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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding en opbouw notitie     
De N18 is de weg van Varsseveld naar Enschede en is voor de Achterhoek de belangrijkste 
ontsluiting naar de stedelijke netwerken Arnhem/Nijmegen en Twente. De N18 is in eigendom en 
beheer bij het Rijk. Van zuid naar noord loopt de N18 achtereenvolgens door, dan wel langs de 
kernen Varsseveld, Lichtenvoorde, Groenlo, Eibergen, Haaksbergen en Usselo. Zie figuur 1 voor 
de ligging. De totale lengte van de N18 bedraagt circa 45 kilometer 
 

Figuur 1. Overzicht ligging N18 
 
Rijkswaterstaat Oost Nederland heeft als initiatiefnemer de Trajectnota/MER 
(Milieueffectrapport) N18 Varsseveld-Enschede uitgebracht. De convenantpartners (provincies 
Gelderland en Overijssel en de Regio Twente), de regio Achterhoek en de gemeenten zijn direct 
betrokken geweest bij de totstandkoming van de Trajectnota/MER. 
 
Ten behoeve van een gezamenlijke besluitvorming door de regionale partijen (gemeenten, 
regio’s en provincies) is voorliggende tracékeuzenotitie opgesteld. De tracékeuzenotitie vat de 
belangrijkste inhoud uit de Trajectnota/MER samen en gaat aanvullend daarop in op onder 
andere kosten en draagvlak (reacties uit de inspraak). Deze tracékeuzenotitie beschrijft de keuze 
voor één (of een combinatie) van de onderzochte alternatieven: het regionale 
voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief is voor de regionale partijen de basis voor het 
advies aan de minister van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van de standpuntbepaling.    
 
leeswijzer 
Dit eerste hoofdstuk gaat kort in op probleem- en doelstelling voor de N18 en schets het verloop 
van het proces tot nu toe. In het tweede hoofdstuk worden de onderzochte alternatieven 
toegelicht. Het derde hoofdstuk vat kort de effecten van de alternatieven op de verschillende 
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onderzochte milieuthema’s samen en beschrijft de belangrijkste conclusie uit het MER. De 
informatie in de eerste drie hoofdstukken is gebaseerd op de Trajectnota/MER. De 
Trajectnota/MER bevat dan ook een uitgebreidere beschrijving en analyse van de verschillende 
onderdelen. In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de elementen die naast de 
milieuafweging van belang zijn voor de keuze voor een voorkeursalternatief. Het betreft een 
toets aan de doelstellingen, de investeringskosten van de verschillende alternatieven en het 
(bestuurlijk) draagvlak. 
 
1.2 Probleem en doelstelling    
De problemen op de N18 
In essentie is er sprake van een drietal problemen op en om de N18, te weten, 
verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in relatie tot economische ontwikkeling. 
Kenmerkend voor de huidige situatie zijn de vele kruisende en langzame verkeersdeelnemers, 
de gelijkvloerse uitwisseling tussen verkeersstromen en de doorsnijding  van de bebouwde 
kommen door de N18, waardoor veiligheids- en leefbaarheidproblemen zijn ontstaan. De 
aanwezigheid van landbouwverkeer leidt naast doorstromingsproblemen ook tot 
veiligheidsproblemen. Problemen met sluipverkeer komen met name voor in Haaksbergen en 
worden veroorzaakt doordat de N18 bij Enschede niet is aangesloten op de A35, maar aansluit 
op het onderliggende wegennet. Op het traject einde A18 tot aan de N318 is er sprake van een 
capaciteitsprobleem. De toename van verkeer in de periode tot 2020 leidt tot meer 
verkeersonveilige en slechtere leefbaarheidsituaties en een verdere afname van de 
bereikbaarheid. 
 
De doelstellingen  
In het licht van de voorspelde verkeersgroei dreigt een verdere verslechtering van de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid. Daarnaast wordt de huidige vormgeving en inrichting 
van de N18 gezien als een ernstige belemmering voor het benutten van de economische 
potentie van de regio. De toekomstige N18 moet hiervoor een adequate oplossing bieden.  
 
De doelstellingen van het project zijn: 

• het zo goed mogelijk verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op en in de 
omgeving van de N18; 

• het zo goed mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid mede ten behoeve van de regionaal 
economische ontwikkeling; 

 
Aandachtspunten daarbij zijn dat: 

• de oplossingen zoveel mogelijk toekomstvast zijn; 

• de negatieve gevolgen voor natuur en landschap zoveel mogelijk worden beperkt. 
 
In de Trajectnota/MER N18 zijn de projectdoelstellingen nader geconcretiseerd.    
 
1.3 Het proces 
De Trajectnota/MER N18 geeft een analyse van de huidige en toekomstige problemen, geeft een 
beschrijving van de mogelijke oplossingen (de alternatieven) en de effecten van de alternatieven 
voor onder andere verkeer en milieu. In de Trajectnota/MER wordt geen keus gemaakt voor een 
alternatief. De Trajectnota/MER heeft vanaf 12 september zes weken ter inzage gelegen. 
Burgers, betrokkenen en belanghebbenden kunnen in die periode hun reactie kenbaar maken.  
 
In deze fase (tot 4 maanden na de start van de ter inzage legging ) wordt aan de betrokken 
bestuursorganen advies gevraagd, onder meer over de vraag welk alternatief, of combinatie van 
alternatieven, de voorkeur verdient.  
 
Op basis van onder andere de informatie uit de Trajectnota/MER, de inspraakreacties, advies 
van de betrokken bestuursorganen (provincies, gemeenten en waterschappen) en de toets van 
de Commissie voor de Milieueffectrapportage geeft de minister van V&W, in overeenstemming 
met de minister van VROM, aan welk alternatief of combinatie van alternatieven de voorkeur 
krijgt. Naar verwachting wordt dit “Standpunt” in maart/april 2009 kenbaar gemaakt.   
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Voordat het “Standpunt” wordt ingenomen zal een samenwerkingsovereenkomst worden 
afgesloten. De toekomstige rijksweg N18 zal niet uitsluitend door het Rijk worden gefinancierd. 
Een aantal regionale partijen zullen substantieel bijdragen. De partijen die bijdragen wensen 
direct voorafgaand aan het standpunt samen een overeenkomst te sluiten. Hierin worden de 
belangrijkste afspraken die momenteel zijn gemaakt en die nog nodig zijn voor de gezamenlijke 
projectontwikkeling vastgelegd. Deze samenwerkingsovereenkomst komt niet in plaats van het 
te nemen standpunt van het Rijk op basis van de TN/MER en de resultaten van de ter 
visielegging, maar regelt een aantal aanvullende zaken betreffende de partnerschap, de 
toegezegde middelen en de besluitvorming.  
 
Het alternatief dat door het Rijk in het Standpunt beschreven wordt, wordt in detail uitgewerkt in 
het Ontwerp-Tracébesluit. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de verdere uitwerking van kruisende 
verbindingen en ecopassages. Ook worden in dit stadium de praktische uitvoering en fasering 
van de werkzaamheden bepaald. Verder komen zaken aan de orde als een landschap- en 
compensatieplan. Het Ontwerp-Tracébesluit wordt gedurende acht weken ter inzage gelegd, en 
de betrokken provincies, gemeenten en waterschappen wordt gevraagd te reageren. 
Belangstellenden en betrokkenen kunnen in dit stadium opnieuw zowel schriftelijk als mondeling 
inspreken. Daarna neemt de minister van V&W, in overeenstemming met de minister van 
VROM, het definitieve Tracébesluit. Tegen het Tracébesluit en de eventuele aanwijzing is 
beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het Tracébesluit ligt 
hiertoe gedurende zes weken ter inzage bij de betrokken lokale en regionale overheden. 
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2 De onderzochte alternatieven 
 
De in de Trajectnota/MER onderzochte alternatieven zijn gebaseerd op de Startnotitie en de 
Richtlijnen voor het MER. Aan de hand van een stappenplan is in de Trajectnota/MER de 
ontwikkeling van de alternatieven nader toegelicht. Het proces van alternatiefontwikkeling heeft 
geleid tot de volgende acht alternatieven, die te categoriseren zijn als: 

• korte omleidingen (3 alternatieven [ombouw 80 west, ombouw 80 oost en ombouw 100 
west]); 

• middellange omleidingen (2 alternatieven [Groenlo-Enschede100 2x1 en Groenlo-
Enschede100 2x2]); 

• lange omleidingen (3 alternatieven [Varsseveld-Enschede100 2x1, Varsseveld-Enschede100 
2x2 en Harreveld-Enschede100 2x1]). 

 
Als onderdeel van de Trajectnota/MER is het verplicht om een Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
(MMA) te ontwikkelen. Dit MMA maakt integraal onderdeel uit van het MER en is een op zichzelf 
staand realistisch alternatief. De ontwikkeling van het MMA is gebaseerd op de resultaten van 
het effectenonderzoek, de Richtlijnen en op bijdragen/visies zoals deze tijdens een MMA-
werksessie zijn geformuleerd. In het kader van deze studie zijn 2 MMA’s ontwikkeld. Het betreft 
een MMA 80 en een MMA 100. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de onderzochte alternatieven zij verwezen naar bijlage 3 
bij deze notitie en naar de beschrijving in de Trajectnota/MER N18. 
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3 De onderzochte alternatieven vergeleken 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de effectbeoordeling in de TN/MER N18 samengevat en 
wordt een overzicht gepresenteerd met de vergelijking van de onderzochte alternatieven. 

 
3.1 Samenvatting effecten 
In deze paragraaf worden per thema de belangrijkste effecten en conclusies samengevat. 
 
Veiligheid 
Bij dit thema gaat het om de verkeersveiligheid en de zogenoemde externe veiligheid (de risico’s 
van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N18). Voor wat betreft de verkeersveiligheid 
scoren de 100 km/uur alternatieven beter dan de 80 km/uur alternatieven. De alternatieven met 
een 100 km/uur inrichting op het huidige tracé (O100W en MMA100) en een beperkt nieuw tracé 
(GE100 2x2 en GE100 2x1) komen als beste naar voren. Verkeer kan gebruik maken van een 
relatief veilige N18 terwijl de totale weglengte binnen het invloedsgebied beperkt toeneemt. De 
toename van verkeersveiligheid bij de lange omleidingen compenseert de resterende 
verkeersonveiligheid op de bestaande N18 voldoende en scoren derhalve gering positief. Echter 
altijd positiever dan niets doen. 
Alternatief VE100 2x2 en GE1002x2 scoren het beste als het gaat om externe veiligheid. 
 
Leefmilieu 
Bij dit thema gaat het om de gevolgen voor de mensen in het gebied waar de N18 loopt. Denk 
daarbij aan de barrièrewerking van de N18, de visuele hinder en de geluidhinder die de mensen 
ondervinden en het gevoel van veiligheid. Bij leefmilieu gaat het ook om de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit: hoeveel fijnstof en stikstofoxiden worden uitgestoten door het verkeer. Alternatief 
MMA80, MMA100, O80O en O80W scoren op dit onderdeel licht positief. 
De lange omleidingen hebben de minste barrièrewerking, omdat deze de barrièrewerking op de 
bestaande tracés het beste verminderen. Alle alternatieven scoren minder goed op visuele 
hinder. Bij visuele hinder gaat het vooral om de geluidsschermen die de geluidhinder moeten 
tegengaan.  
De korte omleidingen scoren het beste (afname van geluidsbelast oppervlak) als het gaat om het 
oppervlak en de woningen die door geluid belast worden. De middellange en lange omleidingen 
scoren positief op dit aspect. 
Alle alternatieven scoren minder als het gaat om de beleving (sociale veiligheid) van de nieuwe 
fietstunnels die, hoe goed ze ook ontworpen zijn, vaak negatief gewaardeerd worden.  
Alle alternatieven blijven binnen de wettelijk vastgestelde grenswaarden voor de luchtkwaliteit. 
 
Natuurlijk milieu 
Bij dit thema gaat het om het landschap en de cultuurhistorie, archeologische vindplaatsen, de 
ecologie en de natuur, de bodemverontreiniging en het water (grondwater en oppervlaktewater). 
De 80 km/uur alternatieven scoren op dit onderdeel het minst negatief. 
Het gebied waar de N18 doorheen loopt en waar de alternatieven lopen heeft een aantrekkelijk 
en zeer gevarieerd landschap; het is een unieke lappendeken van historisch gegroeide 
agrarische landschappen met vele dorpen en buurtschappen. Ook qua natuur is dit gebied zeer 
gevarieerd; er zijn veel uiteenlopende vaak beschermde natuurgebieden met een gevarieerde 
flora en fauna. 
De lange en middellange omleidingen grijpen het meest in op het landschap, op de 
cultuurhistorie en de archeologie, en op de bodem en het water; de korte omleidingen scoren 
hier het best.  
Voor de ecologie en de natuur scoren de 80 km/uur alternatieven het minst negatief. De 
middellange omleidingen scoren neutraal tot negatief, de lange omleidingen het meest negatief. 
Voor de bodem en het water scoren de lange omleidingen het slechtst en de korte het best. De 
korte omleidingen verstoren de minste natuurgebieden en gebieden die belangrijk zijn voor de 
waterhuishouding. 
 
Ruimtelijke effecten  
Bij dit thema gaat het om de sloop van woningen en bedrijven, de aantasting van geplande en 
bestaande woonwijken, bedrijventerreinen, en recreatieroutes en recreatieterreinen. Het gaat bij 
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het thema ruimte ook om de aantasting van landbouwgronden en om de waterhuishouding voor 
de landbouw. Het alternatief O80W en MMA100 scoren op dit onderdeel het minst negatief. 
 
Bij alternatief GE100 2x1 hoeven de minste woningen gesloopt te worden. Alternatief 
Ombouw100W scoort het slechtst als het gaat om woningen en bedrijven die gesloopt moeten 
worden. Veel van deze woningen en bedrijven liggen vlak aan de huidige N18, in de zone waar 
de verbreding plaatsvindt. Geen van de alternatieven heeft gevolgen voor geplande nieuwbouw 
van woningen.  
Alternatief Ombouw 80O scoort het slechtst als het gaat om de aantasting van bestaande en 
geplande bedrijventerreinen; de middellange omleidingen Groenlo - Enschede scoren in dit 
opzicht het best. 
De alternatieven Ombouw 100W en de middellange omleidingen scoren het slechtst als het gaat 
om de aantasting van recreatiegebieden en recreatieroutes, de lange omleidingen het beste. Alle 
alternatieven scoren negatief als het gaat om doorsnijding en aantasting van landbouwgronden. 
Voor de waterhuishouding in de landbouw scoren alle alternatieven neutraal.  
 
Verkeer, Vervoer en economie 
Bij dit thema gaat het om de bereikbaarheid (de reistijden en restcapaciteit) en de invloed op de 
werkgelegenheid in het gebied waarin de N18 een belangrijke rol speelt. Langs de N18 liggen 
veel bedrijven en bedrijventerreinen. Zij vormen de basis van de economie in dit gebied en 
zorgen voor een gezonde werkgelegenheid in de Achterhoek en Twente. Als er geen 
maatregelen worden genomen, zal het aantal arbeidsplaatsen in het gebied van de N18 met 
circa 1600 afnemen in 2030. 
Als de N18 wordt omgebouwd naar een weg waarop 100 kilometer per uur gereden kan worden 
(middellange en lange omleidingen), is het mogelijk om het verlies aan arbeidsplaatsen in de 
Achterhoek te beperken tot circa 800 in 2030. 
De lange omleidingen scoren het best als het gaat om de reistijden. Alternatief VE 100 2x2 
scoort hierin het best. Alternatieven de middellange en lange omleidingen scoren het best als het 
gaat om de capaciteit van de weg, waardoor files voorkomen worden. Alternatief  VE 2x2 scoort 
hierin het best. 
 
3.2 Effectvergelijking 
In de TN/MER N18 zijn de verschillende thema’s per alternatief met elkaar vergeleken.  
Daarmee wordt duidelijk hoe de thema’s per alternatief scoren. Onderstaand overzicht (Tabel 1) 
geeft een vergelijking van de alternatieven. Deze vergelijking is uitgevoerd ten opzichte van de 
zogenaamde referentiesituatie. Dit is de situatie in 2020, waarbij er ten opzichte van de huidige 
situatie, geen maatregelen zijn genomen. 
 
De overzichtstabel maakt duidelijk dat alternatieven die goed scoren op veiligheid en 
leefbaarheid, vaak slechter scoren op natuurlijk milieu en ruimte. Maatregelen die de veiligheid 
en de leefbaarheid bevorderen, gaan dus vaak ten koste van de natuur, woningen, bedrijven en 
recreatiegebieden. 
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4 Naar een voorkeursalternatief 
Het overzicht effectvergelijking (zie vorig hoofdstuk) maakt duidelijk dat het lastig is om één 
alternatief als het beste te benoemen. De TN/MER N18 richt zich vooral op de effectbeoordeling 
en vergelijking van de alternatieven vanuit de verschillende thema’s. Daarnaast zijn er nog 
verschillende andere aspecten die de keuze voor een voorkeursalternatief beïnvloeden. 
Belangrijke aspecten zijn: 

• de mate waarin de alternatieven invulling geven aan de projectdoelstellingen; 

• het beschikbare budget en de kosten van de verschillende alternatieven; 

• het draagvlak voor de verschillende alternatieven. 
Dit hoofdstuk gaat op deze aspecten in, en geeft uiteindelijk een beschrijving van het 
voorkeursalternatief. 
 
