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Bijlage 1: Strooiroute Voorhout  (NB sommige straten in Voorhout vallen onder de
     strooiroute Sassenheim of Warmond) 

 
doorgaande wegen (VolksWagen Crafter) 
Nijverheidsweg, Teylingerdreef (voorheen Zuidelijke Randweg) inclusief rotonde 
Teylingerdreef-Jacoba van Beierenweg/N450, Loosterweg, Torenlaan, Akervoorderlaan, 
Johan Speelmanweg, Prinsenweg, Engelselaan tot aan rotonde Schoutenlaan, 
Schoutenlaan, Componistenlaan, Herenstraat, Schoonoord, Boekenburglaan, 
Beukenrode, Churchilllaan, Leeuwerikenlaan, Kievitspark, Rijnsburgerweg (incl. BNS-
terrein vanwege dokterspost), Oosthoutlaan, Bloemenschans, Kruidenschans 
 
fietspaden zijnde doorgaande fietsroutes (Toyota Dyna) 
Oosthoutlaan, Componistenlaan, Ravellaan, Mozartlaan, fietspad naar Jacoba van 
Beierenweg, richting stationstunnel, stationstunnel twee richtingen, Componistenlaan 
richting Jacoba van Beierenweg, Jacoba van Beierenweg richting spoor twee richtingen, 
Kerkzicht, Varenpad, Schoutenlaan, Dirck Verhagestraat, fietspad naar Jacoba van 
Beierenweg, Mozartlaan, pad tussen Componistenlaan en Beethovenlaan, Offenbachpad 
incl. rondom gezondheidscentrum Bolero, Teylingerdreef (voorheen Zuidelijke Randweg) 
inclusief rotonde Teylingerdreef-Jacoba van Beierenweg/N450 tot aan Van Gent, vanaf 
Teylingerdreef (voorheen Zuidelijke Randweg) de Jacoba van Beierenweg richting 
Componistenlaan, Engelselaan, fietspad Laurierpad en fietspad Bieslookpad tot de 
Kruidenschans, fietspad tussen Geraniumhof en Nijverheidsweg, Sportlaan, fietspad naar 
Kievitspark/Nolenslaan, stationsomgeving (stationsplein, stationsparkeerplaats, 
Spoorlaan) 
 
opmerkingen 
De N450/Jacoba van Beierenweg is in de tweede helft van 2013 gereconstrueerd door de 
wegbeheerder, de Provincie Zuid-Holland. Het is de bedoeling deze weg in beheer over te 
dragen aan de gemeente Teylingen. De overdracht wordt ook niet verwacht vòòr de start 
van het strooiseizoen 2014-2015. Vanwege organisatie en communicatie van de 
gladheidbestrijding gaan we er vanuit dat de overdracht na het strooiseizoen plaatsvindt 
en dat de Provincie Zuid-Holland in het strooiseizoen 2014-2015 nog strooit. Dit 
controleren wij bij de Provincie Zuid-Holland.  
 
De trappen naar de spoortunnel Componistenlaan – Beukenrode worden behandeld als 
secundaire wegen. De perrons van het NS station en de bijbehorende trappen worden 
gestrooid door de stationsbeheerder.  
 
 
Het is onmogelijk alle wegen, straten en paden te strooien. Daarom krijgen slechts 
doorgaande wegen en fietspaden zijnde doorgaande fietsroutes prioriteit.  
De primaire wegen zijn opgenomen in de strooiroutes. De overige (secundaire) wegen 
worden alleen overdag op werkdagen gestrooid, als er tijd voor is en als er voldoende 
strooimiddel voorradig is. Dit alles ter beoordeling van en op aanwijzing van de 
gladheidcoördinator. Voetpaden en overige fietspaden worden geheel niet gestrooid.    
 
 


