
 

 

TIJDELIJK VRACHTWAGENVERBOD MISSETSTRAAT; 
 
Vanaf 12 april wordt er gewerkt aan de Missetstraat. Vanaf 26 april zal de bestaande Missetstraat tussen de Walmolen en de Waterstraat (fietsbrug) opgebroken 
zijn. Dit duurt tot 1 september 2021. 
 
Tijdens de werkzaamheden zal er een noodweg aangelegd worden voor personenautoverkeer. Vrachtverkeer langer dan 9 meter zal dan geen gebruik meer mogen 
maken van deze route. Dit is gedaan omdat de noodweg beperkingen heeft en daarom niet geschikt is voor zwaar en lang verkeer. 
 
Vanaf 26 april 2021 gelden voor vrachtwagens andere routes. De werkzaamheden vallen deels samen met de werkzaamheden aan de Europaweg. De omleidingen 
van de Europaweg worden dan ook gebruikt. 

 



 

 

 
 

TIJDELIJK VRACHTWAGENVERBOD MISSETSTRAAT; vrachtverkeer vanaf de zuidkant (Bedrijvenweg) 
 

 
Wat betekent dit; 
Vanaf de Bedrijvenweg-Havenstraat blijven de 
bedrijven gewoon bereikbaar. Echter, de route 
vervolgen via de Missetstraat-Gaswal gaat niet 
meer. Vrachtverkeer kan de Missetstraat berijden 
TOT de Melkweg.  
 
Via de Melkweg kan de Terborgseweg bereikt 
worden om vervolgens richting Bedrijvenweg en A-
18 te rijden.  
 
Bedrijven aan de Spinbaan zijn gewoon bereikbaar, 
alleen kan bij vervolg van de route NIET rechtsaf 
geslagen worden op de Terborgseweg en moet de 
route Terborgseweg – IJsselkade – Missetstraat 

gereden worden om zo weer via de Havenstraat naar de Bedrijvenweg of A-18 te 
komen.  
 
Via de Havenstraat en Terborgseweg wordt weer aangesloten op de routes zoals 
deze nu ook zijn aangegeven in verband met de omleidingen Europaweg. 
 
Verwijzingen; 
Op de Missetstraat (tussen Melkweg en spoor) en Havenstraat zullen verwijzingen 
komen te staan. 

 Vrachtverkeer uit de Melkweg / Stationstraat, LINKSAF richting A18. 
o Wegrijden via de Melkweg – Terborgseweg kan uiteraard ook. 
o Dat geldt ook voor het bevoorradende vrachtverkeer van de winkels daar 
(Kruitvat, Deka-markt, Action etc). 
 

 Vrachtverkeer komende uit de Hamburgerbroeklaan, Industriestraat en 
Fabrieksstraat LINKSAF richting A18. 
 

 Op de rotonde van de Havenstraat met de Bedrijvenweg zal een extra 
verwijzing komen; RECHTSAF naar bedrijventerrein Wijnbergen en LINKSAF naar 
Zelhem – A-18. 
 
 

 



 

 

  

TIJDELIJK VRACHTWAGENVERBOD MISSETSTRAAT; vrachtverkeer vanaf de westkant (Doesburg-Zutphen) 
 
 

 
Vrachtverkeer komende vanuit de 
richting Zutphen – Doesburg met 
bestemming bedrijfsterrein 
Verheulsweide, wordt verwezen via 
de Energieweg en verder via de 
bestaande omleiding van de 
Europaweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

TIJDELIJK VRACHTWAGENVERBOD MISSETSTRAAT; bevoorrading binnenstad 
 

 
Bestemmingsvrachtverkeer binnenstad; 
De binnenstad blijft bereikbaar voor bestemmingsvrachtverkeer.  
 
Hoofdroute; 
Geadviseerd wordt om zoveel als mogelijk gebruik te maken 
van de bevoorrading via afslag 4 op de A-18 ( bij de McDonald), 
via de Bedrijvenweg en daar de routes volgen. 
 
Vanaf deze route kan het overgrote del van de binnenstad 
bevoorraad worden. 
 
 
 
Aanvullend; 
Voor bevoorrading vanaf de westzijde (linker pijl) kan alleen 
gebruik gemaakt worden van de Gaswal en vanaf daar het 
centrum in. Deze route via Kapoeniestraat en Waterstraat blijft 
beschikbaar voor bevoorrading voor vrachtverkeer van 
maximaal formaat city-trailer. 
 