4.1 Toets aan de doelstellingen 
De doelstellingen voor de N18 zijn als volgt samen te vatten: 

• het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N18; 

• het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van de N18;  

• het verbeteren van de bereikbaarheid en de regionaal economische ontwikkeling. 
 
De regionale ambitie voor de N18 leidt tot een stroomweg 2x2 100km/uur van Varsseveld tot 
Enschede, met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen. Deze ambitie is het eindbeeld voor 
de N18 op de lange termijn (2040).  
 
In de TN/MER N18 is getoetst aan 2 ambitieniveaus, te weten: 

• ambitie A: conform het huidige V&W beleid (rijksweg 80km/uur) zoals verwoord in de 
Nota Mobiliteit, en; 

• ambitie B: waarin de wens van de regio voor een hogere ambitie (100km/uur) van de 
N18 is opgenomen en waarin tevens een toets is gedaan op de robuustheid van de 
alternatieven in relatie tot het in ontwikkeling zijnde V&W beleid voor de langere termijn. 
Dit toekomstige beleid is verwoord  in de Visie N-wegen, die deel uitmaakt van de 
Mobiliteitsaanpak welke door V&W is opgesteld. In deze Visie N-wegen komen 
elementen aan de orde als: a) in hoeverre N-wegen een schakel vormen tussen 
economische centra, b) een bijdrage leveren aan een robuust netwerk en c) de mate 
waarin N-wegen een bijdrage leveren aan het beperken van voertuigverliesuren op 
nabijgelegen snelwegen. 

 
Nota MobiliteitsAanpak Vlot en veilig  van deur tot deur, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Visie 2020-2040 N-wegen in Rijksbeheer  

In deze nota is de volgende tekst opgenomen over Rijks N-wegen: 
 
N-wegen van Rijk en decentrale overheden kunnen een belangrijke rol spelen in de 
bereikbaarheid van gebieden, maar ook in de robuustheid van het totale systeem, bijvoorbeeld 
doordat ze een parallelle structuur vormen. Daardoor kunnen ze in het geval van een ongeluk of bij 
onderhoudswerkzaamheden als uitwijkroute dienen. Onderdeel van de gebiedsagenda’s is het samen met 
de provincies, gemeentes en stadsregio’s bepalen welke wegen cruciaal zijn voor de bereikbaarheid 
in het gebied. Deze wegen worden onderdeel van een samenhangend en robuust wegennet. Samen 
met regio’s wordt gekeken of en welke aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. Als input voor 
de uitwerking van deze strategie in de gebiedsagenda’s is in de Mobiliteitsaanpak bepaald welke rijks-N-
wegen voor het kabinet belangrijke verbindingen in en tussen economische kerngebieden zijn en een 
parallelle structuur aan snelwegen met bereikbaarheidsproblemen  vormen. Dit zijn de N3, de N7-Zuidelijke 
ringweg Groningen, de N11, de N14, de N15, de N18, de N31 Leeuwarden-Drachten, de N35, de N44, de 
N62 en de N65. 
Het kabinet heeft de ambitie om de inrichting van deze wegen van zodanige kwaliteit te maken dat ze 
optimaal kunnen functioneren in een robuust netwerk in 2028. Dat betekent verbetering van de 
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doorstroming en de veiligheid op deze wegen, die daarmee een beter alternatief worden in het 
wegennetwerk. Bovendien wordt de gevoeligheid van deze wegen voor ongelukken en 
andere verstoringen verminderd. Waar mogelijk kunnen de bovengenoemde rijks N-wegen zo worden 
ingericht dat de maximum snelheid omhoog kan naar 100 km/h, met bijpassend veiligheidsniveau.  
 
 

 
Bij ambitie A zijn de alternatieven getoetst aan de volgende projectdoelstellingen: 

• het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers; 

• het verminderen van barrièrewerking voor de mens, met name in de kernen; 

• het verminderen van geluidhinder; 

• het voldoen aan de grenswaarden voor luchtverontreiniging; 

• het stimuleren van de regionale economische ontwikkeling door een verbeterde 
bereikbaarheid. 

 
Bij ambitie B zijn de alternatieven naast de bovengenoemde toets aan de projectdoelstellingen 
tevens getoetst aan het uitgangspunt dat de N18 in de toekomst dient te functioneren als een 
volwaardige stroomweg 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen. Bij deze 
toets wordt in de eindvergelijking de restcapaciteit van de oplossingen na 2020 meer prominent 
meegewogen. 
Een korte termijnoplossing c.q. een oplossing die in 2020 de grenzen van haar capaciteit 
heeft bereikt kan niet gezien worden als een toekomstvaste en dus voor de economische 
ontwikkeling van de regio als wenselijke oplossing. 
Tot slot is getoetst aan de robuustheid van het netwerk. Dit met het oog op de 
opvangfunctie die de N18 heeft bij het optreden van calamiteiten op de A1 en A50. 
 
Aantal verkeerslachtoffers 
Voor wat betreft de toetsing aan de projectdoelstelling “vermindering aantal verkeersslachtoffers” 
is de conclusie dat ten opzichte van de referentiesituatie de korte omleiding 100 km/uur en de 
middellange en lange omleidingen in beide toetsen (ambitie A en B) aan de projectdoelstelling 
voldoen. De overige alternatieven scoren neutraal. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat 
alhoewel de korte omleidingen 80 km/uur een lichte verbetering laten zien op de N18 zelf, er op 
het onderliggend wegennet sprake is van een lichte afname van de verkeersveiligheid. Per saldo 
resulteert dit in een neutrale score.  
Als echter wordt bedacht dat er in de autonome ontwikkeling sprake is van een 
verslechtering van de verkeersveiligheid ten opzichte van de huidige situatie, dan voldoen 
alleen alternatief O100W en GE100 2x2 aan het verbeteren van de verkeersveiligheid ten 
opzichten van de huidige situatie. 
 
Functie, wegontwerp en gebruik in evenwicht 
In ambitie A scoren de ombouwalternatieven 80 km/uur neutraal op deze doelstelling. 
Uitgaande van een snelheid van een 80 km/uur is het wegprofiel op deze snelheid ingericht. 
Kanttekening bij dit ontwerp en derhalve de reden voor de neutrale score is het feit dat dit 
ontwerp niet volledig recht doet aan de functie van de N18 als belangrijke verkeersschakel. 
Uitgaande van ambitie B blijkt dat de ombouwalternatieven 80 km/uur niet aan deze 
projectdoelstelling kunnen voldoen. Er kan immers niet worden bereikt dat de stroomweg voldoet 
aan een inrichting gebaseerd op 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen. 
Ook alternatief GE100 2x1 voldoet hier strikt gezien niet aan de projectdoelstelling. Dit komt 
doordat op het traject Varsseveld – Groenlo uitgegaan wordt van het handhaven van de 
bestaande situatie. 
 
Lucht 
Voor wat betreft luchtkwaliteit is er in geen enkel alternatief een overschrijding geconstateerd 
van de luchtnormen. Alle alternatieven voldoen derhalve aan de projectdoelstelling. 
 
Geluid 
In het geval van geluid voldoen alle alternatieven aan de doelstelling de geluidhinder terug 
te dringen. 
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Barrièrewerking 
Wordt de barrièrewerking beschouwd dan voldoen de korte omleidingen 100 km/uur in 
beide toetsen niet aan de doelstelling. Dit komt doordat de oversteekbaarheid in de kernen, waar 
geen omleiding is voorzien, ernstig wordt bemoeilijkt. 
Het grootste knelpunt ligt bij Haaksbergen. 
 
Bereikbaarheid 
Volgens de Nota Mobiliteit mag de reistijd op niet autosnelwegen in de spits maximaal 2 
keer de reistijd buiten de spits bedragen. De reistijd op de N18 waar 80 km/u wordt 
gereden duurt in de huidige situatie (in de dalperiode) 42 minuten (uitgaande van een 
trajectlengte van 45 km). Opgemerkt wordt dat door de vele gelijkvloerse kruisingen (met VRI), 
deze reistijd (42 minuten) al hoog is. Hierdoor zijn ook hoge “toegestane” spitstijden mogelijk. 
 
Voor Ambitie A mag de reistijd in de spits dus 84 minuten zijn. Alle alternatieven, inclusief de 
autonome ontwikkeling, voldoen ruim aan deze norm. In het kader van de LMCA wordt de 
methodiek gehanteerd dat reistijd in de spits maximaal 2 keer de reistijd buiten de spits met 
ongehinderde doorstroming (“groene golf”) mag zijn. Hanteren we deze normering dan geldt een 
grenswaarde reistijd van 68 minuten en voldoen alle alternatieven aan de norm.  
Voor Ambitie B en een N18 met de functie regionale stroomweg waar 100 km/uur kan worden 
gereden geldt een grenswaarde reistijd van 54 minuten. De autonome ontwikkeling, de 
ombouwalternatieven 80 km/u en het MMA80 voldoen dan niet aan de reistijdnorm. 
 
Restcapaciteit 
Voor Ambitie A is strikt getoetst aan de autonome ontwikkeling 2020. Alle alternatieven 
kennen in deze situatie nog voldoende restcapaciteit en zijn niet onderscheidend. Als echter 
getoetst wordt aan de wens dat ook na 2020 nog een aantal jaren restcapaciteit aanwezig 
moet zijn (ambitie B), dan scoren eigenlijk alleen de lange omleidingen VE100 2X1 en 
VE100 2x2 voldoende. De korte omleidingen 80 km/uur schieten wat restcapaciteit betreft na 
2020 te kort. De middellange omleiding GE100 2x1 scoort neutraal. 
 
Robuustheid 
De korte omleidingen scoren negatief op de doelstelling “robuust netwerk”. Deze 
alternatieven zijn onvoldoende gedimensioneerd om het verkeersaanbod bij calamiteiten op 
de A1 / A50 te verwerken. Alleen de lange omleiding VE100 2x2 voldoet volwaardig aan 
deze doelstelling. De halflange omleidingen scoren neutraal, dat wil zeggen negatief op het 
traject Varsseveld-Groenlo en positief op het traject Groenlo-Enschede. 
 
Stimuleren regionale economie 
Gezien het feit dat alleen bij alternatief VE1002x2 sprake is van een aantoonbare bijdrage 
aan de werkgelegenheid scoort alleen dit alternatief positief op de doelstelling. De andere 
alternatieven behouden “slechts” de werkgelegenheid en scoren op basis hiervan neutraal. Dit is 
overigens ook positief te benoemen, omdat er sprake is van een verminderde afname. 
 
Conclusies 
De 80km/uur alternatieven voldoen onvoldoende aan alle projectdoelstellingen. Daarbij gaat het 
vooral om de aspecten “robuustheid netwerk”, “reistijden”, “restcapaciteit” en “functie, ontwerp en 
gebruik in evenwicht”. 
De Ombouw 100W voldoet niet aan de projectdoelstelling “verminderen barrièrewerking”; er 
ontstaat juist een grotere barrière. Met name de oversteekbaarheid in de kernen waar geen 
omleiding (Haaksbergen) is voorzien wordt zeer bemoeilijkt. 
Alternatief Groenlo-Enschede voldoet deels niet aan de projectdoelstellingen “robuust netwerk” 
en “functie, ontwerp en gebruik in evenwicht”. De reden hiervoor is dat er op het traject 
Varsseveld-Groenlo geen maatregelen voorzien zijn. Op het traject Groenlo-Enschede voldoet 
dit alternatief wel aan de genoemde projectdoelstellingen.  
De overige 100km/uur alternatieven voldoen allen aan de projectdoelstellingen. 
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4.2 Beschikbaar budget  
In januari 2008 was aan toegezegd budget beschikbaar 261 miljoen euro (Rijk 144 mln, 
Gelderland 87mln (provincie en gemeente) en Overijssel 30 mln (provincie, regio en gemeente)).  
In het  MIRT-overleg van 26 mei 2008 is het budget verhoogd met een bedrag van € 33 mln 
beschikbaar gesteld door het Rijk en de regionale partijen (Provincie Overijssel en de Regio 
Twente.  
Het totaal beschikbare budget (medio 2008) komt daarmee op een bedrag van € 294 mln.  
 
Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
Rijk:    162 miljoen. 
Regionale partijen: 132 miljoen 
Bestaande uit: 
Provincie Gelderland:  85 miljoen 
Provincie Overijssel: 24 miljoen 
Regio Twente:    11 miljoen 
gemeente Enschede:    8 miljoen 
gemeente Haaksbergen:  2 miljoen 
gemeente Berkelland:     2,2 miljoen 

 
4.3 Investeringskosten 
De investeringskosten (prijspeil 2007) voor de alternatieven zijn als volgt door RWS geraamd 
(marge 20%): 
 

Lange omleidingen Kosten (prijspeil 

2007) in mln. € 

Varsseveld-Enschede nieuw tracé 2x1, 100  438 

Varsseveld-Enschede nieuw tracé 2x2, 100 489 

Harreveld-Enschede nieuw tracé 2x1, 100 574 

Halflange omleidingen  

Groenlo-Enschede nieuw tracé 2x1, 100 

Varsseveld-Groenlo huidig tracé 1x2,  80 

279 

Groenlo-Enschede nieuw tracé 2x2, 100 

Varsseveld-Groenlo 2x1, 100 op huidig tracé 

472 

Korte omleidingen  

Huidig tracé Varsseveld-Enschede 2x1, 100 km, 

Omleidingen Eibergen west en Usselo 

492 

Huidig tracé Varsseveld-Enschede 1x2, 80 km, 

Omleidingen Eibergen oost en Usselo 

318 

Huidig tracé Varsseveld-Enschede 1x2, 80 km, 

Omleidingen Eibergen west en Usselo 

312 

Meest milieuvriendelijk alternatief MMA  

MMA 80 km/u 271 

MMA 100 km/u 479*  

* De kosten voor het MMA 100 op het traject Groenlo-Enschede zijn geraamd op 299 mln euro 

 

De eventuele kosten voor aanpassingen aan het onderliggend wegennet zijn hierin niet 

verwerkt.  
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4.4 Het voorkeursalternatief 
De ambitie van de regionale partijen voor de N18 gaat uit van een autoweg 2x2 100km/uur 
tussen Varsseveld en Enschede, met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen.  
Uitgaande van het beschikbare budget van 294 mln zou voor het alternatief Varsseveld-
Enschede 2x2 100 km/uur nog een bedrag van circa 200 mln euro extra beschikbaar moeten 
komen. Het beschikbaar komen van een dergelijk bedrag wordt zowel door het Rijk als door de 
regionale partijen op korte termijn niet realistisch geacht.  
 
Om toch de benoemde problemen binnen afzienbare termijn zo goed mogelijk op te lossen, 
passend binnen de financiële mogelijkheden en anticiperend op de regionale en Rijksambitie, 
wordt door de regionale partijen het hieronder beschreven voorkeursalternatief voorgesteld. (zie 
ook bijlage 1 “overzichtskaart”.  
 
Het regionale voorkeursalternatief is een combinatie van het Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
100km/uur en het tracé conform de middellange omleiding Groenlo-Enschede (100km/u 2x2), 
met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen. Aangevuld met noodzakelijke 
verkeersveiligheidsmaatregelen op het traject Varsseveld-Groenlo. 
  
Dit voorkeursalternatief is op termijn zonder kapitaalvernietiging om te bouwen tot een 
volwaardige 2x2 autoweg tussen Varsseveld en Groenlo. 
 
De beschrijving van het voorkeursalternatief luidt als volgt: 
 
Traject A18-N318 
Aan het einde van de A18 blijft een kruising met een verkeersregelinstallatie. Er komen twee 
stroken voor rechtsaf in plaats van één in de huidige situatie. De huidige linksaf blijft in tact, 
daarmee blijft Westendorp vanaf de A18 en vanuit Varsseveld, via de Doetinchemseweg, 
bereikbaar. Het traject vanaf de A18 naar de N318 wordt opgewaardeerd tot 2x2 80km/uur.  
De N330 blijft aangesloten op de N18. Echter in plaats van een kruising, wordt het een T-
aansluiting, waardoor het niet meer mogelijk is om vanaf de N18/N330 naar de kern van 
Varsseveld te rijden. Voor de bus blijft deze mogelijkheid, wel bestaan. Deze aanpassing is 
conform de wens van de gemeente Oude IJsselstreek om de toegang naar de kern vooral af te 
wikkelen vanaf de zijde van de N318 en niet vanaf de N18. De VRI’s op de N18, ter hoogte van 
Varsseveld, dienen op elkaar afgestemd te worden voor een optimale doorstroming. De kruising 
N18/N330 wordt voorzien in een ongelijkvloerse fietskruising richting de kern van Varsseveld.  
 
