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1. Inleiding 

 

De gemeente heeft als wegbeheerder de zorgplicht om het gemeentelijk wegennet in goede en veilige 

staat te houden. Om hier aan te kunnen voldoen wordt, naast  het onderhoudsplan voor de 

wegconstructies, ook een gladheidbestrijdingsplan opgesteld. Aan de hand van dit plan worden bij 

(dreigende) gladheid de belangrijkste verkeersverbindingen zo goed mogelijk begaanbaar gemaakt 

zodat het maatschappelijk leven zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Getracht wordt om gladheid 

zoveel mogelijk preventief te bestrijden, door te strooien voordat het glad wordt. Meestal is dat 

mogelijk op basis van weersvoorspellingen en meetpunten in het wegdek.  

De gladheidbestrijders doen hun werk, maar het weer blijft een grillig natuurverschijnsel. Niet alle 

situaties zijn te voorzien. Bovendien is het praktisch en financieel niet mogelijk om alle wegen te 

strooien. Uitkijken en aanpassen aan de situatie blijft het advies voor weggebruikers. Als in extreme 

situaties in nieuwsberichten wordt geadviseerd om thuis te blijven, weet degene die toch op pad gaat, 

dat hij of zij extra moet opletten. 

 

Binnen de gemeente is de afdeling Ontwikkeling en Beheer verantwoordelijk voor de 

gladheidbestrijding. De uitvoering en coördinatie van de gladheidbestrijding wordt door de eigen 

dienst en door derden uitgevoerd. Dit plan dient alle betrokkenen bij de uitvoering duidelijkheid te 

geven over wat er van wie op welk moment wordt verwacht. De afspraken tussen de verschillende 

wegbeheerders die binnen een bepaald gebied opereren en de indeling en prioritering van het 

grondgebied vormen de basis van het gladheidbestrijdingsplan.  

 

 

1.1 Doelstelling 

Het doel van gladheidbestrijding is de zorg voor het zo normaal mogelijk functioneren van het 

openbare leven bij gladheid als gevolg van weersinvloeden.  

De gladheid wordt bestreden vanwege: 

 de veiligheid van de weggebruiker; 

 de doorstroming van het verkeer; 

 de bereikbaarheid van bestemmingen. 

 

 

1.2 Opzet strooibeleid  

Om bovenstaande doelstelling te bereiken is van de volgende opzet uitgegaan. De 

gladheidbestrijdingswerkzaamheden worden preventief uitgevoerd met behulp van de 

natzoutstrooimethode of de sproeimethode. 

Als hierna wordt gesproken over strooien worden hier beide strooimethodes mee bedoeld.  

Door preventief te strooien, dus voordat gladheid op kan treden, wordt in de meeste gevallen 

voorkomen dat de strooivoertuigen (als één van de eerste voertuigen) op een al gladde weg moeten 

gaan rijden. Soms, o.a. bij ijzel, kan het voorkomen dat de strooivoertuigen wel tot de eerste 

voertuigen behoren die zich op een gladde weg bevinden.  

 

De gladheidcoördinator van de gemeente Staphorst bepaalt of er wel of niet gestrooid gaat worden. 

Ook coördineert en houdt hij toezicht op de uitvoering.  

 

Bij te verwachten sneeuwval is het van belang, dat de route eerst preventief wordt gestrooid, voordat 

men begint met het ruimen van de sneeuw met sneeuwploegen. Hiervan is sprake bij sneeuwval van 

meer dan twee á drie centimeter. In dat geval worden de strooiauto’s voor zowel de hoofdrijbanen als 

de fietspaden voorzien van sneeuwploegen en wordt in één handeling de weg c.q. fietspad sneeuwvrij 

gemaakt en gestrooid.  

 

Bij grote hoeveelheden sneeuwval is er sprake van een extreme situatie, immers het verkeer loopt in 

de meeste gevallen vast. In dat geval wordt geprobeerd de belangrijkste doorgaande wegen(route 1) 

met sneeuwploegen zoveel mogelijk sneeuwvrij gehouden.  
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Tijdens extreme situaties, zoals bij langdurige en hevige sneeuwval, moet intensiever de overlast 

worden bestreden. Het verplaatsen van de sneeuw door de sneeuwploegen kan problematisch 

worden. De sneeuw dient dan opgeladen en afgevoerd te worden. Deze situatie moet naar 

omstandigheden op maat worden ingevuld door bijvoorbeeld inzet extra (huur)materieel.  

