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1.0 Inleiding 

 

Dit gladheidbestrijdingsplan heeft betrekking op winterseizoen 2014-2015.  

Met dit gladheidbestrijdingsplan is het gemeentelijk beleid vastgelegd en kan iedereen 

kennis nemen van de wijze waarop de gemeente Hillegom deze taak uitvoert.  

 

 De uitvoering wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door De Meerlanden 

(onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst (DVO)).  

 

1.1 Doelstelling 

Het doel van de gladheidbestrijding is om bij optredende gladheid van de openbare wegen 

(als bedoeld in de Wegenwet), die in beheer zijn bij de gemeente Hillegom, deze zo snel 

mogelijk weer stroef te maken, zodat ongelukken van het verkeer zoveel mogelijk worden 

voorkomen. 

 

Onder het begrip ‘weg’ wordt de rijbaan met eventueel een apart fietspad gerekend en 

andere gedeelten waar frequent voertuigen rijden. Het weer stroef maken van de overige 

weggedeelten (waaronder voetpaden) valt niet onder de primaire taak. In de gemeente wordt 

overwegend droog gestrooid.  

 

1.2 Evaluatie winterseizoen 2013-2014 

De afgelopen winterperiode (1 november 2013-1 april 2014) is in vergelijking met 

voorgaand seizoen zeer kort geweest. In het winterseizoen 2012-2013 is 4 maanden lang 

gestrooid, afgelopen seizoen is er slechts 3 keer preventief gestrooid door De Meerlanden.   

 

Dit heeft geresulteerd dat er maar 12 ton (seizoen 2012-2013 ca. 500 ton) aan zout is 

gestrooid. Tijdens deze maanden is er op geen enkel moment een probleem geweest met de 

levering van strooizout.  

 

Bij het verstrekken van strooizout aan particulieren is door De Meerlanden geconstateerd dat 

ongebruikt strooizout particulieren niet wordt gebruikt.  In dit voorjaar is strooizout 

aangetroffen in gft containers, straatkolken en in openbaar groen. Vanuit milieuoogpunt is 

dit ongewenst, zie Schade. De communicatie op de website zal gericht worden dat bewoners 

het niet gebruikte strooizout terugbrengt naar De Meerlanden.   
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Schade  

De voor de verkeersveiligheid noodzakelijke gladheidbestrijding brengt voor het milieu 

neveneffecten met zich mee. Een deel van het gebruikte dooimiddel komt terecht in de 

directe omgeving van de wegen waarop het is gestrooid. Dit geeft de onderstaande nadelen; 

 vitaliteit van de bomen en planten nemen af; 

 meer schade aan het (strooi)materieel; 

 meer slijtageschade aan het rioolstelsel;  

 verslechtering kwaliteit van de oppervlakte water;  

 schade aan straatmeubilair aan de openbare weg. 

 

De bovengenoemde schadebeelden zijn financieel moeilijk in te schatten. De algemene 

verwachting is dat de (technische)levensduur van materiaal en openbaar groen korter is 

geworden. Dit kan als gevolgen hebben dat in de toekomst eerder (cyclisch) vervanging 

nodig is.  

 

Financieel 

De kosten van de gladheidbestrijding is onderdeel van DVO De Meerlanden. De kosten en 

eventuele onder- of overschrijving zijn voor De Meerlanden. De binnendienst Openbare 

Ruimte heeft 23uur  besteed aan de gladheidbestrijding (opstellen beleidsplan, e-mails, 

contact met bewoners e.d.). 

 

1.3 Zoutvoorraad 

Voor komend winterseizoen heeft de gemeente geen voornemen om te participeren in het 

zogenoemde Zoutloket van Provincie Zuid-Holland alsmede gezamenlijke voorraaddepot bij  

De Meerlanden.  

 

Argumenten om niet deel te nemen zijn;  

1. Geen garantie dat Rijkswaterstaat de aangelegde voorraad of leveringen niet opeist;  

2. We hebben een eigen depot op onze gemeentewerf. Door dit in het begin van het 

seizoen vol te hebben en te houden hebben we voldoende operationele én strategische 

voorraad. 

3. De Meerlanden- locatie Hillegom heeft een dwingender contract met de toeleverancier 

afgesproken. Dat is voor Hillegom nu Otte BV in Lisse. 
 