Traject N318-Groenlo-zuid 
Op het traject Varsseveld-Groenlo is door Rijkswaterstaat voorzien in het opheffen van enkele 
gevaarlijke oversteken. Vanuit de gemeente Oost Gelre is aangegeven dat de volgende 
oversteken kunnen vervallen, onder de voorwaarde dat een parallelle route beschikbaar is.  
Het gaat om oversteek De Riette, Manschotterweg, Kerkhoflaan, Heringsaweg, Zwolseweg ( 
vanuit recreatief oogpunt kunnen wij ons voorstellen dat op deze locatie een ongelijkvloerse 
fietsoversteek wenselijk is), de Grolsedijk en de oversteek Oude Aaltenseweg/Slatmansweg. 
Tussen de Zwolseweg en de Oude Aaltenseweg (Groenlo) is behoefte aan een 
kruisingsmogelijkheid voor landbouwverkeer. De rondweg (N319) is voor landbouwverkeer 
gesloten, het enige alternatief om Groenlo te passeren is door de bebouwde kom van Groenlo 
en dat is geen ideale mogelijkheid.  
 
Bij Lichtenvoorde wordt door Rijkswaterstaat de kruising Lichtenvoorde-Zuid aangepakt ten 
behoeve van de verkeersveiligheid en de doorstroming. Er blijft bij Lichtenvoorde-Zuid een 
aansluiting naar Lichtenvoorde, deze wordt gecombineerd met een voorzieningen voor het 
openbaar vervoer (OV-knooppunt). Voorzien is in een reconstructie van de kruising en het 
plaatsen van verkeerslichten. Hierdoor ontstaat een veilige kruising en oversteek over de N18 
met een betere doorstroming. 
 
In de OTB fase zal bij nadere uitwerking blijken in hoeverre er cogestiepunten ontstaan op het 
gehandhaafde tracé. De gemeente Oost Gelre voorziet op basis van eigen onderzoeksgegevens 
congestie problemen op de kruisingen bij Lichtenvoorde. De noodzaak voor het verbeteren van 
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de doorstroming op de kruisingen N312 / N18, Richterslaan / N18 alsmede de kruising N313 /  
N18 zal daarom nader onderzocht moeten worden. Mogelijke verbeteringen worden gezien in 
het laten vervallen van de huidige kruising van de N18 met de N312. Het verkeer van de N312 
kan over de bestaande parallelweg geleid worden, (die zal daarvoor geschikt gemaakt moet 
worden), naar de kruising Lichtenvoorde-Zuid. Voor de fietsers wordt gedacht aan een 
ongelijkvloerse fietskruising ter hoogte van de N312. Vanaf de N312 richting Lichtenvoorde wordt 
gedacht aan de aanleg van een parallelweg die aansluit op de Richterslaan (een belangrijke 
ontsluitingsweg van de kern Lichtenvoorde). De verbinding Lichtenvoorde-Zieuwent blijft dan 
gehandhaafd. 
Voor de kruising N18/Richterslaan staan twee opties open te weten gelijkvloers met een VRI of 
ongelijkvloers met een viaduct. Bij de kruising van de N18 met de N313 wordt gedacht aan een 
ongelijkvloerse kruising voor fietsers.  
 
Traject Groenlo-zuid - Enschede aansluiting A35 
Vanaf Groenlo/N319 stroomweg 2x1 100km/uur met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen, 
met een aansluiting op de A35 middels een kwart klaverblad. Ongelijkvloerse aansluitingen bij 
bedrijventerrein De Laarberg, Eibergen-zuid, N315 en Haaksbergen (Stepelo).  
Vanaf de N18/N319 (t.h.v. Groenlo zuid/oost) met een westelijke omleiding om Eibergen tot de 
N823 volgens het MMA100 tracé (inclusief verschoven aansluiting bij Eibergen-zuid: 
Groenloseweg in plaats van Kiefteweg). Vanaf de N823 tot aan Enschede het tracé volgens GE 
100 2x2 (westelijk om de Beijenkamp), uitgevoerd als een 100km/uur 2x1. Vanaf Haaksbergen 
(Stepelo) tot Enschede volgens tracé Groenlo-Enschede 100km/uur 2x2 op een smal profiel 
(zonder vluchtstrook) met ongelijkvloerse kruisingen. Voor de aansluiting N18-A35 (aansluiting 
Westerval) wordt uitgegaan van 1/4 klaverblad, onder voorbehoud dat deze voldoende capaciteit 
heeft. 

 

 
4.5 Onderliggend wegennet 
Het voorkeursalternatief heeft, evenals alle andere alternatieven, gevolgen voor het onderliggend 
wegennet. Het gaat om functieveranderingen van een weg(gedeelte) en daarmee in samenhang 
een verandering in wegbeheerder. Onderstaand zijn de ongelijkvloerse kruisingen genoemd die 
onderdeel uitmaken van het voorkeursalternatief. In bijlage 2 is de volledige visie op het 
onderliggend wegennet opgenomen. Nadrukkelijk wordt gesteld dat deze voorzieningen geen 
wensen zijn, doch als gevolg van een zorgvuldige afweging door de regio noodzakelijk worden 
bevonden.  
 
Als onderdeel van het voorkeursalternatief zijn de volgende voorzieningen noodzakelijk: 

• Zelhemse Weg (N330), fietstunnel (of fietsviaduct); 

• N312, fietstunnel; 

• Richterslaan, viaduct  

• Groenloseweg (bestaande N18), viaduct;  

• Kiefteweg, viaduct; 

• Lintveldseweg, viaduct; 

• Borculose Weg (N822), viaduct; 

• Needse Weg (N823), viaduct; 

• Oude Needseweg (Sportpark Bijenkamp) fietstunnel; 

• Groothuizenweg, viaduct; 

• Kattendamseweg, viaduct; 

• Hengelosestraat (N739), viaduct; 

• Kolenbranderweg, viaduct; 

• Geukerdijk/MBS spoorlijn, viaduct (N18 kruist hoog); 

• Badweg, viaduct; 

• Tesinklandenweg, tunnel; 

• Boekelosestraat, viaduct. 
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Overdracht huidige N18 
Vanaf Eibergen–zuid tot Enschede wordt de bestaande N18 overgedragen van het Rijk naar een 
lagere overheid. In de visie van de regionale partijen wordt er gedacht aan de volgende partijen. 
 
Overzicht toekomstig beheerder huidige N18 
wegvak functie snelheid toekomstig beheerder 
huidige N18 van af De Kiefte en kern 
Eibergen 

etw 50/30? gemeente Berkelland 

huidige N18 kern Eibergen tot 
aansluiting N315*  

gow 80 provincie Gelderland 

huidige N18 kern Haaksbergen gow 50 gemeente Haaksbergen 

huidige N18 kern Haaksbergen tot kern 
Usselo 

gow 80 provincie Overijssel 

huidige N18 kern Usselo verblijfsgebied 30 gemeente Enschede 

huidige N18 kern Usselo- tot einde  gow 70 gemeente Enschede 

* in combinatie hiermee wordt de N823 overgedragen van de provincie Gelderland naar de 
gemeente Berkelland 
 
De condities en voorwaarden voor de overdracht dienen nog met het rijk en de provincie 
overeengekomen te worden. De met de overdracht gemoeide kosten maken geen deel uit van 
de huidige kostenramingen. Uitgangspunt is dat de overdracht plaatsvindt bij openstelling van de 
nieuwe N18.  
 
4.6 Van voorkeursalternatief naar regionale ambitie   
De regionale ambitie, een robuuste stroomweg (100 km/uur 2x2 met ongelijkvloerse kruisingen) 
op het gehele traject Varsseveld-Enschede, blijft, ook na realisatie van de deeloplossing, 
mogelijk. Het traject N318-Groenlo is in de toekomst ofwel op het bestaande tracé of door de 
aanleg van een nieuw tracé om te bouwen naar een stroomweg 100km/uur 2x1 (of 2x2). Immers 
tot 2001is de rijsnelheid op dit traject “autoweg” altijd al 100km/u geweest. Alleen de aanwezige 
knelpunten, de aansluitingen bij Varsseveld én bij Lichtenvoorde noopten Rijkswaterstaat 
destijds de toegestane rijsnelheid uit veiligheidsoverwegingen te verlagen naar 80 km/uur.  
Het deel Groenlo-Enschede is in de toekomst mogelijk op te waarderen naar 100 km/u 2x2. 
Daartoe is het wenselijk om bij de bouw van nieuwe viaducten nu reeds te anticiperen op dit 
gewenste eindbeeld (“modulair bouwen”). 
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5 Draagvlak en wijzigingen op basis van de reacties 
 
5.1 Bestuurlijk draagvlak 
Het Regionale voorkeursalternatief is besproken in de Bestuurlijke Begeleiding Groep N18 (d.d. 
17 november 2008). Het voorkeursalternatief  was op hoofdlijnen akkoord.   
 
De colleges van B&W en GS en staan in het algemeen positief tegenover het voorgestelde 
voorkeursalternatief. Een en ander onder voorbehoud van instemming van de 
gemeenteraden/PS. 
 
Het voorkeursalternatief heeft daarmee bestuurlijk draagvlak bij de regionale partijen. 
 
5.2 Reacties uit de inspraak 
De Trajectnota/MER N18 heeft van 12 september tot en met 23 oktober 2008 ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode zijn zeven informatie- en inspraakavonden georganiseerd. Op 
deze avonden is het voorlopige bestuurlijke regionale voorkeursalternatief gepresenteerd. 
Voor de burgers was er een brochure beschikbaar om mee te nemen. Overigens zijn er 
wisselende reacties binnen gekomen op het feit dat er op dit moment in het proces een 
bestuurlijke voorkeur is uitgesproken. 
 
Tijdens de avonden zijn de aanwezigen uitgenodigd om hun mening op het voorlopige 
voorkeursalternatief kenbaar te maken. Via notulisten kon men mondeling zijn of haar reactie 
naar voren brengen. Daarnaast bestond de mogelijkheid om reacties schriftelijk kenbaar te 
maken bij de lokale en regionale overheden.  
 
Er zijn 410 reacties ingezonden op het voorlopige voorkeursalternatief. Bij de gemeente Oude 
IJsselstreek  8, de gemeente Oost Gelre 354, de gemeente Berkelland 33, de gemeente 
Haaksbergen 7, gemeente Enschede 0, provincie Gelderland 8 en de provincie Overijssel 0. 
Opvallend is het aantal reacties die bij de gemeente Oost Gelre zijn binnengekomen.  
Veel mensen zijn blij dat er weer voortgang zit in het proces en dat er “nu eindelijk eens iets 
gaat gebeuren” met de N18. De problemen op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid 
en bereikbaarheid worden veelal onderschreven.   
 
De alternatieven en het regionale voorkeursalternatief 
Op hoofdlijnen zijn er twee voorkeuren die overheersen, te weten het aanleggen van een geheel 
nieuwe N18 tussen Varsseveld en Enschede, en daarnaast het opwaarderen van het bestaande 
tracé met maatregelen bij Eibergen en Usselo. Ook zijn er reacties ontvangen van bewoners die 
hun voorkeur uitspreken voor een ander tracé.  
 
In het algemeen is er veel steun voor de regionale ambitie, te weten een nieuwe autoweg tussen 
Varsseveld en Enschede. Echter de voorstanders van de lange omleidingen vinden het regionale 
voorkeursalternatief maar een halve oplossing. Voorstanders van het opwaarderen van het 
bestaande tracé vinden dat het voorkeursalternatief nog te veel nieuwe doorsnijdingen geeft. 
Diverse reacties gaan over de huidige beëindiging van het voorkeurstracé bij Groenlo, 
voorgesteld wordt een westelijke omleiding bij Groenlo. Dat zou meer inspelen op de 
toekomstige aanleg van de lange omleidingen.   
 
De lange omleiding 
Veel van de reacties spreken een voorkeur uit voor de lange omleidingen, waarbij de voorkeur 
uitgaat naar het alternatief Varsseveld-Enschede 100 km 2x2strooks. Dit alternatief scoort ook 
op de lange termijn goed op verkeersveiligheid, bereikbaarheid en economische ontwikkeling. 
Met name vanuit de kernen Varsseveld en Lichtenvoorde, waar het regionale 
voorkeursalternatief uitgaat van het bestaande tracé is veel steun voor de lange omleidingen. 
Door een verwachte toename van verkeer op de bestaande N18 wordt gevreesd voor het 
ontstaan van nieuwe knelpunten op het traject Varsseveld-Groenlo. 
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Korte omleidingen 
Verschillende organisatie en werkgroepen hebben een Mens en Regio Rapport opgesteld. Dit 
rapport is gebaseerd op de uitgangspunten, leefbaarheid, landschap, cultuurhistorie, natuur, 
rust en ruimte. De voorkeur van deze organisaties gaat uit naar het opwaarderen van het 
bestaande tracé met korte omleidingen, zoals bijvoorbeeld het MMA. Ook diverse individuele 
reacties geven steun aan de korte omleidingen.  
 
Diverse algemene aandachtspunten 
Enkele reacties vragen aandacht voor het niet gemotoriseerde verkeer (behoud wandel- en 
fietsroutes/netwerk) en de mogelijkheden voor de recreant. Verzocht wordt bestaande 
landgoederen en natuurgebieden zoveel mogelijk te ontzien, bijvoorbeeld door de aanleg van 
ecopassages. Inpassing van een (nieuwe) verkeersweg in het kleinschalige landschap vraagt 
om maatwerk.  
 
Reacties per organisatie 
In aanvulling op genoemde algemene reacties worden onderstaand nog enkele specifieke 
punten per organisatie genoemd. 
 
Provincie Gelderland 
Aandacht wordt gevraagd voor de verkeerstoename op de wegen naar de N18, te weten de 
N318 (Aalten-Winterswijk) en de N315 (richting Neede).  
 
Oude IJsselstreek 
Naast steun voor de lange omleidingen wordt aandacht gevraagd voor de verkeersafwikkeling 
van en naar Varsseveld. Een van de reacties is tegen het verleggen van de N330 naar de 
kruising met de N318. 
 
Oost Gelre 
Van de ruim 350 reacties geeft 80% aan, de bestuurlijke voorkeurs variant niet voldoende te 
vinden De regio verdient nu een oplossing die de problemen oplost langs het gehele traject 
tussen Varsseveld en Enschede. Een groot aantal reacties spreekt zich uit voor een oplossing 
die zolang mogelijk gebruik maakt van het tracé van de "Lange omleidingen" Geld uitgeven op 
het bestaande tracé wordt gezien als het weggooien van geld. Dat geld kan beter uitgegeven 
worden aan een nieuw tracé. Aanwonende van het bestaande tracé in Lichtenvoorde zien zich 
nog tientallen jaren geconfronteerd met de overlast van het wegverkeer. Ook zij pleiten met klem 
voor een nieuw tracé. 
 
Berkelland 
Er zijn 36 reacties ontvangen met zowel steun voor zowel 80 km/uur als voor 100 km/uur 
alternatieven. Bij de 80 km/uur alternatieven is er een voorkeur voor de MMA 80 met een 
oostelijke omleiding. Bij de 100 km/uur zijn de reacties verdeeld over voorkeur voor 
middellange en lange omleidingen. Tussen Haaksbergen en Eibergen is duidelijke voorkeur 
voor tracé aan noordwestzijde van het sportpark de Bijenkamp. Aandacht wordt gevraagd 
voor onder andere de  gevolgen voor de Deventer Kunstweg en N315 in Neede,  natuur en 
landschap en een goede aansluiting voor Eibergen. 
 
Haaksbergen 
Uit de reacties blijkt dat de meerderheid achter een middel(lange) omleiding staat. Voor wat 
betreft het tracé nabij het Lankheet / Brammelo / Rietmolen wordt gepleit voor een tracé zo 
ver mogelijk van landgoed het Lankheet af. 
 
5.3 Wijzigingen voorkeursalternatief op basis van de reacties 
Onderstaande punten zijn genoemd tijdens de inspraak. De wijzigingen ten opzichte van het 
voorlopige voorkeursalternatief zijn beschreven. 
 
1. Maatregelen op het traject Varsseveld-Groenlo 
Varsseveld 
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Het voorlopige voorkeursalternatief gaat uit van het verleggen van de N330 en de aansluiten op 
de N318. Uit een nadere beschouwing blijkt dat dit verkeerskundig ongewenst is. Er ontstaat 
namelijk een doorgaande verbinding over de N330 richting Ruurlo, terwijl de N330 
gecategoriseerd is als een erftoegangsweg 60km/uur.  
Het voorstel 
De N330 blijft aangesloten op de N18. In plaats van een kruising, wordt het een T-aansluiting, 
waardoor het niet meer mogelijk is om vanaf de N18/N330 naar de kern van Varsseveld te rijden. 
Voor de bus blijft deze mogelijkheid wel bestaan. Genoemde aanpassing is conform de wens 
van de gemeente Oude IJsselstreek om de toegang naar de kern vooral af te wikkelen vanaf de 
zijde van de N318. De VRI’s op de N18 dienen op elkaar afgestemd te worden voor een optimale 
doorstroming. De kruising N18/N330 wordt voorzien in een ongelijkvloerse fietskruising richting 
de kern van Varsseveld.  
 