 

2. Coördinatie gladheidbestrijding 

 

De coördinatie van de gladheidbestrijding wordt bij toerbeurt verricht door de piketdienst van de 

gemeente. De bereikbaarheid van de piketmedewerker (tevens gladheidcoördinator) is geregeld via 

één telefoonnummer. Dit nummer is bekend bij de meldkamer politie en het weerbureau DTN Europe 

bv.  

 

Dagelijks wordt de gladheidcoördinator door DTN Europe bv per mail en per App op de hoogte 

gebracht van het weerbeeld. Onverwachte veranderingen worden door de weerkamer aan de 

gladheidcoördinator telefonisch gemeld. Bovendien kan deze weerkamer 24 uur per etmaal 

geraadpleegd worden door de coördinator. Tevens wordt vanaf de winterperiode 2008-2009 gebruik 

gemaakt van de alarmering via de Provincie Overijssel. De alarmering vindt plaats via een sms of 

mailbericht. Het piketnummer wordt door een bericht van de Provincie Overijssel geïnformeerd 

wanneer deze tot preventief strooien overgaat. Het bericht bestaat uit de mededeling ‘Preventief 

strooiactie … gram zout’ of Curatief strooiactie  … gram zout’. 

 

Opmerkingen en/of klachten van inwoners c.q. passanten kunnen in kantoortijd doorgegeven worden  

via de Publieksbalie in het gemeentehuis tel. (0522) 46 74 67. Indien de melding of de omstandigheid 

daartoe aanleiding geeft, wordt contact opgenomen met de melder. 

 

 

2.1 Strooiseizoen 

De ervaring heeft uitgewezen dat in de periode 15 oktober tot 15 april gladheid mogelijk is. Binnen 

deze periode wordt het gladheidbestrijdingsplan toegepast. 

 
 

2.2 Alarmering 

De alarmering van de medewerkers wordt gedaan door de gladheidcoördinator. De 

gladheidcoördinator moet tijdig, dat wil zeggen met inachtneming van de opkomsttijden en de 

vastgestelde bestrijdingstijden, zijn conclusies hebben getrokken m.b.t. de inzet van personeel en 

strooi-methode.  

 

In het najaar van 2006 is een gladheidmeldsysteem(GMS) geïnstalleerd. In 2017 is dit uitgebreid met 

een extra meetstation. 

Op basis van ervaring en gecheckt door middel van infrarood metingen zijn locaties bepaald voor de 

installatie van het GMS. Deze locaties kunnen als representatief voor het gemeentelijk wegennet 

worden aangemerkt.  

Deze locaties zijn:  

 Viaductweg, in de westelijke oprit, circa 25 meter voor het viaduct; 

 Stadsweg, circa 450 meter ten westen van de Klaas Kloosterweg West. 

 Oude Rijksweg t.h.v. nummer 478A 

 

Door middel van zeven sensoren worden onder andere wegdektemperatuur, conditie van de weg 

(droog, nat of zout), dauwpunttemperatuur en de temperatuur onder het wegdek gemeten. Deze 

metingen worden gebruikt voor een zeer nauwkeurige locale (weers)verwachting. Alle meetgegevens 

worden door DTN Europe bv bewaard ter juridische ondersteuning bij een eventuele schadeclaim. 

 

Een gespecialiseerd team van meteorologen waakt continue (24 u/dag, 7 dagen/week) over mogelijke 

gladheid vanuit de weerkamer op basis van de meetgegevens uit de 3 meetstations in combinatie met 

het geheel van de meteorologische omstandigheden. Ook wordt de hoeveelheid (rest)zout beoordeeld 

die van een vorige strooiactie eventueel nog aanwezig is op het wegdek. 

De weerkamer interpreteert de metingen en geautomatiseerde alarmen uit het GMS. Ruim voordat er 

gladheid gaat ontstaan, neemt de meteoroloog telefonisch contact op met de gladheidcoördinator. 
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De gladheidcoördinator alarmeert op basis van de bewaking door DTN Europe bv en incidenteel op 

basis van eigen bevindingen na overleg met DTN Europe bv. De gladheidcoördinator beschikt over 

een geactualiseerde bereikbaarheidslijst van alle in te zetten medewerkers. Met DTN Europe bv is ten 

behoeve van deze bewaking een contract afgesloten.  

