
Afwaardering oude N18
Koningin Wilhelminastraat

Deel Eibergsestraat ‐ Enschedestraat





Verkeer richting
Buurse/Duitse grens

Huidige situatie:

Verkeer (auto’s, vrachtauto’s en
landbouwverkeer), maar ook fietsers en
bromfietsers richting Buurse en Duitsland
moeten momenteel door het centrum van 
Haaksbergen om op de Buurserstraat te
komen.

Een deel van het verkeer uit de richting
Enschede maakt gebruik van de sluiproute
Oude Enschedesestraat/Meeldijk



Wilhelminaviaduct

Gewenste situatie:

Het weghalen van het Wilhelminaviaduct en
het hiervoor in de plaats aanleggen van een
gelijkvloerse kruising heeft tot gevolg dat al 
het verkeer in de richting Buurse / Duitsland
niet meer door het centrum van het dorp
hoeft zonder dat dit tot extra verkeersdrukte
leidt op de Buurserstraat. 

Sluipverkeer via de Oude 
Enschedesestraat/Leemdijk zal verminderen

Hierdoor een significante afname van zwaar
(landbouw)verkeer op Eibergsestraat, 
Zeedijk, Sterrebosstraat, Enschedesestraat, 
de Brink en de Leemdijk



Gevolgen voor
aanwonende
ondernemers

Doordat de genomen maatregelen leiden tot 
minder verkeer en (brom)fietsers op met 
name de Eibergsestraat, Zeedijk, 
Sterrebosstraat, Enschedesestraat en de 
Brink bestaat de mogelijkheid dat
aanwonende ondernemers inkomsten
mislopen



Mogelijkheden voor
fietsers
Momenteel is er geen fiespad langs de 
rondweg zodat fietsers altijd door het 
centrum van het dorp moeten. Na de 
afwaardering bestaat de mogelijkheid om 
fietspaden te maken op of langs de rondweg















Afwaardering Rondweg / Koningin Wilhelminastraat

Mogelijkheden om de verkeersafwikkeling in de wijk beter te laten verlopen door gebruik te maken van de
nieuwe mogelijkheden die de afwaardering van de Rondweg bieden



Rondweg

Breedte asfalt: 7 meter

Breedte rijbaan: 6 meter

Breedte Rijstrook: 2.75 meter



Rondweg



1. Eibergsestraat
2. Sonderenstraat
3. Molenstraat
4. Morssinkhofweg
5. Klaashuisstraat
6. Veldkampstraat / 

Smitterijweg
7.Enschedesestraat

Huidige situatie:

Momenteel mag het verkeer uit het dorp
uitsluitend de Rondweg op vanaf de 
Eibergsestraat (1), de Morssinkhofweg (4) en
de Enschedesstraat (7).

Op de andere plaatsen: Sonderenstraat (2), 
Molenstraat (3) (beperkt), Klaashuisstraat (5) 
en de Veldkampstraat (6) is het uitsluitend
toegestaan de Rondweg recht over te steken
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Gewenste situatie:

Verkeer vanaf (een aantal van?) deze straten
de mogelijkheid geven om af te slaan op de 
Rondweg waardoor de verkeersdrukte in het 
centrum van Haaksbergen afneemt.

Voor de Sonderenstraat en de Molenstraat
biedt deze ontsluiting wellicht mogelijkheden
voor eenrichtingsverkeer op de W.H 
Jordaansingel voor de Pius X en de 
Molenstraat

Sonderenstraat /
Molenstraat / 
Klaashuisstraat / 
Smitterijweg



Sonderenstraat

Huidige situatie:
De weg versmalt vlak voor
de rondweg om afslaan
moeilijker te maken.

Gewenste situatie:
Verbreding van de weg tot
normale breedte en afslaan
op de rondweg mogelijk te
maken. 
Hetzelfde geldt voor verkeer
wat vanaf de Rondweg de 
Sonderenstraat in wil draaien



Sonderenstraat

Gewenste situatie:
Verbreding van de weg tot
normale breedte en afslaan
op de rondweg mogelijk te
maken. 
Hetzelfde geldt voor verkeer
wat vanaf de Rondweg de 
Sonderenstraat in wil draaien



Molenstraat

Huidige situatie:
Lokaal verkeer mag hier alleen
recht oversteken.

Gewenste situatie:
Doortrekken en verbreden
van de weg tot normale
breedte en afslaan op de 
rondweg mogelijk te maken. 
Hetzelfde geldt voor verkeer
wat vanaf de Rondweg de 
Molenstraat in wil draaien



Molenstraat



Molenstraat

Gewenste situatie:
Verbreding van de weg tot
normale breedte en afslaan
op de rondweg mogelijk te
maken. 
Hetzelfde geldt voor verkeer
wat vanaf de Rondweg de 
Sonderenstraat in wil draaien



Irenesingel

Huidige situatie:
Lokaal verkeer mag hier alleen
recht oversteken.

Gewenste situatie:



Klaashuisweg

Huidige situatie:
Lokaal verkeer mag hier alleen
recht oversteken.

Gewenste situatie:
Afslaan op de 
rondweg mogelijk maken. 
Hetzelfde geldt voor verkeer
wat vanaf de Rondweg de 
Klaashuisweg in wil draaien



Klaashuisweg



Veldkampstraat / 
Smitterijweg

Huidige situatie:
Lokaal verkeer mag hier alleen
recht oversteken.

Gewenste situatie:
Doortrekken en verbreden
van de weg tot normale
breedte en afslaan op de 
rondweg mogelijk te maken. 
Hetzelfde geldt voor verkeer
wat vanaf de Rondweg de 
Molenstraat in wil draaien



Veldkampstraat /
Smitterijweg



Veldkampstraat / 
Smitterijweg



Verkeersdoorstroming W.H. Jordaansingel en
Molenstraat verbeteren en daarmee veiligheid
vergroten