Lichtenvoorde 
In het voorlopig voorkeursalternatief worden de maatregelen bij Lichtenvoorde nog niet concreet 
benoemd. 
Het voorstel 
Op het traject Varsseveld-Groenlo is door Rijkswaterstaat voorzien in het opheffen van enkele 
gevaarlijke oversteken. Vanuit de gemeente Oost Gelre is aangegeven dat de volgende 
oversteken kunnen vervallen, onder de voorwaarde dat een parallelle route beschikbaar is.  
Het gaat om oversteek De Riette, Manschotterweg, Kerkhoflaan, Heringsaweg, Zwolseweg ( 
vanuit recreatief oogpunt kunnen wij ons voorstellen dat op deze locatie een ongelijkvloerse 
fietsoversteek wenselijk is), de Grolsedijk en de oversteek Oude Aaltenseweg/Slatmansweg. 
Tussen de Zwolseweg en de Oude Aaltenseweg (Groenlo) is behoefte aan een 
kruisingsmogelijkheid voor landbouwverkeer. De rondweg (N319) is voor landbouwverkeer 
gesloten, het enige alternatief om Groenlo te passeren is door de bebouwde kom van Groenlo 
en dat is geen ideale mogelijkheid.  
 
Bij Lichtenvoorde wordt door Rijkswaterstaat de kruising Lichtenvoorde-Zuid aangepakt ten 
behoeve van de verkeersveiligheid en de doorstroming. Er blijft bij Lichtenvoorde-Zuid een 
aansluiting naar Lichtenvoorde, deze wordt gecombineerd met een voorzieningen voor het 
openbaar vervoer (OV-knooppunt). Voorzien is in een reconstructie van de kruising en het 
plaatsen van verkeerslichten. Hierdoor ontstaat een veilige kruising en oversteek over de N18 
met een betere doorstroming. 
 
In de OTB fase zal bij nadere uitwerking blijken in hoeverre er cogestiepunten ontstaan op het 
gehandhaafde tracé. De gemeente Oost Gelre voorziet op basis van eigen onderzoeksgegevens 
congestie problemen op de kruisingen bij Lichtenvoorde De noodzaak voor het verbeteren van 
de doorstroming op de kruisingen N312 / N18, Richterslaan / N18 alsmede de kruising N313 /  
N18zal daarom nader onderzocht moeten worden. Mogelijke verbeteringen worden gezien in het 
laten vervallen van de huidige kruising van de N18 met de N312. Het verkeer van de N312 kan 
over de bestaande parallelweg geleid worden, (die zal daarvoor geschikt gemaakt moet worden), 
naar de kruising Lichtenvoorde-Zuid. Voor de fietsers wordt gedacht aan een ongelijkvloerse 
fietskruising ter hoogte van de N312. Vanaf de N312 richting Lichtenvoorde wordt gedacht aan 
de aanleg van een parallelweg die aansluit op de Richterslaan (een belangrijke ontsluitingsweg 
van de kern Lichtenvoorde). De verbinding Lichtenvoorde-Zieuwent blijft dan gehandhaafd. 
Voor de kruising N18/Richterslaan staan twee opties open te weten gelijkvloers met een VRI of 
ongelijkvloers met een viaduct. Bij de kruising van de N18 met de N313 wordt gedacht aan een 
ongelijkvloerse kruising voor fietsers.  
 
Kosten 
Voor de maatregelen op het traject Varsseveld-Groenlo is 15 mln euro beschikbaar, 14 mln voor 
de maatregelen bij Varsseveld en 1 mln voor de aanpassing van de kruising Lichtenvoorde zuid. 
 
Voor de aanvullende maatregelen bij Lichtenvoorde is door Rijkswaterstaat een kostenraming 
gemaakt. Deze raming bedraagt 13,5 mln, mede veroorzaakt door het toepassen van ruime 
marges. Financiering van maatregelen op het bestaande tracédeel zal wellicht buiten het project 
om verder georganiseerd moeten worden. De gemeente Oost Gelre heeft voor een aantal 
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kruisingmaatregelen in een eerder stadium investeringen gepland. Zij zullen in de OTB-fase 
nagaan of deze geplande bedragen eventueel ingezet mogen worden als bijdragen aan 
maatregelen in de omgeving van Lichtenvoorde. Ook voor de andere wegbeheerders staan er de 
komen jaren reguliere maatregelen op deze kruisingen op het programma. Maatregelen zoals de 
vervanging van VRI’s In een combinatie van budgetten moet naar ons oordeel de financiering 
opgelost kunnen worden. 
 
Planning 
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de planning.  
 
2. Aansluiting bij Groenlo en tracékeuze Groenlo-Eibergen 
Door de eigenaar van het recreatiepark Marveld is een beeld neergezet alsof zijn park geheel 
zou verdwijnen. Daarvan is echter geen sprake. Daarnaast is meerdere malen aangegeven dat 
de huidige beëindiging bij Groenlo onlogisch zou zijn als het de ambitie is om in de toekomst de 
weg door te trekken als een 100km/uur weg. Ook is men bang voor het ontstaan van een 
flessenhals. In het voorlopig voorkeursalternatief is het tracé tussen Groenlo en Eibergen 
benoemd als nader te bepalen.  
Het voorstel 
In de BBG vergadering van 30 oktober 2008 zijn 6 alternatieven in beeld gebracht voor de 
aansluiting bij Groenlo in combinatie met een tracékeuze tussen Eibergen en Groenlo. Van deze 
alternatieven zijn de voor- en nadelen en de kosten in beeld gebracht. Zie hiervoor bijgevoegde 
notitie. Op basis van de genoemde argumenten blijft het advies om voor de beëindiging bij 
Groenlo te kiezen voor het tracé conform het voorlopige voorkeursalternatief. Voor het tracé 
tussen Groenlo en Eibergen wordt geadviseerd te kiezen voor het MMA 100. Uit de vergelijking 
van het voorkeursalternatief en de alternatieven blijkt dat: 

• het mogelijk is de N18 ter hoogte van Marveld op te waarderen naar een autoweg 100 
km/uur 2x1rijstrook, zodanig dat er sprake is van een minimale aantasting van Marveld. De 
oplossing is toekomstvast en uitbreidbaar naar 100km/uur 2x2strooks;  

• er geen sprake is van het ontstaan van een flessenhals bij Groenlo, de weg gaat vloeiend 
over van 100km/uur 2x1 naar 80km/uur 2x1; 

• het goed mogelijk is om vanaf de huidige beëindiging bij Groenlo de weg door te trekken 
naar Varsseveld als autoweg 2 x 2 rijstroken op het bestaande tracé of op een nieuw tracé. 
Zie hiervoor de kaart in bijlage 5; 

• er mogelijkheden zijn om het tracé tussen Groenlo en Eibergen zoveel mogelijk te bundelen 
waardoor nieuwe doorsnijdingen voorkomen worden;  

• het voorkeursalternatief minder nieuwe doorsnijdingen geeft dan een westelijke omleiding 
om Groenlo; 

• de alternatieven “over de Laarberg, over de N319, over de N319 PLUS “ hebben 
verkeerskundige bezwaren voor De Laarberg, Groenlo en de ontsluiting van Eibergen. 
Onderdelen van deze alternatieven zijn niet uitgewerkt in de Trajectnota/MER N18, waardoor 
een aanvulling nodig is met een doorlooptijd van minimaal acht maanden; 

• de kosten van de alternatieven “over de N319, over de N319 PLUS “ aanzienlijk hoger zijn 
dan er aan budget beschikbaar is. 

 
Kosten  
De kosten voor het regionale voorkeursalternatief bedragen 294 mln euro, inclusief 15 mln voor 
maatregelen op het traject Varsseveld-Groenlo. 
Planning 
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de planning. 
 
3. Tracékeuze Sportpark Bijenkamp-Rietmolen 
In het voorlopig voorkeursalternatief is het tracé bij Sportpark Bijenkamp en bij Rietmolen   
benoemd als nader te bepalen. Tijdens de informatieavonden en op de hoorzitting hebben de 
betrokkenen hun voorkeur voor een tracé kenbaar gemaakt. 
Het voorstel  
Voor het tracé tussen Eibergen en Haaksbergen wordt geadviseerd het tracé volgens Groenlo-
Enschede 100km 2x2. Uit de ontvangen reacties blijkt een voorkeur voor een tracé 
noordwestelijk om de Bijenkamp en zo ver mogelijk van Rietmolen af. Het voorstel is als volgt, 
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vanaf de N823 tot aan Haaksbergen (Stepelo) het tracé volgens GE 100 2x2 (noordwestelijk om 
de Bijenkamp).  
 
Kosten 
Het voorstel veroorzaakt geen extra kosten. 
Planning 
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de planning . 
 
4. Locatie aansluiting Haaksbergen 
In het voorlopig voorkeursalternatief is de plaats van de aansluiting bij Haaksbergen nog niet 
concreet benoemd. Tijdens de informatieavonden is volop gereageerd op de plaats waar de 
aansluiting zou moeten komen, te weten een aansluiting op de Goorsestraat (N347) of op de 
Hengelosestraat (N739). 
Het voorstel 
Door de gemeente Haaksbergen, provincie Overijssel en de regio Twente is de locatie van de 
noordelijke aansluiting van Haaksbergen op de nieuwe N18 onderzocht. Daarbij zijn de 
verkeerskundige effecten onderzocht van een aansluiting op de Goorsestraat (N347), of op de 
Hengelosestraat (N739) en aanvullend een aansluiting ter hoogte van Stepelo. De conclusie is 
dat een aansluiting bij Stepelo de voorkeur heeft. Verkeer wordt via drie verbindingen 
(Goorsestraat, Hengelosestraat en verbinding nabij Stepelo) naar de N18, vanaf en naar de 
interne ring (Noordsingel) van Haaksbergen geleid. Vanuit verkeerskundig perspectief heeft een 
aansluiting voor Haaksbergen op de N18 nabij Stepelo het beste effect op het onderliggend 
wegennet. Zowel de totale verkeersstroom via het onderliggend wegennet als de benodigde 
maatregelen aan het onderliggend wegennet zijn hierbij het meest beperkt.   
 
Kosten 
Het voorstel veroorzaakt geen extra kosten. 
Planning 
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de planning. 
 
5. Aansluiting N18-A35 
Tijdens de informatieavonden is de zorg uitgesproken over de aansluiting van de N18 en de A35. 
Het voorstel 
Het voorstel is om uit te gaan van een aansluiting door middel van een kwart klaverblad, onder 
de voorwaarde dat dit niet leidt tot capaciteitsproblemen. Dit punt wordt expliciet benoemd in het 
advies aan het Rijk, met de opdracht om dit nader uit te werken in de OTB-fase. De afspraken 
hierover worden vastgelegd in het op te stellen uitgangspuntendocument Verkeersberekeningen 
N18 in overleg met DGMo (Bevoegd Gezag). 
 
Kosten  
Het voorstel veroorzaakt geen extra kosten. 
Planning 
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de planning . 
 
6. Profiel 100km/uur in relatie tot vrachtverkeer met een snelheid van 80km/uur  
Het voorlopig voorkeursalternatief gaat uit van een 100km/uur weg 2x1 vanaf Groenlo tot 
Haaksbergen. Vrachtverkeer maakt het onmogelijk om hier daadwerkelijk 100 te rijden. 
Vanaf Haaksbergen tot Enschede wordt uitgegaan van weg met gescheiden rijbanen met in 
beide richtingen twee rijstroken in een smaller profiel.  
Het voorstel  
In de ontwerpen die gebruikt zijn bij aanvang van de TN/MER (eind 2005) is uitgegaan van een 
normaal 2x2strooks 100km/u profiel tussen de aansluiting Haaksbergen en A35 Enschede. De 
verkeersintensiteiten uit de verkeersmodellen bevestigen dat dit ook nodig is. Derhalve is het 
voorstel uit te gaan van een 2x1strooks profiel tussen Groenlo en de aansluiting Haaksbergen 
(omgeving Stepelo) en een 2x2strooks 100km/u versmald profiel vanaf Haaksbergen tot 
Enschede. 

 
Kosten 
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Het voorstel veroorzaakt geen extra kosten, in eerdere ramingen was hier al rekening mee 
gehouden. 
Planning 
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de planning. 

6 Aandachtspunten voor de OTB-fase 
Vanuit de regionale partijen zijn de volgende aandachtspunten benoemd ten behoeve van de 
OTB-fase. 
 
De benodigde voorzieningen en route voor de bus (OV) verdient nader aandacht bij de nadere 
uitwerking. 
 
Op basis van het beschikbare budget (€ 294 mln) is voor de kruisingen N18 met de 
Vredenseweg, Kerkdijk en omgeving Boonkweg uitgegaan van  parallelle voorzieningen. De 
regionale partijen achten het wenselijk om in de OTB-fase te onderzoeken of ongelijkvloerse 
kruisingen binnen het beschikbare budget mogelijk zijn, te weten: 

• Vredenseweg, viaduct; 

• Kerkdijk, fietstunnel; 

• Boonkweg, fietstunnel. 
  
Drinkwaterwingebied Olde Eibergen  
Een deel van het tracé van het regionale voorkeursalternatief gaat door het grondwater-
beschermingsgebied Olde Eibergen. Een weg vormt een mogelijk risico op grondwater - en 
bodemverontreiniging vanwege de kans op calamiteiten, ongelukken, strooizout, en afspoelend / 
verwaaiend wegwater.   
 
Bij de verdere uitwerking in de OTB-fase dient voor het grondwaterbeschermingsgebied het 
beleid van de Ruimtelijke Structuurvisie (vh. Streekplan) voor grondwaterbeschermingsgebieden 
worden toegepast. Dit houdt in dat nieuwe bestemmingen in een grondwaterbeschermings-
gebied géén groter risico mogen vormen voor het grondwater dan bij de bestaande bestemming 
het geval is. Ervan uitgaande dat de bestaande bestemming veelal landbouw of natuur is, vormt 
de nieuwe weg wèl een groter risico. Dit risico zal dan ook gecompenseerd moeten worden tot 
ten minste het bestaande niveau. In het kader van de ruimtelijke structuurvisie (streekplan) kan 
compensatie alleen plaatsvinden door middel van ruimtelijke maatregelen in hetzelfde 
grondwaterbeschermingsgebied. Bijvoorbeeld door landbouwgrond te bestemmen als natuur. 
Over de exacte ruimtelijke maatregelen zal rijkswaterstaat overleg met de provincie moeten 
voeren.  
 
Naast de ruimtelijke maatregelen moeten ook milieuhygiënische maatregelen worden getroffen. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat Rijkswaterstaat een ontheffing van de Provinciale 
milieuverordening Gelderland (PmG) bij de provincie moet aanvragen. Aan deze ontheffing 
worden bodembeschermende voorschriften verbonden. Gedeputeerde Staten zijn alleen 
bevoegd ontheffing van de PmG te verlenen indien de ruimtelijke inpassing van het initiatief is 
vastgesteld. 
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Bijlage 1 Overzichtskaart Regionaal Voorkeursalternatief N18 
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Bijlage 2 Visie Onderliggend Wegennet  
 
 
Onderstaand is de visie op het onderliggend wegennet, behorende bij het voorkeursalternatief, 
beschreven. 
 
Provincie Gelderland 
Gedeelte Varsseveld-Groenlo. 
Op het traject Varsseveld-Groenlo/N319 zijn er geen wijzigingen in functie of beheerder van de 
provinciale wegen. De N330 Varsseveld-Halle-Zelhem en de N312 Lichtenvoorde-Zieuwent-
Ruurlo blijven erftoegangsweg in beheer bij de provincie. De N312 wordt niet aangesloten op de 
N18. De N318 Aalten-Varsseveld, N313 van Aalten/Duitsland naar Lichtenvoorde, de N319 
Winterswijk–Groenlo-Ruurlo en de N315 Neede-Rietmolen/N18 houden de functie van 
gebiedsontsluitingsweg en blijven in beheer bij de provincie.  
Gedeelte Groenlo – provincie Overijssel. 
De bedrijventerreinen De Laarberg krijgt een aansluiting op de N18. Het is de opvatting van de 
gemeentes in de regio Achterhoek dat de ontsluiting van de oostelijke Achterhoek richting de A1 
verbeterd dient te worden door opwaardering van de Deventer Kunstweg (Groenlo-Borculo) als 
regionale ontsluitingsweg.  
Bij alle 100 km/uur varianten worden de N822 en N823 niet rechtstreeks aangesloten op de N18. 
In plaats daarvan is gekozen voor een aansluiting op de Deventer Kunstweg via de Laarberg. De 
reden voor het “inwisselen” van de N822 en N823 voor de Deventer Kunstweg is dat de N822 in 
Eibergen door Haarlo loopt en midden in een woonwijk in Eibergen uitkomt. Het zelfde geldt voor 
de N823 die rechtstreeks aansluit op fijne verkeersnetwerk van Neede. Onder andere om nut en 
noodzaak van deze wens te onderzoek zal de provincie hiernaar een verkenning starten. In 
afwachting van dit onderzoek behouden de N822 (Borculoseweg)voorlopig de functie van 
erftoegangsweg in beheer bij de provincie.  
 
Het traject van de huidige N18 vanaf de noordzijde van de bebouwde kom van Eibergen tot aan 
de N315 krijgt de functie gebiedsontsluitingsweg in beheer bij de provincie Gelderland. In 
combinatie daarmee wordt de N823 tussen de kom van Neede en de N18 overgedragen van de 
provincie naar de Gemeente Berkelland.  
 