Hiervoor levert DTN Europe bv de volgende diensten in de periode 1 november – 1 april: 

 continue bewaking van mogelijke gladheid vanuit de weerkamer; 

 alarmering van de coördinator, minimaal twee uur voordat er gladheid gaat ontstaan; 

 locale gladheidverwachting eenmaal per dag per fax en e-mail; 

 locale gladheidverwachting eenmaal per dag op te vragen via internet; 

 driemaal daags actualisering van het weerbeeld; 

 extra alarmering van de gladheidcoördinator door de meteoroloog bij kans op ijzel of sneeuw; 

 24 uur per dag telefonisch kunnen raadplegen van de weerkamer; 

 het gehele jaar door kunnen opvragen van de neerslagbeelden. 

     

De coördinator meldt begin en eind van elke strooi-actie bij de meldkamer politie tel.0900 8844. 

 

 

2.3 Inzet materieel 

Met één vrachtauto, vier trekkers, een minitrekker en één busje voorzien van of een opzetstrooier of 

een getrokken strooier / sproeier, wordt de gladheid (preventief) bestreden. Deze strooiers zijn 

voorzien van tanks waarmee in combinatie met zout “nat” strooien mogelijk is os sproeien. Bij 

sneeuwval wordt het materieel voorzien van een sneeuwploeg/ rolbezem.  

 

 

2.4 Afspraken buurtgemeenten 

Op ambtelijk niveau zijn de afspraken gemaakt met de aan het grondgebied van de gemeente 

Staphorst grenzende gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Meppel, De Wolden en Zwartewaterland en de 

provincie Overijssel. 

Deze afspraken worden elk jaar geëvalueerd, zo nodig aangepast en opnieuw bevestigd.  

 

 

3.     Uitvoering gladheidbestrijding 

 

3.1 Strooimethodiek 

De gladheid wordt in Nederland bestreden door te strooien met een dooimiddel (wegenzout, NaCl) 

en/of neerslag (sneeuw) te verwijderen met sneeuwploegen. Wintergladheid kan op twee 

verschillende manieren worden bestreden, te weten preventief of curatief. Bij preventief strooien 

wordt dooimiddel aangebracht voordat het wegdek glad wordt. Bij curatief strooien is er sprake van 

bestrijding van gladheid die reeds aanwezig is. 

 

Het strooien van wegenzout is een breed geaccepteerde methode om wintergladheid te 

bestrijden. In de jaren tachtig deed het zogenaamde natzoutstrooien in Nederland haar intrede. 

Tegenwoordig wordt de natzoutmethode door Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten op grote 

schaal toegepast. 

 

Binnen de gemeente Staphorst zijn voertuigen uitgerust met een zogenoemde combi-natzoutstrooier 

en sproeiers.  Het grote voordeel van deze sproeiers zit in het minder hoeven verbruiken van 

dooimiddelen (zout). Een reductie van 40% op het zout is zeer aannemelijk.  

 

Wanneer tijdens een strooiactie zout wordt gestrooid op de weg, is het de bedoeling dat het zout zo 

gelijkmatig mogelijk over de verharding wordt verspreid. Door de snelheid van de strooiauto en door 

de wind kan het zout verwaaien en bijvoorbeeld in de berm terecht komen. 

Bij het strooien van natzout zal dit verwaaien minder voorkomen dan bij strooien van droogzout. De 

reden hiervoor is dat het bevochtigde zout klontjes vormt die zwaarder zijn dan de droge korrels. 

Natzout is hierdoor minder gevoelig voor rijsnelheid en wind dan droogzout. 

Eén en ander leidt tot de volgende effecten: 
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 Het zoutverbruik is lager omdat het strooiproces efficiënter is. Naast het feit dat bij natzout minder 

verwaaiing plaats vindt dan bij droogzout, kleeft natzout meer aan de weg dan droogzout. Hierdoor 

vindt ook na het strooien minder verwaaiing plaats door wind of rijdend verkeer. 

 Doordat er met een hogere rijsnelheid kan worden gestrooid, kan een grotere weglengte gestrooid 

worden binnen dezelfde tijd. 

