen de kernen Dalfsen en Lemelerveld.  Duizenden personenauto’s, 

vrachtvervoer en agrarisch vervoer maken dagelijks gebruik van de weg. Voor het beroepsvervoer is het 

passeren echt een crime. 

Er wordt door ondernemers al 15 jaar druk uitgeoefend om in elk geval iets te doen aan de eerste kilometer 

vanaf Dalfsen. 

Nu zijn er een aantal documenten gepresenteerd waar u vanavond over gaat vergaderen. Die bevatten een 

scala aan beoordelingsmethoden over wat de meest verantwoorde aanpak zou kunnen zijn. Een gewone 

burger kan daar echt geen chocolade van maken.  Maar er staat ergens één zin in die we wél begrijpen en die 

we van harte ondersteunen : 

‘Elk jaar dat deze situatie niet aangepast wordt is een jaar teveel ! ’  

Inderdaad, want elk jaar lopen ondernemers tien duizenden euro’s schade op door uitwijk manoeuvres. En 

tel daarbij de druk op chauffeurs om zich met kunst en vliegwerk langs deze weg te begeven. 

Dus :  ………  

Als ICD pleiten wij er voor dát er een aanpak komt, 

                                dat het goed gebeurt en daarom  melden we ons nu aan voor de klankbordgroep  

                                en we pleiten er voor dat het ook daadwerkelijk dit jaar aangepakt wordt. 

Voor diegenen onder u, die nog niet geheel overtuigd zijn van de acute noodzaak tot verandering leggen wij  

vanavond hier een intekenlijst neer. U kunt zich opgeven voor een rit met een vrachtwagencombinatie,         

in het donker, tijdens de spits, om van Dalfsen naar Lemelerveld als passagier mee te rijden.  

Indien u daar geen gebruik van maakt, nemen wij aan dat u de noodzaak van aanpak zonder meer begrijpt en 

ons pleidooi zult steunen. 

Ik dank u voor uw aandacht en hoor graag wie er zo’n spectaculair ritje wil meemaken! 

          