Provincie Overijssel 
Overdracht N18 
In Overijssel wordt de functie van de oude N18, vanaf de N315, als gebiedsontsluitingsweg tot 
aan de bebouwde kom van Enschede doorgezet. Binnen de bebouwde kommen van 
Haaksbergen (die grofweg lopen van kruispunten met de Westsingel en de toekomstige 
Noordsingel) en Usselo blijft het snelheidsregime 30 km/u. Het traject na Usselo tot de 
Usselerrondweg zal 70 km/u worden (loopt samen met ontwikkeling Usseler Es). Ter hoogte van 
de kern van Usselo krijgt de weg de inrichting als verblijfsgebied, met als snelheidsregime 30 
km/u. Het bestaande Wilhelminaviaduct in Haaksbergen ter hoogte van de Buursestraat zal 
worden geamoveerd; hiervoor komt een gelijkvloerse kruising uitgevoerd als rotonde. Het beheer 
van de oude N18 komt in handen van de provincie (buiten de bebouwde kom) en gemeenten 
Enschede en Haaksbergen (binnen de bebouwde kom). 
 
Haaksbergen wordt ter hoogte van Stepelo aangesloten op de nieuwe N18, de plaats van de 
aansluiting is nog nader te bepalen. 
 
Gemeente Oude IJsselstreek  
Overdracht N18 
Er is geen sprake van de overdracht van wegen voor de gemeente Oude IJsselstreek. 
1.500 Fietstunnel N330 
Voorzien is in de aanleg van een fietstunnel ter hoogte van de kruising met de N330.  
2.300 Kruising N330 en N318 
De N330 wordt verlegd en aangesloten op de kruising met de N318. Een ongelijkvloerse 
fietskruising is niet noodzakelijk. 
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3.400 Lichtenvoordseweg 
Geen aanpassingen nodig 
5.000 Kruising Landstraat  
Geen aanpassingen nodig 
 
Gemeente Oost Gelre  
Overdracht N18 
Vanaf de N319 tot aan de gemeentegrens met de gemeente Berkelland komt de huidige N18 in 
beheer bij de gemeente Oost Gelre, de weg krijgt de functie van erftoegangsweg. De  
bedrijventerrein De Laarberg krijgt een aansluiting op de N18.  
6.000Molen Hermien 
De oversteek bij molen Hermien kan vervallen 
6.600 Afrit Harreveld-Kerkstraat 
Handhaven van de bewegingsmogelijkheden, inclusief woningen aan de zuidzijde van de N18 
Er is ruimte voor voorsorteervakken, huidige verkeerssituatie is niet passend bij 
doorstroomfunctie. 
7.400 Oversteek de Riette 
Kan vervallen, mits aandacht wordt besteed aan de verbinding met Harreveld, aangezien de 
bewoners sociaal verbonden zijn aan Harreveld (school, kerk, verenigingen en sport). De 
oversteek is zelf geen viaduct waardig, het verlengen van de parallelweg tot Harreveld is een 
optie. Wellicht is het een oplossing om de parallelweg aan de zuidkant van de N18 in het geheel 
te verlengen tot Lichtenvoorde. 
8.500 Aansluiting Lichtenvoorde Zuid 
Deze kruising is al lange tijd opgenomen in het onderhoudsbudget van RWS. Het onderhoud is 
tot op heden niet uitgevoerd, het geld is dus nog beschikbaar. Het beschikbare budget zou 
ingezet kunnen worden voor het aanpassen van deze kruising aan haar nieuwe functie. Een 
aansluiting is het uitgangspunt. De aansluiting hoeft niet ongelijkvloers, ook een turborotonde of 
een VRI zijn goede oplossingen. De parallelweg tussen de N312 en Lichtenvoorde Zuid dient 
verbreed te worden. 
9.000 Oversteek Manschotterweg  
Kan vervallen. 
9.600 N312( Zieuwentseweg) 
Alleen een ongelijkvloerse fietskruising, maar met verbreding van de bestaande parallelweg naar 
kruising Lichtenvoorde-zuid. Een fietskruising is noodzakelijk vanwege vele schoolgaande jeugd. 
Ongelijkvloers in pre fab uitvoering, voor landhoofden en tunnel is geen ruimte. Aanpassing 
kruising Lakendijk is dan wel noodzakelijk. 
10.400 Richterslaan 
De Richterslaan is een belangrijke weg voor de interne verkeersstructuur van Lichtenvoorde. De 
verkeersstructuur van Lichtenvoorde is gebaseerd op de ontsluitingsfunctie van de Richterslaan. 
Een groot deel van de woonwijken in de kern gebruikt de Richterslaan als uitvalsweg naar de 
N18. Ook vormt de Richterlaan de directe route naar het centrum van Lichtenvoorde. Een 
ongelijkvloerse kruising over de N18 die aan de noordzijde aansluit op de N312 is gewenst. De 
verbinding Lichtenvoorde-Zieuwent blijft dan gehandhaafd. Via de parallelweg vanaf de N312 
naar de aansluiting Lichtenvoorde Zuid kan de N18 worden bereikt. 
    Oversteek Kerkhoflaan  
Kan vervallen 
12.500 Kruising N313 
Een ongelijkvloerse kruising met VRI, verbeteringen ten behoeve van de verkeersveiligheid en 
doorstroming zijn voorzien. 
   Oversteek Heringsaweg 
Kan vervallen, een fietstunnel (opgenomen in het ontwerp van RWS) is in onze beleving niet 
noodzakelijk aangezien er enkele honderden meters verderop bij het spoor een ongelijkvloerse 
oversteek is. 
   Oversteek Grolsedijk  
Kan vervallen. 
   Oversteek Zwolseweg  
Kan vervallen, vanuit recreatief oogpunt kunnen wij ons voorstellen dat op deze locatie een 
ongelijkvloerse fietsoversteek wenselijk is. 
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   Oversteek Oude Aaltenseweg/Slatmansweg 
Kan vervallen 
 
Bij Groenlo start de nummering weer bij 0 
 
000 Aansluiting/kruisingN319  
Handhaven huidige aansluiting 
Vanaf N319 tot Laarberg komt er een nieuw tracé voor N18, de huidige N18 wordt parallelweg 
en ontsluitingsweg voor de bedrijventerreinen Den Sliem en Brandemate. Deze parallelle 
voorziening is nodig ter voorkoming van vrachtverkeer dat door de bebouwde kom van Groenlo 
naar de aansluiting N319-N18 gaat. 
2.100 Kruising Vredenseweg 
De Vredenseweg is een belangrijke verbindingsroute van Groenlo naar Vreden. Een viaduct is 
gewenst. Is niet opgenomen in het ontwerp van RWS, wens voor de OTB-fase. Verkeer op de 
Vredenseweg is vooral georiënteerd op Groenlo. Ook recreatief heeft Vredenseweg een 
belangrijke functie, de fietsverbinding tussen Groenlo en de andere zijde van de weg moet 
gehandhaafd blijven. 
3.200 Ruiterweg 
Aansluiting met de Laarberg, ter ontsluiting van het regionale bedrijventerrein, wel rekening 
houden met de circumvallatielinie. Indien hier geen aansluiting komt wordt het vrachtverkeer van 
bedrijventerreinen de Laarberg en Den Sliem via Brandemate door de bebouwde kom ontsloten 
naar de kruising N319. 
 
Gemeente Berkelland  
Overdracht N18 
Vanaf de gemeentegrens van de gemeente Oost Gelre tot en met de noordzijde van de 
bebouwde kom van Eibergen komt de huidige N18 in beheer bij de gemeente Berkelland. De 
bestaande weg krijgt tussen de aansluiting bij de Laarberg en de zuidzijde van de bebouwde 
kom de functie van gebiedsontsluitingsweg. Het bedrijventerreinen De Laarberg krijgt een 
aansluiting op de nieuwe N18.   
Het traject van de huidige N18 vanaf de bebouwde kom van Eibergen tot aan de N315 krijgt de 
functie gebiedsontsluitingsweg in beheer bij de provincie Gelderland. In combinatie daarmee 
wordt de N823 overgedragen van de provincie naar de gemeente.  
3.000 Aansluiting De Laarberg 
Het bedrijventerrein De Laarberg krijgt een aansluiting op de N18.   
4.500 Kruising met Kerkdijk  
De Kerkdijk is een belangrijke lokale ontsluitingsweg van en naar Hupsel. Hupsel dient een 
verbinding te behouden met het buitengebied. Daarvoor is een viaduct nodig. Is niet opgenomen 
in het ontwerp van RWS, wens voor de OTB-fase. 
5.000 Parallelweg na viaduct Kerkdijk 
De Landweerdijk als parallelle verbinding verbinden met Kerkdijk. 
5.000 Stokkersweg 
Stokkersweg als parallelle verbinding verbinden met Leugemorsweg.   
5.500 Aansluiting de Kiefte/Eibergen-Zuid  
Ten behoeve van de ontsluiting van Eibergen Zuid, Rekken en industrieterrein de Kiefte, is deze 
aansluiting noodzakelijk. Bij slechts één aansluiting (De Laarberg) behoudt de oude route door 
Hupsel een hoge intensiteit door verkeer van/naar de Laarberg of van/naar Eibergen. Om te 
voorkomen dat twee drukke wegen parallel worden gelegd en er intensief verkeer door Hupsel 
blijft rijden zijn de twee aansluitingen absoluut noodzakelijk  
7.000 Kruising met Kiefteweg 
De Kiefteweg heeft een belangrijke functie in de ontsluiting tussen Eibergen en het buitengebied 
richting Beltrum. Door de aanwezigheid van campings is er ook veel toeristisch verkeer. Deze 
verbinding dient behouden te blijven, minimaal is een fietstunnel noodzakelijk (opgenomen in het 
ontwerp van RWS). 
7.500 Kruising met Lintveldseweg 
Dit is een belangrijke verbinding van het buitengebied met Eibergen. In plaats van de Oude 
Borculoseweg ( zoals opgenomen in het ontwerp van RWS) wordt gekozen voor de 
Lintveldseweg als plek voor een viaduct . De Oude Borculoseweg dient hierop aangesloten te 
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worden door een parallelweg. Tevens dient de Kormelinkweg ook op de Lintveldseweg te 
worden aangesloten om een doodlopende weg te voorkomen. De Kormelinkdijk als parallelle 
verbinding verbinden met Lintveldseweg Oude Borculoseweg aansluiten op Lintveldseweg. 
8.700 Kruising met N822 
De N822, Borculoseweg is een belangrijke verbinding tussen Eibergen en Borculo. In het 
ontwerp van RWS is voorzien in een viaduct. 
10.500 Kruising met N823 
De N823, Needseweg is een belangrijke verbinding tussen Eibergen en Neede. In het ontwerp 
van RWS is voorzien in een viaduct. 
11.000 Fietskruising Oude Needseweg 
Rietmolenseweg met Needseweg verbinden (ontsluiting sportpark).Door RWS is voorzien in de 
aanleg van een fietstunnel ten behoeve van de bereikbaarheid van het sportpark Bijenkamp. 
 
Gemeente Haaksbergen  
Overdracht N18 
In Overijssel wordt de functie van de oude N18, vanaf de N315, als gebiedsontsluitingsweg tot 
aan de bebouwde kom van Enschede doorgezet. Binnen de bebouwde kommen van 
Haaksbergen (die grofweg lopen van kruispunten met de Westsingel en de toekomstige 
Noordsingel) en Usselo blijft het snelheidsregime 50 km/u. Het bestaande Wilhelminaviaduct in 
Haaksbergen ter hoogte van de Buursestraat zal worden geamoveerd; hiervoor komt een 
gelijkvloerse kruising uitgevoerd als rotonde. Het beheer van de oude N18 komt in handen van 
de provincie (buiten de bebouwde kom) en Haaksbergen (binnen de bebouwde kom). 
 
Haaksbergen wordt ter hoogte van Stepelo, aangesloten op de nieuwe N18, de plaats van de 
aansluiting is nog nader te bepalen. 
 
14.500 Groothuizenweg/15.200 Kerkweg 
Op de Groothuizenweg rijdt veel verkeer Rietmolen – Haaksbergen vice versa. Daarnaast wordt 
deze weg veelvuldig door landbouwverkeer gebruikt. Door de N18 worden een aantal boeren in 
de omgeving van deze weg van hun land afgesneden. Verder is er recreatief verkeer van 
Rietmolen naar de natuurgebieden op Haaksbergs grondgebied. In de sociale gemeenschap van 
Rietmolen vervult deze weg ook een belangrijke route tussen het gebied ten oosten van de 
nieuwe N18 en Rietmolen. Het is niet wenselijk om al deze verkeersstromen te doorsnijden met 
de N18 en vele kilometers om te leiden. De Kerkweg wordt door autoverkeer minder als route 
gebruikt. Hoewel deze weg veel wordt gebruikt kiest de regio voor een viaduct in de 
Groothuizenweg. Oorspronkelijk was door RWS een fietstunnel gedacht. Omdat de meerkosten 
nihil zijn, zal RWS de regionale wens overnemen. 
17.000 Bartelerweg/Kattendamsweg/Brammeloweg 
De N18 dient ter hoogte van een van deze wegen ongelijkvloers te worden gekruist. RWS 
voorziet in de aanleg van een viaduct ter hoogte van de Kattendamsweg inclusief goede 
parallelvoorzieningen richting de Bartelerweg enerzijds en Brammeloweg anderzijds. 
18.500 Holthuizerstraat  
Volgens de regio is een goede parallelvoorziening naar de Kattendamseweg aan de oostzijde 
van de N18 omwille van een goede ontsluiting noodzakelijk. Deze worden door RWS 
meegenomen in het ontwerp. 
18.800 Goorsestraat N347 
De Goorsestraat is een belangrijke regionale verbinding tussen Haaksbergen en Goor èn verder 
richting de rijksweg A1. Deze kruising wordt door alle verkeersdeelnemers, inclusief het 
openbaar vervoer gebruikt. Omdat 3 aansluitingen voor Haaksbergen niet haalbaar zijn, is 
gemeente Haaksbergen van mening dat de Goorsestraat het beste als ongelijkvloerse kruising 
kan worden uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot de aansluiting die door de overige regionale 
partijen wordt ondersteund. Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat een ongelijkvloerse 
aansluiting N18 op de Goorsestraat N347 leidt tot een toename van verkeer met 400% op de 
Beckummerweg tussen St. Isidorushoeve en Beckum. De Beckummerweg maakt deel uit van 
het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente (HFT). 
Naar verwachting zal een aansluiting op deze locatie als gevolg van een aanzienlijke toename 
van het verkeersaanbod, aanpassingen aan de onderliggende infrastructuur noodzakelijk maken 
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(o.a. partiële verbreding Goorsestraat/N347). Voor een deel zullen deze aanpassingen worden 
meegenomen in het RWS ontwerp. 
19.200 Heetpasweg/Boonkweg/20.500 Schoolkaterdijk 
Beide routes zijn een belangrijke verbindingen voor het gebied ten noorden van Haaksbergen 
met het dorp. Daarnaast zal verdere woningbouw in deze richting plaatsvinden. De regio wenst 
om één fietstunnel tussen beide wegen te realiseren, inclusief parallelvoorzieningen voor een 
goede ontsluiting. Hierdoor ontstaat een snelle, comfortabele, veilige en directe verbinding 
ontstaat tussen Haaksbergen en de dorpen Beckum en Bentelo. Het fietsverkeer tussen 
Haaksbergen en deze dorpen hoeft hierdoor geen gebruik meer te maken van de 
Hengelosestraat, waardoor de verkeersveiligheid zal verbeteren. De fietstunnel is niet 
opgenomen in het ontwerp van RWS, het betreft een wens voor de OTB-fase.  
21.000 Hengelosestraat N739 
De wens van de gemeente Haaksbergen is om hier een viaduct te realiseren voor alle 
verkeersdeelnemers.  
22.500 Kolenbranderweg 
De aansluiting nabij Stepelo is voorzien in de directe nabijheid van de Kolenbranderweg. De 
Kolenbranderweg wordt veel gebruikt door de agrariërs in het buitengebied. Een aantal van hen 
wonen ten zuiden van het voorkeurstracé en hebben hun land ten noorden van het 
voorkeurstracé. De aansluiting moet om die reden ook voorzien in een verbinding voor alle 
verkeersdeelnemers over de N18. Het landbouwverkeer hoeft hierdoor geen gebruik meer te 
maken van de Hengelosestraat waardoor deze wordt ontlast en de verkeersveiligheid zal 
verbeteren. Op de Kolenbranderweg is tevens veel fietsverkeer. Vanwege de camping aan de 
Kolenbranderweg moet de fietsverbinding over de Kolenbranderweg in stand worden gehouden. 
Deze camping ligt aan een toeristische fietsroute richting Beckum en geeft verbinding tussen 
Haaksbergen en het natuurgebied Stepelerveld aan de noordzijde van de nieuwe N18. 
23.000 Omgeving Hazenweg/Geukerdijk/Oude Boekeloseweg. 
De Oude Boekeloseweg hoeft geen voorzieningen te krijgen. RWS voorzag een fietstunnel. De 
Oude Boekeloseweg wordt ontsloten aan de noordzijde door aan te sluiten op de parallelweg ten 
behoeve van de Geukerdijk (zie 23.500 Geukerdijk) 
23.500 Geukerdijk 
Omdat het, van uit de functie van de nieuwe N18, niet wenslijk is de MBS spoorlijn gelijkvloers te 
laten kruisen, zal hier een ongelijkvloerse kruising komen. De Geukerdijk blijft een belangrijke 
verbinding voor fietsverkeer tussen Haaksbergen, Boekelo en delen van Enschede. De route 
maakt deel uit van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente (HFT). Daarnaast blijft de Geukerdijk 
een belangrijke route voor het gemotoriseerd bestemmingsverkeer. Met RWS is afgesproken om 
aan de noordzijde van de N18 een verbindingsweg, parallel aan de N18, te realiseren tussen de 
Geukerdijk en de Kolenbranderweg ten behoeve van het gemotoriseerde bestemmingsverkeer. 
Om de fietsers niet te ver te laten omrijden zal het viaduct over de MBS-spoorlijn worden 
uitgebreid met een onderdoorgang voor fietsers. De fietsers rijden hier op maaiveldniveau.  
De extra kosten van de viaduct over de Kolenbranderweg en de verbreding van de 
ongelijkvloerse kruising MBS spoorlijn zijn ongeveer gelijk aan de besparing als gevolg van het 
niet aanleggen van een viaduct Oude Boekeloseweg. Deze wijziging kan derhalve budgettair 
neutraal worden uitgevoerd. 
 
