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Evaluatie gladheidsbestrijding 2013 - 2014  

 
Hierbij stuur ik u een evaluatie over de gladheidsbestrijding van de afgelopen winter. In het najaar van 
2013 heb ik u geïnformeerd over verbeteringen in de gladheidsbestrijding, die ik na de strenge winter van 
2012 – 2013 heb doorgevoerd.  
 
x Er zijn drie meetpunten in de stad in gebruik genomen, die de temperatuur van het wegdek meten van 

zowel de hoofdweg als het vrijliggende fietspad. De meetpunten staan op drie locaties in de gemeente: 
in Leidscheveen-Ypenburg, Loosduinen en in Haagse Hout.  

x Dit jaar is het proefalarm van zowel de hoofdwegen als de fietspaden gelijktijdig gehouden. De 
opgedane leereffecten leveren een bijdrage aan verbeteringen op de routes.  

x Voor de komende winter is er een specifieke registratie en afhandeling van klachten over 
gladheidsbestrijding ingevoerd.  

x Het materieel voor gladheidsbestrijding is uitgebreid met extra schuivers voor de hoofdwegen en 
nieuwe strooiwagens met borstels voor de fietspaden.  

x De fietsroutes zijn efficiënter ingedeeld. Er is naar de afstelling van de hoeveelheid te strooien zout 
gekeken, zodat er meer kilometers gereden kunnen worden zonder bij te vullen. Ook is er een extra 
zoutvulpunt ingesteld. Hierdoor gaat er minder tijd verloren aan het heen en weer rijden.  

x Er is een apart fietspadenalarm ingesteld naast het regulier alarm (voor alle hoofdwegen en fietspaden 
op de strooiroutes). Omdat het op fietspaden kouder is, kan er daar eerder gladheid optreden.  

x Omdat fietspaden door minder zwaar verkeer worden bereden zijn zij gemiddeld kouder en kan er daar 
eerder gladheid optreden.  

x Er is een calamiteitenplan opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt over extra inzet van materieel en 
mensen (handmatige inzet) bij zware sneeuwval. Verder is er ook een overzicht opgesteld met locaties 
die een knelpunt vormen bij hevige sneeuwval.  

x Bij hevige sneeuwval zijn met name de fietsstroken een knelpunt. Er zijn drie aparte routes voor 
fietsstroken gemaakt die worden gereden bij extreme sneeuwval. Daarvoor is in het kader van het 
calamiteitenplan extra materiaal beschikbaar.  
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Seizoen 2013-2014 
Het seizoen 2013 - 2014 is in tegenstelling tot voorgaande jaren uitermate zacht geweest. De strooidiensten 
zijn zes keer uitgereden om gladheid te bestrijden op de hoofdwegen en doorgaande fietsroutes. Ter 
vergelijking: vorig seizoen is er 67 keer gestrooid. In totaal heeft de aannemer ongeveer 480.000 kilo zout 
gebruikt. In het vorige seizoen was dat 5,4 miljoen kilo zout. 
 
Voorafgaand aan het winterseizoen heb ik u tijdens uw werkbezoek meer verteld over de achtergronden bij 
de gladheidsbestrijding. Daarin kwam bijvoorbeeld voorbij hoe we ons voorbereiden op extreme 
weersomstandigheden en op de extra aandacht voor fietsers. Ook hebben we gezamenlijk het materiaal 
kunnen bekijken, waaronder nieuwe strooiwagens voor de fietspaden.  
 
De winterdienstperiode (consignatie) liep het afgelopen seizoen officieel van 2 december 2013 tot 
3 maart 2014. De weerverwachtingen gaven echter aanleiding om in week 47 (18 november 2013) al te 
starten met het consigneren (oproepbaar zijn voor winterdienst) van de ploegen. Op vrijdag 22 november 
gingen de strooidiensten voor het eerst op weg. Op 3 maart eindigde de winterdienst. Maar het weer gaf 
toch aanleiding voor een extra consignatiedag op 5 maart.  
 
In  de  begroting  is  voor  2014  een  budget  van  €  1,38  miljoen voor het product gladheidsbestrijding 
opgenomen (dit bedrag is voor het kalenderjaar 2014). Er wordt standaard gerekend met 12 strooibeurten 
per jaar. In 2014 (gerekend vanaf januari) zijn de  kosten  tot  nu  toe  rond  de  €  535.000,00 voor strooibeurten, 
consignatie en verlenging en overige kosten zoals communicatie. Dat betekent dat er voor de rest van dit 
kalenderjaar  (tot  en  met  december  2014)  nog  ongeveer  €  845.000,00 beschikbaar is.  
 
Jaarlijks wordt de gladheidsbestrijding van het winterseizoen geëvalueerd. Ook volgend jaar wordt u 
hierover weer geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
B.A. Revis 
Wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte 
 