1.4  Routes 

Ten opzichte van het vorige seizoen zijn er geen nieuwe straten meegenomen in de  

stooi- en veegroutes. In bijlage A staan de routes weergegeven.   
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2.0 Juridisch 

 

Op grond van de Wegenwet is de gemeente Hillegom verplicht tot onderhoud van de weg. 

Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding vallen onder onderhoud. In het Burgerlijk Wetboek 

(BW) regelt artikel (6:174) hoe moet worden omgegaan met de aansprakelijkheid ten aanzien 

van opstallen. De openbare weg valt onder dit artikel. Er staat onder meer: dat een 

overheidslichaam moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert.  

 

Er is sprake van een zogeheten risicoaansprakelijkheid van de wegbeheerder. Dat betekent 

dat, de gemeente de zorg voor voldoende waarborging van de veiligheid van personen en 

zaken in aanmerking moet nemen, dat niet alle verkeersdeelnemers steeds de nodige 

voorzichtigheid en oplettendheid zullen betrachten (zoals in de wegenverkeerswet is 

bepaald). 

 

Sneeuwruimen en gladheidbestrijding behoren dus, op grond van het BW, tot de 

onderhoudsplicht van de wegbeheerder. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting en 

niet om een resultaatverplichting.  

 

De aansprakelijkheid van de wegbeheerder kan  op twee gronden worden gebaseerd; 

1. De verantwoordelijkheid voor gebreken aan de weg en de weguitrusting, zoals 

opgenomen in artikel 6:174 van BW. Dit artikel regelt echter niet de mogelijke 

verantwoordelijkheid van de wegbeheerder voor zaken en substanties die niet op het 

wegdek thuis horen, zoals zand en olie, maar ook ijzel, sneeuw en rijp. De mogelijke 

verantwoordelijkheid dient te worden beoordeeld op basis van artikel 6:162 BW 

(onrechtmatige daad); 

2. Is er sprake van een verwijtbaar feit van de wegbeheerder? Is de wegbeheerder bekend 

met een bepaald gevaar, of wordt geacht hiermee bekend te zijn, maar verzuimd 

preventieve maatregelen te nemen? Uitgangspunt is dat de wegbeheerder een 

inspanningsverplichting heeft voor bestrijding van de gladheid. Daardoor ligt de 

bewijslast voor het aantonen van verwijtbaarheid in beginsel bij de eisende partij. 

Vanwege voorzienbaarheid van gladheid zal de wegbeheerder zelf moeten aantonen dat 

zij niet verwijtbaar heeft gehandeld.  

 

Een gemeente kan haar risicoaansprakelijkheid op een aantal manieren (deels) afdekken: 

 Als zij weet aan te tonen dat in de gegeven omstandigheden de schade redelijkerwijs niet 

voor haar rekening kan worden gebracht, gezien de in het verkeer geldende opvattingen. 

 Als gladheid enerzijds en de schade anderzijds een ononderbroken of nauwelijks te 

onderbreken gebeurtenis zijn.  

 Door een degelijk en gepubliceerd gladheidbestrijdingsplan, waarbij moet worden 

aangetoond dat aan dit plan daadwerkelijk uitvoering is gegeven. 

 

Om te kunnen bewijzen dat een gemeente aan haar inspanningsverplichting of zorgplicht 

heeft voldaan ten aanzien van de bestrijding van gladheid heeft de VNG geadviseerd dat een 

gemeente periodiek een gladheidbestrijdingsplan dient vast te stellen.  Het college van B&W, 

formeel de beheerder van de weg, zal een gladheidsbestijdingsplan jaarlijks vaststellen.  
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3.0 Strooibeleid  
 

Gladheidbestrijding gebeurt preventief (voordat het glad is) en/of curatief (als het al glad is). 

In Hillegom gebruiken we het zogenaamde nat-zout strooisysteem waardoor er minder zout 

nodig is en preventief strooien beter mogelijk is. 

 

3.1 Melding en start 

Hillegom is als wegbeheerder zelf verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding binnen haar 

gemeente. De wachtdienst van De Meerlanden zorgt voor de start van de bestrijding. Via 

internet en het contract met Weeronline is de dienstdoende medewerker van de wachtdienst 

24 uur per dag geïnformeerd over mogelijke gladheid.  

 

Ook meldt de politie, als aanvullende dienstverlening tijdens de nachtdienst, als er 

daadwerkelijk sprake is van gladheid. Dit is een vrijblijvende dienstverlening die de politie op 

het moment dat er andere calamiteiten zijn niet kan garanderen.  

