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Oplossing verkeersoverlast Keppel in zicht 

Gezamenlijk advies van aanwonenden en dorpsraden voor aanpak 
verkeershinder Laag-Keppel  
 

Hoe de verkeersoverlast op zowel de Dorpsstraat in Laag-Keppel als de 

Hummeloseweg tussen Laag-Keppel en Hummelo aan te pakken en de 

verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van 

bereikbaarheid. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van bewoners, 

ondernemers en dorpsraden uit Keppel, Eldrik, Hummelo  en Drempt is aan de slag 

gegaan om hiervoor een gezamenlijk advies op te stellen.  Dit advies is 

dinsdagavond 12 april  aangeboden aan wethouder Paul Hofman van de gemeente 

Bronckhorst en gedeputeerde Helga Witjes van de provincie Gelderland.  

 

Advies 

Het advies bestaat uit drie onderdelen. Als eerste het  onderdeel Laag-Keppel-Hummelo.  

Daar spitst het voorstel zich toe op aanpassingen aan de bestaande rotonde. Voor het doorgaand 

verkeer wordt de op- en afrit op de rotonde tussen Laag-Keppel en Hummelo richting  

Laag-Keppel  afgesloten. Er kan dus geen verkeer meer van de N314 naar Laag-Keppel of van  

Laag-Keppel naar de N314. Er komen aanpassingen zodat lokaal verkeer tussen de kernen  

Laag-Keppel en Hummelo en vice versa mogelijk blijft. Voor nog meer veiligheid voor de 

(schoolgaande) fietsers krijgt de fietsoversteek bij de rotonde extra aandacht. 

Het tweede onderdeel betreft het gebeid tussen Laag-Keppel en Eldrik. Voor de N814 tussen 

Laag-Keppel en Eldrik is het advies om die af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met 

uitzondering van landbouwverkeer. Dit gebeurt via een landbouwsluis, die ofwel direct na de TOP 

of ter hoogte van de gemeentegrens met Doetinchem komt.  Daarnaast komt er ook een 

landbouwsluis  in de Barlhammerweg. Verkeer vanuit Wehl kan dan geen gebruik meer maken 

van de route door Laag-Keppel. 

Het laatste onderdeel betreft de Zomerdijk in Achter-Drempt. Het weren van verkeer op de ene 

plek zorgt ervoor dat het verkeer via een andere route gaat rijden. Naar verwachting gaat er tussen 

de N317 bij Doesburg en de N314 (Hummelo – Toldijk) meer verkeer rijden over de Zomerweg. 

Dat vraagt om het herinrichten van de Zomerweg voor het verbeteren van de leefbaarheid en de 

verkeersveiligheid  in de bebouwde kom van Achter-Drempt.  

 

Vervolg 

Met het gezamenlijke advies is er duidelijkheid over de oplossingsrichting. Op basis daarvan 

maken gemeente en provincie afspraken over de financiering en verdere uitvoering van de 

wenselijke maatregelen. Naar verwachting wordt de landbouwsluis op de N814 nog dit jaar 

geplaatst. Streven is dat alle maatregelen in 2023 zijn gerealiseerd en de verkeersonveiligheid en 

de verkeersoverlast op de Dorpsstraat en de Hummeloseweg tot het verleden behoren.   

 

Klankbordgroep 

In de klankbordgroep zaten vertegenwoordigers van belangengroepen uit het gebied, zoals 

vertegenwoordigers van dorpsraden, aanwonenden en ondernemers. Doel was te voorkomen dat 

de oplossing voor het ene verkeersprobleem in het gebied zou leiden tot nieuwe problemen op 

andere delen van het wegennet. De klankbordgroep heeft constructief samengewerkt in het 

vinden van passende oplossingen voor alle ervaren problemen. De klankbordgroep kreeg de 

ruimte om met voorstellen te komen. Er zijn een aantal overleggen geweest van de 

klankbordgroep onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider.  



Gemeente en provincie hebben ontbrekende informatie over verkeerscijfers aangeleverd, laten 

zien wat de gevolgen waren van de voorgestelde oplossingen op andere wegen en schetsontwerpen 

gemaakt om de klankbordgroep inzicht te geven in de ruimtelijke impact van aangedragen 

oplossingen.    

 

Gebiedsgerichte aanpak 

Om de impasse te doorbreken rond de aanpak en oplossing van de verkeersproblemen op de 

provinciale en gemeentelijke weg, hebben bestuurders van provincie en gemeente begin 2020 een 

gebiedsgerichte aanpak voorgesteld. Beide bestuurders hebben kaders meegegeven aan de 

klankbordgroep, zoals geen grootschalige aanpassingen of nieuwe wegen. 

 

Noot voor de redactie 

Op aanvraag is ook een foto op te vragen van het ondertekende advies met een schets van de 

maatregelen.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Gemeente Bronckhorst, Margreet Arends, cluster Communicatie, 0575- 75 04 70 of  

06-53 73 94 78. 

Provincie Gelderland, Everdien Gunsing, 026-359 8026, 06-52801019 of 

e.gunsing@gelderland.nl. 
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