Gemeente Enschede  
Overdracht N18 
In Overijssel wordt de functie van de oude N18, vanaf de N315, als gebiedsontsluitingsweg tot 
aan de bebouwde kom van Enschede doorgezet. Binnen de bebouwde kom van Usselo zal het 
snelheidsregime worden aangepast naar 30 km/u. Het traject na Usselo tot de Usselerrondweg 
zal 70 km/h worden (loopt samen met ontwikkeling Usseler Es). Het beheer van de oude N18 
komt in handen van de provincie (buiten de bebouwde kom) en gemeenten Enschede (binnen de 
bebouwde kom). 
 
25.500 Badweg 
De Badweg is een belangrijke verbinding tussen de oude N18 en Hotel Bad Boekelo/Zoo 
Labyrinth. In het ontwerp van RWS is voorzien in een viaduct. 
26.500 Tesinklandenweg 
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De Tesinklandenweg is een belangrijke fietsroute vanuit Boekelo richting Het Rutbeek en 
Enschede Zuid. De route maakt deel uit van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente (HFT). De 
Regio acht een fietstunnel noodzakelijk (deze zal worden opgenomen in het ontwerp van RWS). 
Gezien het landbouwverkeer is een tunnel met voldoende hoogte (4,60 meter) wenselijk.  
27.800 Boekelosestraat 
De Boekelosestraat zal ongelijkvloers worden gekruist, een viaduct is opgenomen in het ontwerp 
van RWS.  
28.000 aansluiting N18-A35 
De N18 wordt door middel van een kwart klaverblad aangesloten op de A35; deze aansluiting is 
opgenomen in het ontwerp van RWS.  
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Bijlage 3 Beschrijving van de onderzochte alternatieven in TN/MER N18 
 
  
Korte omleidingen: 
 
Ombouw 80 west of oost (O80W en O80O) 
Deze alternatieven zijn ontworpen als een 1x2 gebiedsontsluitingsweg met een maximum 
snelheid van 80 km/uur en gelijkvloerse kruisingen in de vorm van rotondes. De rijbaan bestaat 
uit 2 tegengestelde rijstroken van elkaar gescheiden met een dubbele asstreep. De tracering van 
deze alternatieven volgen met uitzondering van de lokale omleidingen bij Eibergen (oostelijk of 
westelijk) en Usselo het bestaande tracé van de N18. 
 
Ombouw 100 west (O100W) 
Dit alternatief is ontworpen als een 2x1 autoweg met een maximum snelheid van 100 km/uur en 
ongelijkvloerse kruisingen. De beide rijbanen zijn voorzien van 1 rijstrook met een brede 
vluchtstrook. De beide rijbanen zijn fysiek van elkaar gescheiden door een middenberm met 
geleiderail. Alleen bij de kernen Eibergen en Usselo is er voor het doorgaande verkeer sprake 
van een lokale omleiding.  
De tracering van dit alternatief volgt vanaf de aansluiting op de A18 bij Varsseveld zoveel 
mogelijk het bestaande tracé van de huidige N18. Hier wordt ter plaatse van de aansluitingen 
N318/N330 (Varsseveld), Varsseveldseweg (Harreveld), Ruiterweg (Bedrijventerrein De Laar, 
Groenlo) en de Westsingel (rondweg Haaksbergen) van afgeweken. Het tracé wordt hier ten 
opzichte van de bestaande N18 iets verschoven om de aansluitingen fysiek in te passen. Dit 
alternatief voorziet verder ook in een westelijke omleiding om Eibergen en Usselo, met dezelfde 
tracering en aansluitingsvorm (¼ klaverblad) op de A35 als bij het ombouwalternatief 80 west. 
 
 
Middellange omleidingen: 
 
Groenlo-Enschede (100 2x1)(GE1002x1) 
Dit alternatief is ontworpen als een nieuwe 2x1 autoweg tussen Groenlo-zuid en Enschede met 
een maximum snelheid van 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen. De beide rijbanen zijn 
voorzien van 1 rijstrook met een brede vluchtstrook. De beide rijbanen zijn fysiek van elkaar 
gescheiden door een middenberm met geleiderail. 
Op het traject van Varsseveld tot Groenlo vinden er in dit alternatief beperkte aanpassingen 
plaats en blijft de N18 hier grotendeels in zijn huidige vorm bestaan, met een maximum snelheid 
van 80 km/uur. Vanaf Groenlo tot Enschede blijft de bestaande N18 parallel aan de nieuwe 
omleiding bestaan als gebiedsontsluitingsweg.   
Van Varsseveld tot Groenlo is er in dit alternatief geen sprake van een ombouw. Wel worden de 
volgende zeven kruisingen gereconstrueerd: 
1. Aansluiting A18/N18; 
2. Het kruispunt N18 - N330 bij Varsseveld; 
3. Het kruispunt N18 - N318 bij Varsseveld; 
4. Het kruispunt N18 – Landstraat (bij de Radstake); 
5. Het kruispunt N18 – Varsseveldseweg bij Lichtenvoorde; 
6. Het kruispunt N18 - N312 bij Lichtenvoorde; 
7. Het kruispunt N18 - N313 bij Lichtenvoorde. 
Vanaf Groenlo is er sprake van een omleiding. Deze start ter plaatse van de huidige 
ongelijkvloerse aansluiting van de N319 met de N18 ten zuidoosten van Groenlo. Het tracé snijdt 
hier een recreatieterrein (Marveld). Vlak hierna buigt het nieuwe tracé in oostelijke richting af van 
de huidige N18. Het tracé ligt hierna parallel aan de huidige N18 tot ongeveer “De Keet” (met 
een doorsnijding van het recreatieterrein). Hierna buigt het tracé in westelijke richting af, kruist 
de bestaande N18 ongelijkvloers en sluit vervolgens vlak voorbij het bedrijventerrein “De Kiefte” 
aan op het tracé van alternatief O100W. Het blijft dit tracé volgen tot voorbij sportpark 
Bijenkamp. 
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Na de zuidelijke passage van het sportpark de Bijenkamp wordt het tracé van alternatief O100W 
weer verlaten. Ten aanzien van de traceringen van alle middellange en lange 
omleidingsalternatieven geldt het uitgangspunt dat het tracé zo ingepast dient te worden dat 
zowel de kern Rietmolen, het sportpark de Bijenkamp, als het waardevol natuurgebied “Het 
Lankheet” zo weinig mogelijk hinder mogen ervaren van het nieuwe tracé. Naast de fysieke 
hinder (de weg zelf) betreft het met name de akoestische effecten van de nieuwe infrastructuur. 
Na de kruising met de N315 buigt het tracé licht af in westelijke richting waarbij het enkele 
verspreid liggende onderdelen van de EHS aan de westzijde passeert. Evenals bij de passage 
van Rietmolen het geval is, geldt ook voor de passage Sint Isidorushoeve en Haaksbergen dat 
het tracé hier vrijwel exact tussen de beide kernen is ingepast. 
Vanaf de kruising met de N347 is bij de tracering rekening gehouden met de toekomstige 
uitbreidingsrichtingen van Haaksbergen en is het tracé dusdanig ingepast dat het divers 
verspreid liggende EHS-gebieden ontziet. Ten noorden van Haaksbergen wordt het toeristische 
spoor ongelijkvloers gekruist en is het tracé ingepast langs het aan de oostkant gelegen 
waterwingebied c.q. grondwaterbeschermingsgebied. 
Tot aan de aansluiting (1/4 klaverblad) met de A35 (aansluiting Westerval) houdt het tracé 
rekening met de rondom Boekelo gelegen EHS-gebieden. Wel raakt het vlak voor de aansluiting 
op de A35 een bestaande recreatieve voorziening. 
 
Groenlo-Enschede (100 2x2)(GE1002x2) 
Dit alternatief bestaat uit: 

• van Varsseveld tot Groenlo, het reeds beschreven ombouwalternatief O100W; 

• van Groenlo tot Enschede een nieuwe omleiding ontworpen als een 2x2 autoweg met een 
maximumsnelheid van 100 km/uur en ongelijkvloerse kruisingen. 

 
Elke rijbaan bestaat uit 2 rijstroken (zonder vluchtstrook) met dezelfde rijrichting. De beide 
rijbanen zijn fysiek van elkaar gescheiden door een middenberm met geleiderail. De bestaande 
N18 blijft in alle gevallen vooralsnog bestaan als gebiedsontsluitingsweg. 
Van Varsseveld tot Groenlo is de tracering en uitvoering identiek (= 100km/uur) aan het 
ombouwalternatief O100W. Vanaf Groenlo is de tracering van dit alternatief vrijwel identiek aan 
het vorige alternatief GE100 2x1. De enige afwijking zit in de passage van het sportpark de 
Bijenkamp. In de uitwerking van dit alternatief is gekozen voor een westelijke passage. Deze 
keuze is met name ingegeven om een objectieve vergelijking te kunnen maken ten aanzien van 
de optredende barrièrewerking. Conform de modulaire opbouw kan in de uiteindelijke 
uitwerking gekozen worden voor zowel een westelijke als oostelijke passage. 
 
 
Lange omleidingen: 
 
Varsseveld - Enschede (100 2x1)(VE1002x1) 
Dit alternatief is ontworpen als een nieuwe autoweg 2x1 met een maximum 
snelheid van 100 km/uur. De beide rijbanen zijn voorzien van 1 rijstrook met een brede 
vluchtstrook. De beide rijbanen zijn fysiek van elkaar gescheiden door een middenberm met 
geleiderail. De bestaande N18 blijft in alle gevallen bestaan als gebiedsontsluitingsweg. 
 
Het nieuwe tracé van dit alternatief start op het punt waar de huidige A18 bij Varsseveld 
overgaat in de N18. Het tracé passeert Varsseveld aan de westzijde en loopt vervolgens 
tussen de buurtschappen Heelweg-Oost en Heelweg-West door, zoveel mogelijk via / langs 
de bestaande kavelgrenzen. Voorbij de passage van de kernen Harreveld en Zieuwent buigt het 
tracé lichtjes af in westelijke richting en volgt het tracé de begrenzing van het Nationaal 
landschap Achterhoek. Na de kruising met de N319 sluit het tracé aan op de westelijke 
begrenzing van het bedrijventerrein “De Laarberg” (dit in verband met de ontsluiting van dit 
bedrijventerrein). Vanaf het bedrijventerrein “De Laarberg” loopt het tracé vrijwel evenwijdig aan 
de bestaande N18, passeert het tracé op geringe afstand camping “De Fontein” en sluit kort 
hierna aan op het tracé van de middellange omleiding GE1002x2 welk tracé het ook blijft volgen 
tot aan de aansluiting op de A35 middels een ¼ klaverblad. 
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Varsseveld - Enschede (100 2x2)(VE1002x2) 
Dit alternatief is ontworpen als een autoweg 2x2, met een ontwerpsnelheid van 120 km/uur. Elke 
rijbaan bestaat uit 2 rijstroken met dezelfde rijrichting. De beide rijbanen zijn fysiek van elkaar 
gescheiden door een middenberm met geleiderail. De maximum toegestane snelheid bedraagt 
100 km/uur. De asligging van dit alternatief is echter gebaseerd op een ontwerpsnelheid van 120 
km/uur. Hierdoor kan dit alternatief in de toekomst als basis dienen voor een mogelijke uitbouw 
naar een autosnelweg. De bestaande N18 blijft in alle gevallen bestaan als 
gebiedsontsluitingsweg. 
De tracering, locaties van aansluiting en het systeem van parallelvoorzieningen is voor dit 
alternatief vrijwel identiek aan die van alternatief VE 100 2x1. Een verschil is de aansluiting bij 
knooppunt Westerval. Bij dit alternatief wordt deze aansluiting omgebouwd tot een volledig 
klaverblad, waarbij de directe ontsluiting van het Grolschterrein in dit klaverblad komt te 
vervallen. 
 
Harreveld – Enschede (100 2x1)(HE1002x1) 
Dit alternatief is vrijwel identiek aan het alternatief VE 100 2x1. Echter daar waar de andere 
alternatieven in beginsel zijn ontworpen op basis van verkeerskundige en ontwerptechnische 
randvoorwaarden voorzien van een hierop afgestemde landschappelijke inpassing is er in dit 
alternatief sprake van een omgekeerde redenering, namelijk dat de landschappelijke waarden in 
het gebied richtinggevend zijn geweest voor de tracering. Bestaande structuren en 
landschappelijke kenmerken zijn zoveel mogelijk passend doorsneden en waar mogelijk 
versterkt. Een voorbeeld van dit laatste is dat de doorsnijding van de essen in het landschap 
wordt benadrukt door de weg hier ten opzichte van het maaiveld met een kleine 0,50 meter in de 
es te verzinken waardoor de doorsnijding van de es wordt benadrukt door een opgaand talud ter 
plaatse van de doorsnijding. Verder is het mogelijk door de toepassing van afwijkende  
boogstralen een meer meanderende N18 te creëren waarmee meer wordt aangesloten bij de 
fijnmazige perceelstructuur in het gebied. 
 
Het eerste deel van dit alternatief volgt vanaf Varsseveld tot Harreveld het tracé van de huidige 
N18. De reden om in afwijking van de vorige alternatief niet direct vanaf Varsseveld een nieuw 
tracé aan te leggen ligt in het feit dat op deze wijze geen barrière wordt gecreëerd tussen de 
beide buurschappen Heelweg West en Heelweg Oost. Na Harreveld buigt het tracé in westelijke 
richting af om vervolgens aan de zuidzijde van de spoorlijn Zutphen - Winterswijk ter hoogte van 
de Brandersdijk aan te takken op het tracé van alternatief Varsseveld-Enschede (VE1002x1). 
Na de kruising van de ecologische verbindingszone “Lievelderbeek” wijkt het tracé weer af 
van VE1002x1. Tot aan de aansluiting op het bedrijventerrein “De Laarberg” meandert het 
tracé en volgt het tracé hier enkele specifieke verkavelingstructuren waarmee de aantasting 
van landbouwkundige waarden zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd. 
Vanaf de aansluiting van het bedrijventerrein “De Laarberg”, correspondeert dit alternatief 
qua tracering weer met de lange omleiding VE1002x1 om pas na de kruising met de N347 
ten oosten van Haaksbergen weer te gaan “meanderen” op basis van het principe dat het 
tracé hier zo goed als mogelijk in lijn loopt met de aanwezige kavelstructuur. 
 
 
De ontwikkeling van het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA): 
In samenspraak met het ministerie van Verkeer & Waterstaat zijn in deze studie zijn 2 MMA’s 
ontwikkeld.  
Een MMA 80 (km/uur) dat enkel voorziet in het bieden van een oplossing voor de 
geconstateerde leefbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten.  
En een MMA 100 (km/uur) dat voldoet aan de eisen van een stroomweg-inrichting met een 
rijsnelheid 100 km/uur en ongelijkvloerse kruisingen. Dit MMA 100 (km/uur) voorziet naast het 
oplossen van de leefbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten ook in het inwilligen van de 
ambitie om de regionale economie te stimuleren. 
 
Het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) is het alternatief (of combinatie van 
alternatieven) dat: 
1. voldoende probleemoplossend, realistisch en uitvoerbaar is; 
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2. uitgaat van de best bestaande mogelijkheden ter bescherming en/of verbetering van het 
milieu; 

3. niet leidt tot wezenlijke negatieve effecten op het onderliggende wegennet; 
4. op een duurzame wijze de problemen ten aanzien van de bereikbaarheid oplossen. 
 
Voor het ontwikkelen van de MMA ‘s zijn aanvullend de volgende doelstellingen geformuleerd: 

• het MMA biedt een gelijkwaardig alternatief met een oplossing voor de doelstellingen van het 
project; 

• de positieve effecten van de alternatieven ten aanzien van het groen en grijs milieu worden 
gecombineerd om te komen tot een MMA met aanvullend verbetering van de effecten van 
grijs respectievelijk groen milieu; 

• voor de mitigerende maatregelen moet gekeken worden naar maximaal haalbaar rendement 
in relatie tot de kosten; 

• geen onnodige doorsnijding van landelijk gebied; 

• ontzien van waarden in het algemeen, indien niet mogelijk dan maatregelen treffen, in de 
volgorde van: voorkómen, mitigeren, compenseren; 

 
MMA 80 
Op basis van bovenstaande doelstellingen is als basis voor het MMA 80 gekozen voor de korte 
omleiding “ombouw 80 Oost”. Voor het wegvak Varsseveld – Groenlo is geen ombouw voorzien; 
slechts enkele gelijkvloerse kruispunten worden gereconstrueerd. 
 