 

Op het moment dat de wachtdienst besluit te strooien en er gestart wordt, meldt de 

gemeente dit aan de meldkamer van Politie Hollands Midden. 

 

3.2 Uitvoering 

De uitvoering loopt volgens een driestappenplan: 

24 uur per dag: 

 Hoofdwegen met de bijbehorende fietspaden. Ook de ingang naar verpleeghuis Den 

Weeligenberg (Nieuweweg), NS station en omgeving (pleintje/parkeerplaatsen) en alle 

routes van het openbaar vervoer. 

 

Vóór 7.30 uur: 

 Ontsluitingswegen van wijken met bijbehorende vrijliggende fietspaden. Ingangen bij alle 

verpleeg- en verzorgingstehuizen (Bloemswaard, Maartensheen, Parkwijk,  

gezondheidscentrum Garbialaan, artsenpraktijk Elsbroek (v. Goghsingel). Ook rondom 

het gemeentehuis en openbaar vervoerroutes.  

 

Vervolg (ná 7.30 uur): 

 Doorgangswegen in de wijken, doorgaande voetpaden, bruggetjes en dergelijke. 

NB Tussenliggende straten in de woonwijken worden niet gestrooid, in de wijk Elsbroek 

worden de wende’s en de hemen niet gestrooid. 

 

3.3. Uitvoering en middelen 

In bijlage B staat de uitvoering middelen beschreven. Adressen en uitvoerend personeel is in 

bijlage C weergegeven.  
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Foto; fietspad naast de N208.  

 

3.4  Kwaliteit 

Kwaliteit:  

De kwaliteit is omschreven in het DVO productblad Gladheidbestrijding (zie bijlage D).  
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4.0 Communicatie  
 

4.1  Intern 

Om goed geïnformeerd te zijn over mogelijke gladheid hebben we een contract afgesloten 

met Weeronline. Dit contract biedt ons: 

- 24-uur toegang tot de benodiged informatie via internet over (mogelijke) gladheid 

specifiek in ónze regio; 

- Advies vooraf van Weeronline om wel of niet te gaan strooien (preventief); 

- 24-uurs ‘alarmering’ (de wachtdienst van De Meerlanden wordt telefonische 

gewaarschuwd) op het moment dat er sprake is van gladheid (curatief). 

 

Het contract is afgesloten samen met de regio gemeenten binnen Holland/Rijnland en Groot 

Haaglanden en Holland Rijnland. Mede op initiatief van de politie om in de regio te komen 

tot een uniforme methode van gladheidbestrijding. Hiermee is er ook een éénduidiger 

verwachtingenmanagement naar de bewoners en gebruikers van wegen en paden. 

 

Adressen en uitvoerend personeel is in bijlage C weergegeven.  

 

4.2 Extern 

De gemeente informeert voor aanvang winterseizoen (oktober/november) via de 

gemeentelijke website en lokale media Het Witte weekblad over de gladheidbestrijding.  

 

Hierin zal ook worden aangegeven dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor het 

schoonhouden c.q. gladheid moet voorkomen van hun eigen toegangspad. Ook zal aandacht 

worden besteed hoe om te gaan met niet gebruikt zout. Het dumpen van strooizout in 

groenstroken of riool is milieukundig gezien ongewenst (zie §1.2).  Woningcorporatie Stek 

zal ook hun huurders dit middels hun website en informatieblad kenbaar maken.  

 

Daarnaast wordt aan weggebruikers het dringende advies gegeven om de weersverwachting 

van de media en andere informatievoorzieningen nauwlettend te volgen en zeker in gevallen 

van waarschuwingen voor gladheid de nodige voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik 

van de openbare weg. Dit geldt met name voor de avond- en nachtelijke uren inclusief de 

ochtendspits. 

 

Bewoners kunnen via het Klantcontactcentrum (KCC) hun vragen stellen en tevens 

meldingen/ klachten over slecht bereidbare weggedeeltes hier bekend maken.  
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Bijlage A  Plattegrond Strooiroute Hillegom 
 

Hieronder staan de wegen, straten en (fiets)paden die door De Meerlanden worden 

schoongehouden.  