 Doordat er minder verwaaiing van het zout plaatsvindt naar de bermen wordt het milieu minder 

belast. 

 Doordat het zout al (deels) in oplossing is zal de werking van het dooimiddel sneller zijn. 

 

Naast het strooien werkt de gemeente Staphorst ook met een sproeisysteem. 

In dit systeem wordt zout in water opgelost. Deze vloeistof wordt direct op het wegdek gesproeid. 

Vloeistof hecht zich sneller aan het oppervlak en verwaait nauwelijks. 

Sproeien is een methode die bij uitstek geschikt is voor preventief gladheid bestrijden en kan tot 

maximaal -20 graden Celsius worden toegepast. 

Het sproeisysteem: 

 

 Werkt sneller dan droogzout  

 Blijft langer op de weg liggen 

 Heeft een snellere en langere dooiwerking 

 Heeft tot wel 50% minder zoutverbruik 

 

  

3.2 Signaleringsmethode 

De gladheidbestrijding wordt geleid door de coördinator gladheidbestrijding, zowel binnen als buiten 

de reguliere werktijden. Deze bepaalt of er wel of niet gestrooid gaat worden. De dienstdoende  

coördinator gladheidbestrijding van de gemeente Staphorst heeft de volgende instrumenten tot zijn 

beschikking om te komen tot een weloverwogen besluit om al dan niet te gaan strooien. 

Deze instrumenten zijn: 

 De meest actuele internetinformatie van DTN Europe bv voor de regio Staphorst; 

 Telefonische meldingen van DTN Europe bv (2 uur van te voren) van winterse neerslag voor de 

regio Staphorst; 

 Indien nodig: direct telefonisch contact tussen de coördinator en meteoroloog van DTN Europe bv 

(24 uur per dag); 

 Meldingen per sms en mail van de coördinator gladheidbestrijding provincie Overijssel; 

 Eigen waarneming gladheidcoördinator gemeente Staphorst; 

 Meldingen van de politie; 

 Meldingen van burgers. 

 

 

3.3 Gebruik wegenzout 

Bij strooiacties zijn de aanbevolen hoeveelheden wegenzout als volgt: 

 bij een preventieve actie, voor het bevriezen van natte asfalt- en betonwegen: een hoeveelheid 

natzout van 7 gram per m2 strooien; 

 bij een preventieve actie, voor het bevriezen van natte klinkerwegen, fietspaden en 

parkeerplaatsen: een hoeveelheid natzout van 10 gram per m2 strooien; 

 bij een preventieve actie, voor sneeuwval of ijzel: een hoeveelheid natzout van 15 – 20 gram per 

m2 strooien; 

 bij een curatieve actie, bij sneeuwval of ijzel: 20 gram per m2 droogzout strooien; bij 

aanhoudende sneeuwval of ijzel dit ( 20 gram per m2) blijven herhalen, zo nodig in combinatie 

met het verwijderen (ploegen) van sneeuw. 

 

 

 

3.4 Conservering en onderhoud gladheidbestrijdingsmaterieel 

Al het gladheidbestrijdingsmaterieel (behalve ingehuurde voertuigen) zijn in eigendom van de 

gemeente Staphorst en staan gestationeerd bij de gemeentelijke buitendienst (werf). Omdat het 

materieel in optimale conditie moet verkeren, is preventief onderhoud na elk strooiseizoen 

noodzakelijk. Om de conditie van het materieel in stand te houden, moeten na elke strooi-actie de 
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strooiers leeg gedraaid, schoongemaakt en afgevuld met de natte component gestald te worden. Ook 

is het raadzaam periodiek, in de reguliere werktijd, medewerkers het gladheidbestrijdings-materieel 

grondig schoon te laten spuiten.  

Zo nodig moet ook het materieel worden ontroest en gespoten na het winterseizoen. 

 

 

4. Organisatie 

 

4.1 Inzet personeel 

Behoudens extreme weersomstandigheden zoals ijzel en zware sneeuwval wordt de winterdienst (in 

principe) als volgt, uitgevoerd: 

• Na melding van DTN Europe bv ( weerbureau). 

• Na melding van de provincie Overijssel. 

• Na eigen waarneming van de gladheid coördinator. 

Van zowel het eigen personeel als derden wordt verwacht dat men, na telefonische melding, binnen 

een half uur bij de gemeentewerf kan zijn. Hierop is de coördinatie afgestemd. 

