
Vanaf maandag 7 oktober t/m vrijdag 6 december wordt er 
gewerkt aan de herinrichting van de Lintveldseweg in Eibergen. 
Hierdoor ís vanuit een aantal richtingen de route naar Hof van 
Eckberge gewijzigd. 

Hieronder vindt u de beschrijving én de kaarten van het gebied 
zodat u precies weet hoe u ons in deze periode kunt bereiken. 
Uiteraard kunt u dit overzicht ook sturen aan de gasten die 
samen met u naar Hof van Eckberge komen. 

De gemakkelijkste aanrijd- en adviesroute voor iedereen is het 
nemen van de nieuwe N18, afrit 12 ‘Eibergen’ te kiezen en daar 
de bruine borden ‘Hof van Eckberge’ te volgen.  

Volg vanuit het centrum de Beltrumseweg tot aan de 5-sprong  met de Olden Eibergsedijk. 
Op deze 5-sprong slaat u linksaf, de Olden Eibergsedijk in. Vervolgens slaat u op de 
Kiefteweg rechtsaf en rijdt u ca. 500 meter door tot u rechtsaf kunt de Stokkersweg op.
Volg deze weg en sla rechtsaf bij het bruine bord Hof van Eckberge. U bent nu op onze 
parkeerplaats.

Vanuit Centrum Eibergen



Vanuit Lochem / Borculo
/ Haarlo:

Rijd vanuit Lochem naar Borculo en vervolgens door Haarlo
naar Eibergen. Over het viaduct van de N18 gaat u rechtsaf 
de Stokkersweg in. Deze weg rijdt u helemaal uit. 
U komt nu uit op de T-splitsing met de Lintveldseweg. 
Sla bij de T-splitsing rechtsaf. Neem vervolgens de eerste afslag 
naar links. U rijdt nu de parkeerplaats van Hof van Eckberge op. 



Vanuit Lochem / Borculo
/ Haarlo:

Rijd vanuit Lochem naar Borculo en vervolgens door Haarlo
naar Eibergen. Over het viaduct van de N18 gaat u rechtdoor
en in Eibergen rijdt u rechtdoor tot u aan de rechterhand
Verkeerschool Stellinga krijgt. Hier slaat u rechts af en rijdt u door 
tot de 5-sprong. Bij de 5-sprong gaat u linksaf, de Olden
Eibergsedijk in.  Vervolgens gaat u rechtsaf de Kiefteweg op en
daarna weer rechts de Stokkersweg in. Aan het einde rechts rijdt
u de parkeerplaats op van Hof van Eckberge.

Vanuit Beltrum kunt u er voor kiezen om via Groenlo de N18 op te gaan. 
Volg daarna de instructies op zoals beschreven bij 
‘vanuit Doetinchem / Lichtenvoorde / Groenlo’. U kunt ook via Haarlo rijden, volg 
dan de instructies op zoals beschreven bij ‘vanuit Lochem / Borculo / Haarlo’.



Neem op de nieuwe N18 afrit 12 richting Eibergen. Volg vanaf hier de bruine borden Hof 
van Eckberge. U arriveert dan bij Hof van Eckberge via de ingang aan de Stokkersweg. 

Vanuit Doetinchem / 
Lichtenvoorde / Groenlo N18

Rijd vanuit Neede over de Needseweg door tot aan de oude 
N18 (Stokkersweg is namelijk afgesloten!) Sla vervolgens 
op de N18 rechtsaf blijf deze volgen dóór Eibergen heen. 
Nadat u alle vier verkeerslichten bent gepasseerd rijdt u  
nog ca. 1 kilometer door tot de afslag rechts richting 
Beltrum en Borculo. Hier gaat u de Kiefteweg op (direct na 
Witzand). Blijf deze Kiefteweg rechtdoor volgen (ook over 
het fietspad) richting Beltrum / Haarlo / Borculo. Deze 
weg buigt 90 graden af naar links, blijf deze weg ca. 700 
meter volgen, tot u rechtsaf kunt, de Stokkersweg op. Volg 
deze weg en sla rechtsaf bij het bruine bord Hof van 
Eckberge. U bent nu op onze parkeerplaats.

Vanuit Enschede / Haaksbergen N18 Vanuit  Neede / 
Haaksbergen
(oude N18)