 

Voor 7.30uur  Vrachtwagen, Nidostrooier, Schuif +  Strooier + nat 

Achter de Toren 

Arnoudstraat 

De Zanderij 

Hyacintenlaan 

Loosterweg 1e, 2e en 3e 

Margrietenlaan 

Meerlaan 

Meerstraat  

N208 

Olympiaweg 

Pastoorslaan 

Prinses Marijkestraat  

Prinses Irenelaan 

Valckslootlaan 

Veenenburgerlaan – vanaf kruising 3e Loosterweg 

Weerlaan 

Wilheminalaan 

 

Voor 7.30uur Bambistrooier Zout + borstel  

Abellalaan 

Albert van Verweijlaan 

Aalberselaan 

Ampèrestraat 

Ardealaan 

Brandweerkazerne 

Brouwerlaan 

Colijnlaan 

Cruquis 

Divonalaan 

Einsteinstraat 

Elsbroekerlaan 

Garbialaan  

Guido Gezellelaan 

Haven 

Henri Dunantplein (alleen dinsdag) 

Heemskerklaan 

Helene Swartlaan 

Hillinenweg 
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Hoofdstraat (tot van den Endelaan) 

Horst ten Daallaan 

Jan Prinsheem 

Jonkheer Mockkade 

Juliana van Stolberglaan t/m Willem de Zwijgerlaan 

Industriekade 

Kastanjelaan 

Leeghwater 

Lodewijk van Deijsellaan 

Mariastraat 

Maerten Trompstraat 

Marconistraat 

Mauritslaan 

Meerstraat 

Mesdaglaan 

Molenstraat 

Molenlaan 

Nieuweweg 

N208 - fietspaden 

Olympiaweg - fietspaden 

Parklaan 

Palet 

Parallelweg  

Perklaan 

Prins Bernhardstraat 

Prinses Marijkestraat 

Schaepmanlaan 

Singel 

Sportlaan 

Station 

Veenenburgerlaan – t/m kruising 3e Loosterweg  

Van Limburg Stirumlaan 

V/d Duyn van Maasdamlaan 

Vincent van Goghsingel 

Voltstraat 

Stationsweg 

van Tetstraat  

Tongelaer 

Toelstralaan 

Thorbeckelaan 

Treslonglaan 

Van Meerbeekstraat 

Weerlaan fietspad 

Wouda 

Willem de Zwijgerlaan t/m Juliana van Stolberglaan 
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Na 7.30uur  Trekker met Bezem, alleen sneeuw  

Bloemswaard  

Brouwerlaan- Eboralaan (fietspad)  

Den Weeligenberg 

Groot Veenenburg 

Hertog Reinout (fietspad Vossepolder)  

Maartensheem  

Molenlaan 

Oijen  

Parkwijk 

Trompenburg 

Waardenburg  

Zandlaan  
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BIJLAGE B  Uitvoering en middelen  
 

Personeel en middelen 

De materiële- en personele inzet wordt bepaald door de soort van gladheid. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt in: 

1. Beperkt ijzel (met name opvriezen van ochtendcondens); 

2. IJzel; 

3. Sneeuw. 

 

Materieel  

Voor de uitvoering hebben we de volgende eenheden: 

1. DAF vrachtwagen met natzout strooier en ploeg (hoofdwegen/doorgaande routes); 

2. Paus shovel (laden van zout); 

3. IVECO met bambi natstrooier en ploeg (wijken/fietspaden/bruggetjes); 

4. Agria handmotor met ploeg/bezem (voetpaden/gemeentehuis); 

5. Kubota trekker (Centrum/Meer en Dorp) met aanhangstrooier + ploeg/bezem 

(fietspaden en trottoirs); 

6. John Deere trekker (Elsbroek) met strooier/bezem (fietspaden en trottoirs). 

Let op: Het materiaal moet de avond ervoor klaar staan! 

 

Uitvoering 

 

Fase 1: Gladheidbestrijding 24 uur per dag. 

 

 Bij beperkte ijzel (kans op opvriezende ochtendcondens) 

Eenheden 1en 3 op de DAF met natzoutstrooier. Preventief strooien van de 

doorgaande verkeerswegen de avond vooraf. Ook de SMA asfaltwegen1 (N208, 

Prinses Irenelaan, Olympiaweg/Weerlaan, van Meerbeekstraat, bedrijventerrein 

Hillegom zuid zuid, Wilhelminalaan). 

Let op: Het materiaal moet de avond ervoor klaar staan! 

