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Geachte heer, mevrouw, 
 
Vanaf 28 augustus 2017 gaat de Stokkersweg tussen de Borculoseweg en de Needseweg in 
Eibergen definitief dicht voor autoverkeer.  
Dit deel van de Stokkersweg gaat nu definitief dicht, omdat Noaber18 bezig is met de nieuwe brug 
over de Berkel en daarnaast de spiraalvormige heuvel moet worden aangelegd. Om veilig te kunnen 
werken en veiligheid voor weggebruikers te garanderen moet de weg dicht. Er worden op tijd gele 
borden geplaatst, waarop de afsluiting aangekondigd wordt.  
 
Omdat de afsluiting van de Stokkersweg – nu de nieuwe N18 nog niet open is – misschien extra 
sluipverkeer in Haarlo geeft, geven wij u hierna uitleg over de mogelijke aanpak hiervan.  
 
De gemaakte afspraken met Haarlo 
Op 24 april 2017 zijn verkeerskundigen van de gemeente door Haarlo’s Belang uitgenodigd om te 
praten en uitleg te geven over de effecten van de N18 op Haarlo. In deze openbare bijeenkomst 
werd door Haarlo’s Belang de zorg geuit over extra sluipverkeer, vooral op de noordelijke wegen van 
Haarlo. De boodschap van de gemeente was dat, na openstelling van de nieuwe N18, dit niet 
waarschijnlijk is. De route via de oude (huidige) N18 en de weg tussen Eibergen en Neede (N823) is 
namelijk veel sneller, kijkend naar de herkomst en bestemming van de gebruikers van de 
Stokkersweg.  
Maar sluipverkeer blijft altijd lastig te voorspellen. Daarom is die avond afgesproken dat de 
gemeente de situatie in de gaten houdt en Haarlo daarvan bij bijzonderheden op de hoogte stelt. 
Ook hebben we afgesproken maatregelen te nemen, als dat noodzakelijk/gewenst is.  
 
Afsluiting Stokkersweg 28 augustus 
Vanaf 28 augustus gaat nu de Stokkersweg tussen de Borculoseweg en Needseweg in Eibergen 
definitief dicht voor autoverkeer. Het lopend of fietsend passeren van de nieuwe N18 is tijdelijk niet 
mogelijk, maar deze verbinding gaat zo snel mogelijk weer open. De openstelling van de nieuwe 
N18 zal waarschijnlijk in mei 2018 zijn, ruim een half jaar eerder dan verwacht.  
 
Verkeersroute 
Na de afsluiting van de Stokkersweg kan het verkeer via de huidige N18 en de weg tussen Eibergen 
en Neede (N823) rijden. Wij houden nauw contact met de aannemer Noaber18 en Rijkswaterstaat 
over de effecten van de afsluiting. Hierdoor kan er snel geschakeld worden als er overlast ontstaat. 
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Plan van aanpak sluipverkeer Haarlo 
De gemeente bereidt drie scenario’s voor op de wegen in en om Haarlo. De scenario’s kunnen 
worden ingezet na de afsluiting van de Stokkersweg. Om de overlast te beperken voor de inwoners 
van Haarlo, beginnen we bij scenario 1. Dit scenario zal van kracht blijven, zolang dit nodig is.  
 
Scenario 1: Monitoren (vanaf 28 augustus)   
Het monitoren van de wegen in en rond Haarlo. De gemeente rijdt rond, monitort vertragingen/hinder 
met Google Maps en plaatst ter ondersteuning verkeerstellers op de Haarlosesteeg en Bussinkdijk. 
Wij houden dagelijks vinger aan de pols met Rijkswaterstaat en Noaber18. Via het emailadres: 
z.vanraan@gemeenteberkelland.nl kunnen inwoners signalen doorgeven.  
 
Scenario 2: Instellen eenrichtingsverkeer Haarlosesteeg en Bussinkdijk (indien nodig en na 
overleg met belanghebbenden Haarlo) 
Het instellen van eenrichtingsverkeer op de noordelijke wegen van Haarlo. Als er gekozen wordt 
voor het instellen van eenrichtingsverkeer, dan wordt dit ingesteld op de Haarlosesteeg (Noord-Zuid) 
en de Bussinkdijk (Zuid-Noord). Hiermee wordt de meeste overlast beperkt naar één spitsmoment.  
 
Scenario 3: Afsluiten Haarlosesteeg en Bussinkdijk (indien nodig en na overleg met 
aanwonenden)   
Tijdelijk afsluiten noordelijke invalswegen Haarlo. Als blijkt dat de overlast dusdanig is en er direct 
gevaar ontstaat, is een knip aanbrengen de enige optie. Deze knip/afsluiting gebeurt met 
betonblokken op de weg. Alleen (brom)fietsers kunnen de betonblokken passeren. De plaats van de 
knip/afsluiting wordt in overleg met aanwonenden bepaald.   
 
Het op- of afschalen van de scenario’s zullen we communiceren via Haarlo’s Belang, aanwonenden, 
gemeentelijke website, facebook, twitter en BerkelBericht.  
 
Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de heer Zeno van Raan via 0545-250 250.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens burgemeester en wethouders van Berkelland, 
 
 
 
 
 
J.A. Pot-Klumper, 
Wethouder.  
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- Archief 
- Z. van Raan, Gebiedsteam 
- H. Roos-te Raa, Team Bestuursondersteuning 
- W. Wormgoor, Team Opdrachtgeverschap 
- J. Lubben, Gebiedsteam, contactpersoon Haarlo 
 