 

Alle medewerkers die in algemene dienst zijn van de gemeente Staphorst kunnen in de periode van 

15 oktober tot 15 april, gedurende de dag- en/of avonduren worden ingeroosterd voor 

gladheidsbestrijding. Dit geldt niet voor stagiaires en participatiemedewerkers. 

 

Personeelszaken heeft de wettelijk toegestane arbeidstijden verstrekt. Voor elke chauffeur is een 

reservechauffeur aangewezen. Dit is ook van toepassing op de in te schakelen derden. Volgens de 

Arbeidstijdenwet gelden onder meer de volgende bepalingen bij gladheidbestrijding: 

 De werknemer moet per periode van 4 weken minimaal 2 keer een periode van 7 dagen geen 

consignatie worden opgelegd (hij of zij is dan dus niet oproepbaar); 

 De werknemer mag maximaal 12 uur per etmaal arbeid verrichten; 

 De werknemer mag per week maximaal 60 uur werken, op voorwaarde dat per kwartaal de 

gemiddelde werkweek 48 uur bedraagt. 

 

 

Verder gelden er regels voor de duur van de werkweek bij(gedeeltelijk) nachtwerk (tussen 00.00 en 

06.00 uur). Meer informatie en de volledige tekst van de Arbeidstijdenwet zijn te vinden op 

www.arbeidstijdenwet.nl  

 

Instructie personeel 

 Voor aanvang van het winterseizoen vindt afstemming plaats met de betrokken medewerkers en 

derden waaronder inhuur en buurgemeenten. 

 De bijeenkomst voor betrokken medewerkers vóór het seizoen is instruerend waarbij vooral  

aandacht wordt gevestigd op de bediening van het materieel en de veiligheid. 

 Na afloop van het winterseizoen vindt een evaluatie plaats m.b.t. de uitvoering van de 

gladheidbestrijding van het winterseizoen. 
 

Tijdens de winterdienst moeten de volgende punten in acht worden genomen: 

 

Algemeen, veiligheid 

 al het materiaal moet in goede staat verkeren en mag geen mankementen vertonen; 

wegbeheerder en aannemer moeten aan de hand van keuringsrapporten kunnen aantonen dat 

voertuigen en machines aan de eisen voldoen; 

 op de werkplaats, evenals in de voertuigen, moeten voldoende BHV-middelen, EHBO dozen en 

brandblussers aanwezig zijn;  

 een voertuig mag nooit achteruit of tegen het verkeer in rijden; 

 de bestuurder is verplicht bij het verlaten van het voertuig veiligheidskleding te dragen die voldoet 

aan de daar aan gestelde eisen (signalerende en retro-reflecterende kleding); 

 het altijd dragen van veiligheidsschoeisel met een stroeve zool; 

 de chauffeurs zijn verantwoordelijk voor het geheel open zijn van de garagedeuren; 

 in de strooiers achtergebleven zoutresten moeten d.m.v. leegdraaien worden verwijderd; 

 de zwaailampen zijn ten allen tijde in werking; 

http://www.arbeidstijdenwet.nl/
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 bij het rijden op een (glad) wegdek mag geen risico worden genomen;  

 de bestrijding blijft beperkt tot de eigen routes (ter voorkoming van teveel zoutgebruik); 

 drempels moeten stapvoets worden gepasseerd; 

 fietspaden om rotondes moeten, indien machinaal niet mogelijk is, handmatig worden gestrooid; 

 aannemers en onderaannemers moeten beschikken over een geldig VCA-certificaat (Veiligheids 

Checklist voor Aannemers). 

 

 

4.2 Risico-inventarisatie 

Ieder jaar wordt het gladheidsbestrijdingsplan geëvalueerd en de hieruit verkregen ervaring wordt 

gebruikt in het nieuw vast te stellen gladheidsbestrijdingsplan.  

Elke route kan zowel preventief als curatief gestrooid worden conform de uitgangspunten beschreven 

in de publicatie “Gladheid: preventie en bestrijding” van CROW nr. 152 en wel: 

 de gemeente strooit preventief volgens de “natzout” methode; 

 binnen een tijdsduur (effectief) van 2 uur en 30 minuten dient gestrooid te worden. 