MMA 100 
Uitgaande van dezelfde redeneerlijn komt alternatief “ombouw 100 West” als beste naar voren 
om als basis te dienen voor het MMA 100 km/uur. Het belangrijkste argument in deze is het feit 
dat dit ombouwalternatief in vergelijking met de andere alternatieven de geringste nieuwe 
doorsnijding kent.  
Bijzonder aandachtspunt bij dit alternatief als basis voor het MMA 100 km/uur is het feit dat dit 
alternatief aanzienlijke sloop van woningen tot gevolg heeft in met name de kern Haaksbergen 
(51 stuks) alsmede hier ook leidt tot een aanzienlijke toename van de barrièrewerking. Om aan 
dit bezwaar tegemoet te komen kan lokaal een omleiding om Haaksbergen worden gerealiseerd. 
Een genoemde optie om na Haaksbergen niet terug te buigen naar het tracé van O100W maar 
het tracé van de (middel)lange omleidingen te blijven volgen is niet overgenomen gezien het feit 
dat de (middel)lange omleidingen hier het bezwaar kennen dat op vrij korte afstand van elkaar 
twee belangrijke verbindingen blijven bestaan. Dit feit kan een aanzienlijke druk geven op de 
ruimtelijke kwaliteit van het ontstane tussengebied. Dit risico past niet binnen de competentie 
van een MMA. 
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Bijlage 4 Nadere beschouwing tracékeuze op basis van ontvangen reacties  
 
 
Vergelijking alternatieven tracé Groenlo en aansluitingen bij Groenlo – Eibergen 
Door de eigenaar van het recreatiepark Marveld is op de informatieavond een beeld neergezet 
alsof zijn park geheel zou verdwijnen. Daarvan is echter geen sprake. Tijdens de inspraak is 
meerdere malen aangegeven dat de huidige beëindiging bij Groenlo onlogisch zou zijn, als het 
de ambitie is om in de toekomst de weg door te trekken als een 100km/uur weg. 
 
In de BBG vergadering van 30 oktober 2008 zijn 6 alternatieven in beeld gebracht voor de 
aansluiting bij Groenlo in combinatie met een tracékeuze tussen Eibergen en Groenlo. Van deze 
alternatieven zijn de voor- en nadelen en de kosten in beeld gebracht. Op basis van hiervan blijft 
het advies om voor de beëindiging bij Groenlo te kiezen voor het tracé conform het voorlopige 
voorkeursalternatief. Voor het tracé tussen Groenlo en Eibergen wordt geadviseerd te kiezen 
voor het MMA 100. Uit de vergelijking van het voorkeursalternatief en de alternatieven blijkt dat: 

• het mogelijk is de N18 ter hoogte van Marveld op te waarderen naar een autoweg 100 
km/uur 2x1rijstrook, zodanig dat er sprake is van een minimale aantasting van Marveld. De 
oplossing is toekomstvast en uitbreidbaar naar 100km/uur 2x2strooks;  

• er geen sprake is van het ontstaan van een flessenhals bij Groenlo, de weg gaat vloeiend 
over van 100km/uur 2x1 naar 80km/uur 2x1; 

• het goed mogelijk is om vanaf de huidige beëindiging bij Groenlo de weg door te trekken 
naar Varsseveld als autoweg 2 x 2 rijstroken op het bestaande tracé of op een nieuw tracé; 

• er mogelijkheden zijn om het tracé tussen Groenlo en Eibergen zoveel mogelijk te bundelen 
waardoor nieuwe doorsnijdingen voorkomen worden;  

• het voorkeursalternatief minder nieuwe doorsnijdingen geeft dan een westelijke omleiding 
om Groenlo; 

• de alternatieven “over de Laarberg, over de N319, over de N319 PLUS “ hebben 
verkeerskundige bezwaren voor De Laarberg, Groenlo en de ontsluiting van Eibergen. 
Onderdelen van deze alternatieven zijn niet uitgewerkt in de Trajectnota/MER N18, waardoor 
een aanvulling nodig is met een doorlooptijd van minimaal acht maanden; 

• de kosten van de alternatieven “over de N319, over de N319 PLUS “ aanzienlijk hoger zijn 
dan er aan budget beschikbaar is. 

 
In deze notitie zijn alle argumenten en kosten per alternatief uitgewerkt.  
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1. Alternatief GE Groenlo – Enschede 100 km/uur 2 x 1 
 
Beschrijving  
Tussen Groenlo en Eibergen wordt een nieuwe N18 autoweg 2 x 1 met ongelijkvloers 
aansluitingen aangelegd. Aansluitingen bij Groenlo en Eibergen zijn voorzien bij de N319 en de 
Laarberg. 
 

 
 
Vertrekpunt voor uitwerking in OTB fase. 

• De bestaande N18 in Groenlo krijgt de functie voor afwikkeling van het lokale verkeer.  

• Voor behoud van aansluiting van de Vredenseweg op de N18 is een viaduct 
noodzakelijk. Alternatief is een verlegging van de Vredenseweg naar de nieuwe 
aansluiting bij de Laarberg. Of het aanwenden van een bestaande structuur voor de 
afwikkeling van het verkeer uit deze omgeving naar Zwillbrock (D). Verkeer met een 
bestemming verder in Duitsland zou dan gebruik moeten maken van groter 
grensovergangen bij Enschede (A35) of Aalten (N313). 

• In de TNMER is een fietstunnel voorzien bij de Kiefteweg. Voor afwikkeling verkeer 
tussen Beltrum en Eibergen is viaduct noodzakelijk.  

• Bij de Kerkdijk ter hoogte van wegrestaurant Keet is een fietstunnel noodzakelijk. Deze 
is niet voorzien in de TN/MER.  

• Voor afwikkeling van lokaal verkeer zijn voldoende parallelwegen noodzakelijk.  

• Optioneel : De bocht nabij Marreveld iets naar binnen te leggen, dit leidt tot een 
minimale aantasting van Marveld. De bocht is toekomstvast en uitbreidbaar naar 
100km/uur 2x2. Vervolgens overgang naar het nieuwe tracé. 

Kosten 

• Kosten van dit alternatief worden geraamd op € 279 miljoen. 
Procedure 

• Uitwerking tot OTB vergt geen extra tijd. 
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Voordelen 

• Goede en veilige verkeersafwikkeling mogelijk. 

• Uitbouw tot 2x 2 autoweg mogelijk. 

• Duidelijk onderscheid tussen ontsluitingsweg en stroomweg. 

• De weg gaat vloeiend over van 100km/uur 2x1 naar 80km/uur 2x1. Er geen sprake is 
van het ontstaan van een flessenhals bij Groenlo. 

• Het is goed mogelijk om vanaf de huidige beëindiging bij Groenlo de weg door te trekken 
naar Varsseveld als autoweg 2 x 2 rijstroken op het bestaande tracé of op een nieuw 
tracé.  

• Middellange variant Groenlo-Enschede leidt tot minder doorsnijding van landschappen 
en buurtschappen dan de lange varianten Varsseveld-Enschede en Harreveld-
Enschede.  

• Hupselse Es blijft onderdeel van het buitengebied. 

• Robuustere restruimte tussen bestaand N18 en nieuw tracé. 
Nadelen 

• Doorsnijding camping ’t Eibernest en beperkte aantasting van recreatiecentrum 
Marreveld. 

• Ruimtelijke kwaliteit van het gebied tussen bestaande en nieuwe N18 kan op termijn 
onder druk komen te staan.  

• Doorsnijding buurtschap Hupsel. 
 
Overdracht N18  

• Bestaande N18 tussen  Eibergen en Laarberg wordt een gebiedsontsluitingsweg 80 
km/uur in beheer bij Berkelland 

• Bestaande N18 tussen N319 en Laarberg wordt een erftoegangsweg 50/60 km/uur in 
beheer bij Oost Gelre. 

Overdracht overige wegen 

• Niet van toepassing.  
 
2.  Ombouw 100 west ( MMA)  
Beschrijving 
Basis is de ombouw 100 West ( omleiding om Eibergen en Usselo) gecombineerd met een 
westelijke omleiding om Haaksbergen. Het tracé gaat na de drie omleidingen weer terug naar 
bestaand huidig tracé van de N18. Het betreft een autoweg 2x1 met ongelijkvloerse kruisingen. 
Tussen Eibergen en Groenlo wordt huidige N18 vervangen door een autoweg 2 x 1 met 
ongelijkvloers aansluitingen met parallelwegen. Nieuwe aansluitingen bij Groenlo en Eibergen 
zijn voorzien bij de N319, de Laarberg, Eibergen-zuid en N315. 
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Vertrekpunt voor uitwerking in OTB fase. 

• Ter hoogte van Groenlo is rekening gehouden met een geringe verschuiving van het 
tracé in oostelijk richting binnen de bandbreedte van 100 meter. De bestaande N18 kan 
in combinatie met de ruimte van de bestaande parallelle voorziening voor afwikkeling 
van lokaal verkeer worden gebruikt.  

• In de TNMER is een fietstunnel voorzien bij de Kiefteweg. Voor afwikkeling verkeer 
tussen Beltrum en Eibergen is viaduct noodzakelijk.  

• De nieuwe aansluiting aan de zuidzijde van Eibergen is geprojecteerd nabij de 
Groenloseweg. Een nieuwe  aansluiting bij Eibergen op de Kieftweg leidt tot ongewenste 
verkeersdruk op de wegen binnen de kom. Langs de nieuwe autoweg wordt een 
parallelweg aangelegd.  

• Bij de Kerkdijk ter hoogte van wegrestaurant Keet is een fietstunnel noodzakelijk. Deze 
is niet voorzien in de TN/MER. 

• Aansluiting van de Vredenseweg op de N18 bij de Sliem verleggen naar de 
ongelijkvloerse aansluiting Laarberg. Hiervoor een parallelweg aanleggen. Of het 
aanwenden van een bestaande structuur voor de afwikkeling van het verkeer uit deze 
omgeving naar Zwillbrock (D). Verkeer met een bestemming verder in Duitsland zou dan 
gebruik moeten maken van groter grensovergangen bij Enschede (A35) of Aalten 
(N313). 

Kosten 

• Kosten van dit alternatief worden geraamd op €  285 miljoen.  
Procedure 

• Uitwerking tot OTB vergt geen extra tijd. 
Voordelen 

• Goede en veilige verkeersafwikkeling mogelijk.  

• Minimale aantasting van Marveld. De bocht is toekomstvast en uitbreidbaar naar 
100km/uur 2x2;  

• Er is geen sprake is van het ontstaan van een flessenhals bij Groenlo, de weg gaat 
vloeiend over van 100km/uur 2x1 naar 80km/uur 2x1; 

• Het is goed mogelijk om vanaf de huidige beëindiging bij Groenlo de weg door te trekken 
naar Varsseveld als autoweg 2 x 2 rijstroken op het bestaande tracé of op een nieuw 
tracé; 

• Ontsluiting Eibergen-zuid gunstig gelegen voor industrieterreinen Kiefte. 
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• Geen nieuwe doorsnijding van landschap door gebruik van bestaand tracé tussen 
Groenlo en Eibergen. 

• Geen restruimten tussen bestaand en nieuw tracé N18. 

• Meest milieuvriendelijk.  
Nadelen 

• Forse aantasting en sloop van bestaande ruimtelijke- en infrastructuur en bebouwing 
langs de N18 tussen Groenlo en Eibergen. 

• Doorsnijding buurtschap Hupsel. 
Overdracht N18  

• Parallelwegen langs nieuwe N18 tussen Laarberg en Eibergen-zuid komen in beheer bij 
Rijkswaterstaat. 

• Bestaande N18 tussen Eibergen-zuid en N823 wordt een erftoegangsweg 60/50 km/uur. 
In beheer bij gemeente Berkelland 

• Bestaande N18 tussen N319 en Laarberg wordt een erftoegangsweg 50/60 km/uur in 
beheer bij Oost Gelre. 

Overdracht overige wegen 

• Niet van toepassing.  
 
3. Over de Laarberg 
Dit alternatief gaat uit van  een toekomstige realisatie van een van de lange varianten VE of HE.   
 
Beschrijving 
Basis is aanleg van een nieuwe tracé tussen de westelijke aansluiting bij de Laarberg tot 
Enschede als 100km/u 2x1 met ongelijkvloerse kruisingen. Voor het traject N318-Laarberg wordt 
voorgesteld het huidige tracé bestaande N18 1x2 80km/uur te handhaven.  
Door  aansluiting van de Deventer Kunstweg op de nieuwe N18 zal nader onderzoek nodig zijn 
naar opwaardering van de functie van deze weg tussen de Laarberg en Borculo. 
 

 
 
Vertrekpunt bij uitwerken OTB 

• Toename barrièrewerking (oversteekbaarheid) en afname van de doorstroming 
(stremming) op het huidige tracé N18 bij Groenlo. Om dat te voorkomen zijn 
parallelvoorzieningen nodig om aantal kruisingen met VRI’s te verminderen. De kosten 
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hiervoor zijn naar verwachting vergelijkbaar met die van de aanleg van een nieuw tracé 
zoals in alternatief 1. 

• In de TNMER is een fietstunnel voorzien bij de Kiefteweg. Voor afwikkeling verkeer 
tussen Beltrum en Eibergen is viaduct noodzakelijk.  

 
 

Kosten:  

• Kosten van dit alternatief worden geraamd op €  280 miljoen  
Procedure 

• Uitwerking tot OTB vergt geen extra tijd.  
Voordelen 

• Lange omleidingen HE en VE blijven op termijn realiseerbaar. 
Nadelen 

• Toename barrièrewerking (oversteekbaarheid) en afname van de doorstroming 
(stremming) op het huidige tracé N18 bij Groenlo. Om dat te voorkomen zijn 
parallelvoorzieningen langs de bestaande N18 nodig. De kosten hiervoor zijn naar 
verwachting vergelijkbaar met die van de aanleg van een nieuw tracé zoals in het 
voorkeursalternatief. 

• Korter tracé 100km/uur vergeleken met het voorkeursalternatief; 

• Hoofdroute over de Laarberg niet geschikt voor afwikkeling verkeer N18. Leidt tot 
stagnatie op en slechte ontsluiting van het bedrijventerrein. 

• Ontstaan van een flessenhals op de N18 bij De Laarberg door de twee haakse 
verbindingen; 

• Toename van sluipverkeer op onderliggend wegennet. 

• Vanuit zuidelijke richting is er onvoldoende stimulans om het nieuwe tracé te gaan 
volgen waardoor het bestaande tracé nog zwaar belast blijft 

• De ontsluiting van de woonwijken in Groenlo Oost ernstig aangetast wordt (ontsluiting 
via de vesting is geen optie). Aansluiting van bedrijfsterrein Brandenmate en 
Eibergseweg blijft noodzakelijk hetgeen de doorstroming op de N18 frustreert.  

• Hupselse Es raakt ingesloten door wegenstructuur.  
Overdracht N18  

• Oude N18 vanaf kruising met de Laarberg tot N823 wordt een provincie ontsluitingsweg.  
 

 
4. Over de N319 
Dit alternatief gaat uit van een toekomstige realisatie van een van de lange varianten VE of HE.   
 
Beschrijving 
Verbetering van het traject Groenlo/N319 – Enschede volgens de zogenoemde lange omleiding 
(100km/u 2x1). De N319 tussen nieuwe en bestaand N18 blijft 80 km/uur. Door  aansluiting van 
de Deventer Kunstweg op de nieuwe N18 zal nader onderzoek nodig zijn naar opwaardering van 
de functie van deze weg tussen de Laarberg en Borculo. 
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Vertrekpunt bij uitwerken OTB 

• Viaduct voor kruising Grolseweg en Kiefteweg 

• In de TN/MER is een fietstunnel voorzien bij de Kiefteweg. Voor afwikkeling verkeer 
tussen Beltrum en Eibergen is viaduct noodzakelijk.  

Kosten:  

• Kosten van dit alternatief worden geraamd op €  329 miljoen  
Procedure 

• Uitwerking tot OTB vergt extra tijd, minimaal 8 maanden, zie toelichting aan het eind van 
deze notitie.  

Voordelen 

• Lange omleidingen HE en VE blijven op termijn realiseerbaar. 
Nadelen 

• Afstand tussen oude N18 en nieuwe N18 is te groot. Doorgaand verkeer N18 blijft 
gedeeltelijk de oude N18 langs Groenlo en door Eibergen volgen.  

• Grotere en duurdere aanpassingen van de bestaande N18 buiten de kom zijn nodig voor 
weren landbouwverkeer en beperken aantal zijwegen.  

• Er zal tevens een alternatief geboden moeten worden aan het landbouwverkeer en 
langzaam verkeer in het algemeen. 

• Grotere en duurdere aanpassingen van de bestaande N18 binnen de kom zijn  nodig 
voor weren doorgaand verkeer.  

