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Wat is er afgelopen tijd gebeurd rond-

om Haaksbergen?

“Allereerst legden we de bouwweg aan, 

op het tracé van de nieuwe N18. Verder 

bouwden we nieuwe parallelwegen en 

verbindingwegen. In totaal 45 km nieuw 

onderliggend wegennet, waarvan een groot 

deel in Haaksbergen. Daarnaast maakten 

we meer dan tien tijdelijke hulpbruggen 

voor het bouwverkeer en fietsonderdoor-

gangen.”

Waarom een bouwweg en tijdelijke 

viaducten en tunnels? 

“Om het lokale verkeer zo weinig mogelijk 

overlast te laten ondervinden van bouw-

transporten. De nieuwe parallel- en verbin-

dingswegen bouwden we om lokale wegen 

die doodlopen op het nieuwe tracé zo veel 

mogelijk te verbinden met andere wegen.”

Wat staat er nog op stapel?

“Tot half juni maken we de bouwweg 

af. Ook bouwen we de eerste bruggen, 

fietstunnel en viaducten. In de loop van het 

jaar volgen er meer. Zo komt er bijvoorbeeld 

een brug over de Buurserbeek en bij de Ko-

lenbranderweg de aansluiting voor Stepelo. 

Dat is voor het eind van het jaar af. Vanaf 

het najaar van 2018 kan men de nieuwe N18 

dan gebruiken om sneller van Groenlo naar 

de Marssteden en vice versa te rijden.”

Praktisch gezien kan het verkeer vanuit 

Groenlo het dorp Haaksbergen vanaf 2018 

dus links laten liggen…. Of makkelijker berei-

ken natuurlijk.

Laat Haaksbergen 
links liggen
8 vragen over de aanleg van de N18

TEKST  |  LOES GROOTERS            FOTOGRAFIE  |  CAROLIEN ABBINK

 ‘Voor bedrijven 
aantrekkelijker 

zich aan de 
Twenteroute te 

vestigen’

 'We zijn straks
weer weg, maar

ook niet echt’

Waarom een nieuwe N18?

Eelke Dute, adviseur omgeving voor 

Rijkswaterstaat: “De bestaande N18 is een 

onveilige route. We willen een veiliger weg 

en daarmee ook de leefbaarheid op en in de 

omgeving van de weg verbeteren.”

Wat is het belang voor ondernemers?

“Door de aanleg van de nieuwe N18 is Haak-

bergen straks beter en sneller bereikbaar. Er 

ontstaat mogelijk ook meer ondernemer-

schap, omdat het voor bedrijven aantrek-

kelijker wordt zich aan deze Twenteroute te 

vestigen.”

Wat maakt de N18 zo bijzonder?

“Het is de enige rijksweg in Oost-Nederland 

die nog niet op een andere rijks- of snelweg 

was aangesloten. We sluiten de nieuwe N18 

daarom aan op de A35 bij de Westerval en 

leggen 27 kilometer nieuwe weg aan – iets 

wat weinig meer gebeurt in Nederland. 

Daarnaast kun je bij industriegebied Stepelo 

de weg straks op en af.”

Waar liep u bij de plannen tegenaan? 

“We halen natuur weg, maar zijn verplicht 

hiervoor nieuwe natuur aan te leggen. Daar-

om maken we met Natuurmonumenten on-

der meer een faunaverbinding bij de Hagmo-

lenbeek. Ook wilden we de Museum Buurt 

Spoorlijn niet doorsnijden. Vandaar dat hier 

nu een spoorviaduct ligt. Verder doorkruist de 

N18 veel wandel- en fietsroutes. Samen met 

Regio Twente en Regio Achterhoek laten we 

die weer op elkaar aansluiten.”

Wie realiseert die N18?

Omgevingsmanager Maaike van den Brink 

van Noaber18: “Noaber18 is een aannemers-

combinatie van verschillende bedrijven van 

Volker-Wessels en een investeerder. Wij leg-

gen de weg Groenlo-Enschede aan vanuit 

een zogeheten dbfm-contract: design build 

finance en maintenance. Dat betekent dat 

we de weg ook 25 jaar onderhouden. Dus 

we zijn straks weer weg, maar ook niet echt.”

In mei bezochten Haaksbergse IKT-deelnemers een bijeenkomst over de 

nieuwe N18; de weg die om Haaksbergen heen leidt en verkeer sneller 

van Enschede naar Groenlo brengt. Rijkswaterstaat en wegenbouwer 

Noaber18 vertelden over het hoe en waarom van de weg, die het dorp in 

tweeën spleet.