 

 

4.3 Juridische aspecten 

Wegbeheerders zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg. Dat is duidelijk vastgelegd in 

de Wegenwet (Hoofdstuk 4).  

Hier staat onder meer dat bij de wegbeheerder de zorg berust voor het in goede en veilige staat 

verkeren van wegen, voor zover deze zorg niet aan een ander overheidsorgaan is opgedragen. 

Tot de zorg behoort ook het bestrijden van gladheid. 

 

 

4.4 Gronden van aansprakelijkheid 

In theorie kan een wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld op basis van twee 

beoordelingsgronden uit het Burgerlijk Wetboek (BW). 

Deze betreffen: 

 Een onrechtmatige daad bij “zaken en substanties die niet op het wegdek thuishoren” (artikel 

6:162BW); 

 Een risicoaansprakelijkheid voor opstallen bij ‘een gebrek aan de weg of de weguitrusting’ (artikel 

6:174BW). Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een gat in de weg. Bedenktijd met het gebrek of een 

verwijt aan de zijde van de wegbeheerder doet niet ter zake. Dit in tegenstelling tot de beoordeling 

op grond van de hiervoor genoemde onrechtmatige daad. 

Beide gronden hebben een algemeen karakter en zijn zoals vermeld niet specifiek toegesneden op 

schade als gevolg van wintergladheid. 

 

Een wegbeheerder is niet zonder meer aansprakelijk voor ongevallen als gevolg van wintergladheid. 

Zoals hiervoor werd aangegeven, dient de wegbeheerder een verwijt te treffen, waarvan de bewijslast 

in beginsel bij de eisende partij ligt. Aangezien gladheid in een bepaalde periode van het jaar is te 

voorzien, dient de wegbeheerder aan te tonen dat hij op een structurele wijze aan zijn zorgplicht 

heeft voldaan. Zoals aangegeven in de voorgaande tekst, maken de weinig specifieke wetgeving en 

de beperkte jurisprudentie dat er geen algemeen geldige, eenduidige aanwijzingen zijn te geven 

waarmee schadeclaims als gevolg van wintergladheid zijn te weerleggen. Wel is het aannemelijk dat 

een rechter, alvorens uitspraak te doen, de betreffende situatie in elk geval zal toetsen aan de hand 

van de volgende vragen: 

 Heeft de wegbeheerder onder de gegeven omstandigheden voldoende maatregelen getroffen om 

gladheid te voorkomen dan wel tegen te gaan? 

 Heeft de wegbeheerder zijn beleid en de prioritering van strooiroutes voldoende onderbouwd in 

een gladheidsbestrijdingsplan en heeft hij de voor het publiek relevante informatie voldoende 

kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld door publicatie in een plaatselijke krant en/of op internet? 

 Heeft de wegbeheerder adequaat op klachten gereageerd en waar nodig maatregelen getroffen? 

 

In het algemeen geldt dat een wegbeheerder niet aansprakelijk is voor gladheidschade als gevolg van 

artikel 6:162BW als hij kan aantonen: 

 dat er tijdig en naar vermogen is gestrooid (aan de hand van een inzetplanning); 

 dat er, gezien de omstandigheden, op tijd en adequaat is gewaarschuwd; 
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 dat hij adequaat op klachten heeft gereageerd en de juiste maatregelen heeft getroffen. 

 

 

 

 

4.5 Communicatie 

Voor zowel betrokkenen binnen de eigen organisatie als weggebruikers is het van belang dat 

informatie over de gladheidbestrijding tijdig en efficiënt wordt verstrekt. 

 

Iedereen moet weten wat er in geval van gladheid van hem verwacht wordt. Voor de start van het 

winterseizoen wordt met alle personen die tijdens het strooiseizoen dienst gaan doen, het 

communicatietraject uitvoerig doorlopen. Omwille van de duidelijkheid dient er binnen de gemeente 

een vast aanspreekpunt te zijn voor Politie, Brandweer en de G.G.D. Het vaste aanspreekpunt is de 

dienstdoende gladheidcoördinator. Hij is functioneel verantwoordelijk voor de organisatie van de 

uitvoering en het onderhouden van contacten met derden en eigen medewerkers van de 

gladheidbestrijding. 