• Grotere barrièrewerking en hogere geluidsbelasting N319. Hoge verkeersintensiteiten op 
N319 door kom Groenlo. 

• Aanpassingen aan N319 nodig. 

• Ontstaan van een flessenhals op de N319  

• Gebrek aan doorstroming op de uitvalswegen van Groenlo leid eveneens tot een grote 
omgevingshinder bij deze oplossing 

Overdracht oude N18 

• Oude N18 vanaf N319 tot N823 wordt niet automatisch over genomen door de 
gemeenten. 
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5. Via de N319 plus 
Dit alternatief houdt rekening met een toekomstige realisatie van een van de lange varianten VE 
of HE.   
Beschrijving 
Verbetering van het traject Groenlo/N319 – Enschede volgens de zogenoemde lange omleiding 
(100km/u 2x1). Zuidelijk van Groenlo wordt de een nieuwe rondweg aangelegd tussen N18 en 
N319. De bestaande N18 direct zuidelijk van de huidige aansluiting n319 wordt afgesloten. Door  
aansluiting van de Deventer Kunstweg op de nieuwe N18 zal nader onderzoek nodig zijn naar 
opwaardering van de functie van deze weg tussen de Laarberg en Borculo. 
 
 

 
 
( aansluiting nw N18 op n319 gelijk aan variant “bestaande N319 
 
Vertrekpunt bij uitwerken OTB 

• Viaduct voor kruising Grolseweg en Kiefteweg 

• In de TNMER is een fietstunnel voorzien bij de Kiefteweg. Voor afwikkeling verkeer 
tussen Beltrum en Eibergen is viaduct noodzakelijk.  

Kosten:  

• Kosten van dit alternatief worden geraamd op €  333 miljoen  
Procedure 

• Uitwerking tot OTB vergt extra tijd, minimaal 8 maanden, zie toelichting aan het eind van 
deze notitie.  

Voordelen 

• Lange omleidingen blijven op lange termijn realiseerbaar. 
Nadelen 

• Slechte bereikbaarheid Eibergen vanaf het zuiden. Verkeer tussen Eibergen en  
Lichtenvoorde en verder moet bij Groenlo fors omrijden.   

• Nieuwe rondweg nodig aan zuidzijde van Groenlo deze geeft ruimtelijke beperkingen.  
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• Ongewenste extra verkeersdruk Groenlo-Borculo via Beltrum. Opwaarderen Deventer 
Kunstweg is nodig als alternatief.” 

Overdracht N18 

• Nieuwe rondweg N18 zuidelijk van Groenlo wordt regionale ontlsuitingsweg 80 km/uur in 
beheer bij het Rijk. 

• Oude N18 vanaf N319 tot N823 wordt N18 
 
6. Nieuwe ontsluitingsweg langs De Laarberg  
Dit alternatief houdt rekening met een toekomstige realisatie van een van de lange varianten VE 
of HE.  Het doorgaand verkeer N18 rijdt ten opzichte van alternatief 3 niet meer via de Laarberg . 
De ongelijkvloers aansluiting bij de Laarberg wordt verplaatst richting Eibergen. Verkeer tussen 
bestaand en nieuwe N18 rijdt via een nieuwe ontsluitingsweg 80 km/uur. Door  aansluiting van 
de Deventer Kunstweg op de nieuwe N18 zal nader onderzoek nodig zijn naar opwaardering van 
de functie van deze weg tussen de Laarberg en Borculo. 
 
Beschrijving 
Basis is aanleg van een nieuwe tracé tussen een nieuwe aansluiting Deventer Kunstweg ten 
noord-westen van de Laarberg tot Enschede als 100km/u 2x1 met ongelijkvloerse kruisingen. 
Voor het traject N319-Laarberg wordt voorgesteld het huidige tracé bestaande N18 1x2 
80km/uur te handhaven. De Laarberg blijft via bestaande N18 ontsloten.  
 

 
 
 
Vertrekpunt bij uitwerken OTB 

• Toename barrièrewerking (oversteekbaarheid) en afname van de doorstroming 
(stremming) op het huidige tracé N18 bij Groenlo. Om dat te voorkomen zijn 
parallelvoorzieningen nodig om aantal kruisingen met VRI’s te verminderen. De kosten 
hiervoor zijn naar verwachting vergelijkbaar met die van de aanleg van een nieuw tracé 
zoals in deeloplossing. 

• In de TN/MER is een fietstunnel voorzien bij de Kiefteweg. Voor afwikkeling verkeer 
tussen Beltrum en Eibergen is viaduct noodzakelijk.  
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• Versnelde studie provincie naar opwaardering Deventer Kunstweg ( tussen Laarberg en 
Nettelhorsterweg) tot regionale ontsluitingsweg.  

Kosten:  

• Kosten van dit alternatief worden geraamd op €  280 miljoen. 
Procedure 

• Uitwerking tot OTB vergt extra tijd, minimaal 8 maanden, zie toelichting aan het eind van 
deze notitie.  

Voordelen 

• Geen overlast van doorgaand verkeer over de Laarberg.  
Nadelen 

• Toename barrièrewerking (oversteekbaarheid) en afname van de doorstroming 
(stremming) op het huidige tracé N18 bij Groenlo. Om dat te voorkomen zijn 
parallelvoorzieningen langs de bestaande N18 nodig. De kosten hiervoor zijn naar 
verwachting vergelijkbaar met die van de aanleg van een nieuw tracé zoals in 
deeloplossing. 

• Toename van sluipverkeer op onderliggend wegennet. 

• Hupselse Es raakt omsloten door wegenstructuur.  

• Vanuit zuidelijke richting is er onvoldoende stimulans om het nieuwe tracé te gaan 
volgen waardoor het bestaande tracé nog zwaar belast blijft 

• De ontsluiting van de woonwijken in Groenlo oost ernstig aangetast worden (ontsluiting 
via de vesting is geen optie ) Aansluiting van bedrijfsterrein Brandenmate en 
Eibergseweg blijft noodzakelijk het geen de doorstroming op de N18 frustreert.  

Overdracht N18  

• Oude N18 vanaf kruising met de Laarberg tot N823 wordt provinciale ontsluitingsweg  
 
 

Toelichting extra procedure tijd van minimaal 8 maanden: 
Bij zowel de variant via N319, N319 plus, langs de Laarberg, als de Bijenkamp moet rekening 
worden gehouden met extra procedure tijd aangezien de weggedeelten niet in de TNMER zijn 
meegenomen, en niet binnen de 100 m zone vallen van bestaande alternatieven tracés. 
Aangezien deze oplossing van grote invloed is op de keuze van het Standpunt, dient dit voor het 
Standpunt uitgezocht te worden. Naast de inhoudelijke werkzaamheden, dient opnieuw inspraak 
te doorlopen worden. De volgende werkzaamheden moeten verricht worden:  
 
activiteit doorlooptijd 

Opdrachtformulering (toestemming van 
Bevoegd Gezag, afstemming met ABG, en met 
Arcadis) 

2 weken 

Ontwerpen 3 weken 

verkeersberekeningen 3 weken 

Milieu effecten geluid, lucht, natuur 3 weken 

rapportage 3 weken 

Toetsing door Tracé/mer centrum 2 weken 

Voorbereiden inspraak 2 weken 

Inspraak 6 weken 

Toetsing commissie mer 5 weken 

  
Totale doorlooptijd 30 weken (8 maanden) 
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Mogelijke tracékeuze 100 km/uur voor het gedeelte Eibergen- Haaksbergen  
 
In de TNMER zijn voor dit gedeelte Stippellijn tussen de N823 ( weg tussen Eibergen en Neede) 
en Haaksbergen drie alternatieven opgenomen voor een 100 km/uur autoweg.  
Op basis van de inspraakreacties is door beide gemeenten een nieuwe alternatief toegevoegd. 
De MMA plus variant. In deze MMA plus variant wordt een nieuw tracé westelijk om Eibergen en 
de Bijenkamp gelegd.  
  
Ter hoogte van de Bijenkamp zijn voor de autoweg 100 km/uur twee mogelijke tracés 
onderzocht. Een tracé langs de westzijde van de Bijenkamp maakt onderdeel uit van het 
alternatief GE 2x1 100. Een tracé langs de oostzijde van de Bijenkamp maakt onderdeel uit van 
het alternatief GE 2x2 100. Beide tracés zijn binnen de raming uitwisselbaar. In beide tracés is 
een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting voorzien op de N315 in combinatie met een haakse 
aansluiting van de N315 op de N18. 
 
Vertrekpunt bij uitwerken OTB: 
In beide varianten is het sportpark bereikbaar voor autoverkeer en fietsverkeer via een 
fietsvoetgangerstunnel. Door aanleg fietstunnel blijft een veilige fietsverbinding met Eibergen en 
Neede gehandhaafd. Gebruik van Slingebos en Mallumse Es vanuit Bijenkamp via de fietstunnel 
blijft mogelijk.  Voor ontsluiting autoverkeer is bij oostelijke passage een parallelweg nodig 
tussen N823 en Bijenkamp.  
 
 
1. Alternatief GE 2x1 met tracé zuidoostelijke passage Bijenkamp 

 
 
 
Kosten 

• Kosten van deze variant worden geraamd op € 279 miljoen. 
Procedure 

• Uitwerking tot OTB vergt geen extra tijd. 
 Voordelen 

• Goede en veilige verkeersafwikkeling mogelijk. 

• Uitbouw tot 2x 2 autoweg mogelijk. 

• Duidelijk onderscheid tussen ontsluitingsweg en stroomweg.  

• Minder belasting van het landgoed Lankheet dan in MMA varianten 
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Nadelen 

• Doorsnijding landschap ( Slingebos - Mallumse Es en Essenlandschap Brammelo). 

• Doorsnijding buurtschap Rietmolen en Brammelo. 

• Maatregelen nodig op bestaande N18 voor het weren van landbouwverkeer. 

• Ruimtelijke versnippering door geringe restruimte tussen bestaand en nieuw tracé. 

• Barrièrewerking tussen sportpark Bijenkamp en Eibergen. Merendeel van de sporters 
Bijenkamp komt uit Eibergen. 

 
Overdracht N18   

• Bestaande N18 tussen  N823 en rondweg Haaksbergen ( Pen caravans) wordt regionale 
ontsluitingsweg 80 km/uur in beheer van provincies Gelderland en Overijssel. 

Overdracht overige wegen 

• Provincie Gelderland en gemeente Berkelland bespreken overdracht N823 naar 
gemeente Berkelland. Nieuwe functie wordt erftoegangsweg 60 km/uur.  

 
2. Alternatief GE 2x2 met noordwestelijke passage Bijenkamp 
 

 
 
Kosten 

• Kosten van deze variant worden geraamd op € 279 miljoen. 
Procedure 

• Uitwerking tot OTB vergt geen extra tijd. 
Voordelen 

• Goede en veilige verkeersafwikkeling mogelijk. 

• Uitbouw tot 2x 2 autoweg mogelijk 

• Duidelijk onderscheid tussen ontsluitingsweg en stroomweg. Bestaande N18 wordt 
regionale ontsluitingsweg. 

• Robuustere restruimte tussen bestaand N18 en nieuw tracé. 

• Minder belasting van het landgoed Lankheet dan in MMA varianten en ook minder dan in 
GE 2x1. 

• Geen barrièrewerking tussen Eibergen en Bijenkamp. 

• Minste sloop van bedrijven en agrarische bedrijven nodig. 

• Doorsnijd de minste recreatieve fietsroutes. 

• Minste sloop woningen op het Haaksbergse grondgebied. 

• Geen doorsnijding van Mallumse Es - Slingebos. 
Nadelen 

• Doorsnijding landschap (Essenlandschap nabij Brammelo) 

• Doorsnijding buurtschap Rietmolen en Brammelo 

• Maatregelen nodig op bestaande N18 voor het weren van landbouwverkeer. 
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Overdracht N18  

• Bestaande N18 tussen  N823 en rondweg Haaksbergen ( Pen caravans) wordt regionale 
ontsluitingsweg 80 km/uur in beheer van provincies Gelderland en Overijssel. 

• Bestaande N18 binnen de kom van Eibergen en Haaksbergen wordt gemeentelijke 
erftoegangsweg. 

Overdracht overige wegen 

• Provincie Gelderland en gemeente Berkelland bespreken overdracht N823 naar 
gemeente Berkelland.   

 
. 

 
MMA 100 met zuidoostelijke passage Bijenkamp 
 

 
 
Bij het MMA 100 is de nieuwe autoweg 2x1 tussen de provinciegrens en het tankstation op het 
bestaande tracé geprojecteerd. Nieuwe aansluitingen zijn gepland nabij de N315 en nabij het 
tankstation Brand Oil. 
 
Vertrekpunt voor uitwerking in OTB fase. 
Voor de afwikkeling van het verkeer tussen Eibergen en de aansluiting N315 moet de huidige 
N18 verlegd worden tussen de provinciegrens en de nieuwe aansluiting nabij N315. 
Tussen de aansluiting bij de N315 en de nieuwe aansluiting nabij het huidige tankstation Brand 
Oil is momenteel geen directe parallelle verbinding voorzien. Realisering van deze parallelle 
verbinding is noodzakelijk voor het overige verkeer. 
Kosten 

• Indien gekozen wordt voor tracé MMA100 van N319-N347 en dan tracé van 
VE1002x1van N347-Enschede bedragen de kosten € 285 miljoen  

.Procedure 

• Uitwerking tot OTB vergt geen extra tijd. 
 

Voordelen 

• Goede en veilige verkeersafwikkeling mogelijk. Bestaande N18 wordt gemeentelijke 
ontsluitingsweg. 

• Gedeeltelijk opwaarderen bestaande tracégedeelten N18  

• Uitbouw tot autoweg 2x2 is mogelijk. 
 

• Minimale doorsnijding van landschap en buurtschappen  

• Minimale restruimten tussen bestaand en nieuw tracé.  
Nadelen 

• Barrièrewerking tussen sportpark Bijenkamp en Eibergen. Merendeel van de sporters 
Bijenkamp komt uit Eibergen 
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• Doorsnijding landschap (Slingebos, Mallumse es) 

• Aantasting landgoed Lankheet. 

• Verkeersafwikkeling voor landbouw- en fietsverkeer slecht geregeld. Deels geen 
parallelle structuur voorzien. 

• Meeste sloop van bedrijven en agrarische bedrijven nodig. 
 
Overdracht N18  

• Bestaande N18 tussen  N823 en N315 wordt regionale ontsluitingsweg 80 km/uur in 
beheer van provincies Gelderland en Overijssel. 

• Bestaande N18 binnen de kom van Eibergen en Haaksbergen wordt gemeentelijke 
erftoegangsweg. 

Overdracht overige wegen 

• Provincie Gelderland en gemeente Berkelland bespreken overdracht N823 naar 
gemeente Berkelland.   

 
 
Combinatie GE 2x2 met MMA ( met noordwestelijke passage Bijenkamp) ( nieuw) 
Op basis van de inspraakreacties wordt in deze nieuwe variant op het MMA rekening gehouden 
met het voorkomen van een fysieke barrière tussen Sportpark en Eibergen en het ontzien van 
Slingebos en de Mallumse es. 
Het gewijzigde nieuwe tracé sluit ter hoogte van het danspaleis aan op het bestaande MMA 100  
tracé.  
Vertrekpunt voor uitwerking in OTB fase. 
Tussen de aansluiting bij de N315 en de nieuwe aansluiting nabij het huidige tankstation Brand 
Oil is momenteel geen directe parallelle verbinding voorzien. Realisering van deze parallelle 
verbinding is noodzakelijk voor het overige verkeer. 
 
 

 

 
Kosten 

• Tussen de € 279 en 285 miljoen. 
Procedure 

• Uitwerking tot OTB vergt extra tijd in verband met een aanvullende MER. 
Voordelen 

• Goede en veilige verkeersafwikkeling mogelijk. Bestaande N18 wordt gemeentelijke 
ontsluitingsweg op grondgebied Berkelland. 

• Gedeeltelijk opwaarderen bestaande tracégedeelten N18  

• Uitbouw tot autoweg 2x2 is mogelijk. 

• Minimale doorsnijding van landschap en buurtschappen  

• Minimale restruimten tussen bestaand en nieuw tracé.  
Nadelen 

• Aantasting landgoed Lankheet. 



 

Ontwerp Tracékeuzenotitie     
 

 
 

  48 

• Slechte verkeersafwikkeling van landbouw- en fietsverkeer mogelijk. Deels geen 
parallelle structuur voorzien op grondgebied Haaksbergen. 

• Meeste sloop van bedrijven en agrarische bedrijven nodig? 

• Doorsnijding landschap (Slingebos en Mallumse es) 
 
Overdracht N18  

• Bestaande N18 tussen N823 en N315 wordt regionale ontsluitingsweg 80 km/uur in 
beheer van provincies Gelderland en Overijssel. 

• Bestaande N18 binnen de kom van Eibergen en Haaksbergen wordt gemeentelijke 
erftoegangsweg. 

Overdracht overige wegen 

• Provincie Gelderland en gemeente Berkelland bespreken overdracht N823 naar 
gemeente Berkelland.   
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Bijlage 5 Kaart Toekomstige doortrekking N18 