 

                                                 
1 Steenmassiek-asfalt (SMA) heeft net als open asfalt beton veel holle ruimtes met meer kans op 

gladheid. 
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Fase 2: Gladheidbestrijding vóór 7.30 uur. 

  

 Bij beperkte ijzel (kans op opvriezende ochtendcondens): Eenheid 1,3 en 5 op de DAF 

met natzoutstrooier + trekker met padenstrooier. Preventief strooien van doorgaande 

verkeerswegen de avond vooraf. Ook SMA asfalt (Irenelaan). 

 

 IJzel: Eenheid 1,3 en 5 op DAF met natzoutstrooier + Iveco met bambistrooier. Ook 

trekker met padenstrooier. Starten vanaf de werf om 5.00 uur. Van de hoofdroute 

moet zowel de rijbaan alsook de fietspaden vóór 7.30 uur gestrooid zijn. (kaart 

hoofdroute 1 DAF en hoofdroute 1 padenstrooier). 

 

 Sneeuw: Bezetting minimaal 5 man (telefoon meenemen!) Groenvoorziening start 

vanaf eigen locatie (Marconistraat, v.Deijssellaan). Ook bij sneeuw/ijzel geldt dat vóór 

7.30 uur zowel de rijbaan als de fietspaden sneeuwvrij moeten zijn. 

 

Fase 3: Gladheidbestrijding ná 7.30 uur. 

 

 De DAF gaat verder met de secundaire route. Hieronder vallen de wijken, 

ontsluitingswegen en dergelijke Iveco met bambistrooier gaat de verder de wijken in. 

Trekker met padenstrooier blijft de fietspaden, indien nodig, verzorgen. Dit is in de 

bijlage aangegeven. Bij sneeuw worden de schuivers ingezet. 
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BIJLAGE  C Adressen  en personeel 
 

 

Meldkamer Politie Hollands Midden 071- 535 25 59 

Weeronline     088 - 933 76 67  

 

Wachtdienst gemeente Hillegom  06 -538 9 3 525  
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Bijlage D  Productblad Gladheidbestrijding  
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6.210.00.35  PRODUCT GLADHEIDBESTRIJDING 

Basisvoorwaarden 

Omschrijving: Het begaanbaar houden van openbare wegen en fietspaden  bij 
sneeuwval, ijzel en het opvriezen van het wegdek. 

 
Prestaties: Het uitvoeren van de gladheidbestrijding volgens het door het college 

van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hillegom 
vastgesteld gladheidbestrijdingplan in de periode tussen 1 november 
en 1 april. 

 

Uitvoeringsspecifiek 

Gladheidbestrijdingplan:  De uitvoering loopt volgens een driestappenplan. 
 
Strooiplan: Het strooiplan (zie bijlage B) – waarop aangegeven de te strooien 

wegen en fietspaden – maakt onderdeel uit van het 
gladheidbestrijdingplan (conform  tekening strooiroute Hillegom). 

 
Strooibeurt: Onder een strooibeurt wordt verstaan het rijden en bestrijden van 

gladheid op alle wegen en fiets- en voetpaden uit het strooiplan. 
 

 
Aanneemsom en verrekening 

Verrekening: Zie Productbegroting 2011. In de aanneemsom zijn de gemiddelde 
kosten van strooibeurten op jaarbasis opgenomen. 

  
Overig: Geen. 

 

 
Rapportage 
Kwartaalrapportage: In de kwartaalrapportage worden de volgende zaken vermeld: 

 - het aantal werkelijk uitgevoerde strooibeurten in het kwartaal (voor 
zover van toepassing), inclusief de eventuele afwijkingen van het 
beleidsplan. 

 
Jaarrapportage: In de jaarrapportage komen dezelfde zaken aan de orde als in de 

kwartaalrapportage, zo nodig aangevuld met een toelichting op basis 
van landelijke normen en trends. 

 
 Het gladheidbestrijdingplan wordt jaarlijks uiterlijk in de maand oktober 

door het college vastgesteld. Voor het opmaken van dit plan levert De 
Meerlanden de volgende informatie:  

 - bestede uren en kosten materiaal en materieel o.a. zoutinkoop.  
  
 Deze gegevens worden uiterlijk 1 juli aangeleverd.  



 17 

  
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Het 
begaanbaar 
houden van 
wegen bij 
sneeuwval 

 