 

De gladheidcoördinator beslist met hoeveel medewerkers en welk materieel etc. een strooiactie wordt 

gestart. Eigen waarnemingen, waarnemingen van medewerkers, evt. ook waarnemingen van derden 

worden op een rapport van de gladheidcoördinator vermeld. De opmerkingen worden na de 

winterperiode geëvalueerd en kunnen eventueel aanleiding zijn de strooiroute of de wijze van strooien 

aan te passen. 

 

Ook de burgers en bedrijven dienen te worden geïnformeerd over de wijze waarop gladheid wordt 

bestreden. De informatie die wordt verstrekt betreft: 

 De strooiroutes en de prioriteitsvolgorde; 

 Algemene informatie die van belang is voor burgers ( bijv. wanneer preventief en curatief wordt 

gestrooid); 

 De mogelijkheid om vragen te stellen en om klachten in te dienen. 

 

De informatie wordt in eerste instantie via de website van de gemeente Staphorst en het huis aan 

huisblad  “De Staphorster” gepubliceerd. Het volledige gladheidsbestrijdingsplan zal ter inzage 

worden gelegd. De informatie wordt bij de start van het winterseizoen beschikbaar gesteld. 

 

In het kader van regionale samenwerking vindt voor de start van het winterseizoen afstemming met 

de regiogemeenten plaats. Voor een aantal routes is uit oogpunt van verkeersveiligheid een goede 

afstemming met de buurgemeenten noodzakelijk. 

 

 

4.6 Evaluatie 

De laatste stap in het cyclische proces(PDCA) van planvorming en uitvoering is de evaluatie. De 

evaluatie zal in het algemeen aan het einde van het strooiseizoen plaats vinden. Wanneer er 

tussentijds relevante tekortkomingen blijken in de uitvoering, dan dienen deze zo spoedig mogelijk te 

worden verholpen. Gedurende het hele winterseizoen wordt er dan ook van de coördinatoren een 

alerte en kritische houding verwacht.  

 

 

5. Strooiroutes 

Onderstaande routes worden onder “normale” omstandigheden gereden. In geval van extreme 

omstandigheden kan het voorkomen dat deze routes in een andere volgorde worden gereden of 

ingekort moeten worden.  

Onder extreme omstandigheden wordt verstaan (zware) ijzel en (zware) sneeuwval. 
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Aandachtspunten: 
 
Viaducten 

 Reggersweg; 

 Rijksparallelweg (over de Hoogeveense Vaart) + fietspad; 

 Viaductweg; 

 Middenwolderweg; 

 Dekkersweg; 

 Scholenweg; 

 Sluitersweg; 

 

 

Bruggen 

 Reggersweg(over de Reest; winterdienst Meppel) 

 Kerkweg/Julianaweg; winterdienst Staphorst 

 Respersweg (over de Reest, winterdienst De Wolden); 

 Heerenweg (over de Streitenvaart); 

 Heerenweg (over de Streitenvaart, fietsbrug); 

 Evenboersweg (over de Beentjesgraven); 

 Schapendijk (tussen de Dekkersweg en de Domineesakker); 

 Staphorster Grote Stouwe (´blauwe brug´ over de Hoogeveense Vaart). 

 Fietsbrug naar Meppel 

 

      

Zoutkisten (worden door de gemeente gevuld) 

 Kerkplein IJhorst 

 fietsbrug Dedemsvaart (rode dorp) 

 peuterspeelzaal-bibliotheek Kamperfoeliestraat IJhorst 

 school Sparrenlaan IJhorst 

 de kop van het marktterrein aan de Markt. 

 

 

6. Logboek 

 

Alle acties worden in een logboek bijgehouden. Hierin wordt o.a. het volgende vermeld: 

 controletijdstippen van de piketdienst; 

 vermelding van de bevindingen; 

 oproeptijdstip van de strooiploegen; 

 vermelden van contacten met DTN Europe bv en/of politie; 

 tijdstippen van contacten met de meldkamer politie; 

 tijdregistratie van de strooiploegen; 

 bestellingen van zout; 

 storingen aan het materieel; 

 klachten en opmerkingen van burgers; 

 vermelding van eventuele (bijna)ongevallen.  

 

 

 

Bijlagen: 

 

Bijlage 1: Strooiroutes onder ‘normale’ omstandigheden 

Bijlage 2: Strooiroutes bij zouttekort 
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