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RWS houdt zich ook in de zomer bezig 
met de gladheidbestrijding:

• Zout inkopen

• Voorraad zout aanvullen 

• Vlootschouw

De voorbereiding



• Preventief en curatief strooien 

• 577 strooiwagens (die zo nodig kunnen 
worden voorzien van een sneeuwschuiver) 
en 630 sneeuwschuivers. 

• Als we in het hele land preventief gaan 
strooien (één landelijke preventieve 
strooiactie): 

– Leggen de strooiwagens van 

Rijkswaterstaat, binnen twee uur, 10.000 km af 

om alle snelwegen, inclusief op- en afritten en 

verzorgingsplaatsen, te strooien. 

– 1500 man aan het werk; van 

gladheidscoördinatoren, laders en lossers tot de 

chauffeurs op de wagens. 

– Verbruiken we 1,2 miljoen kilo zout

Het gaat vriezen en dan?

Kijk tip →



• IJzel 

• Sneeuw

• Hagel (geen gladheidbestrijding)

Rijkswaterstaat heeft vier calamiteitenmachines: 

Soorten gladheid

Lavastorm

2 Firestorms

Filesproeier



Communicatie

Advies weggebruiker 
Ondanks alle inspanningen van Rijkswaterstaat kan 
gladheid niet altijd helemaal worden voorkomen. 
Daarom adviseert Rijkswaterstaat bij winterse 
omstandigheden:

Ga goed voorbereid op weg
1. Houd de weersverwachting en verkeersinformatie 
extra goed in de gaten;
2. Pas je rijstijl aan de omstandigheden aan: 
voorzichtig rijden, snelheid minderen, niet onnodig 
van rijstrook wisselen en voldoende afstand 
houden;
3. Houd rekening met een langere reistijd of vertrek 
eventueel eerder van huis;
4. Maak ruimte voor strooiwagens en 
sneeuwschuivers.

www.rijkswaterstaatstrooit.nl

Twitter @rwsverkeersinfo

www.rijkswaterstaat.nl/winteropdeweg

‘Met ruim 1200 wagens, 1500 mensen en ruim 
250 miljoen kilo zout staat Rijkswaterstaat klaar 
om de strijd aan te gaan tegen winterse 
omstandigheden op de weg’

http://www.rijkswaterstaatstrooit.nl/


Kleurcodes KNMI
Code groen: Geen bijzonderheden
Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het
uitgeven van een waarschuwing

Code geel: Wees alert
Deze waarschuwing verschijnt op zijn
vroegst 48 uur voordat het weerverschijnsel met een
zekerheid van minstens 60 procent kan optreden.

Code oranje: Wees voorbereid
Deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 24 uur
voordat het weerverschijnsel met een zekerheid van
minstens 60 procent kan optreden.

Code rood (weeralarm): Onderneem actie
Het weeralarm wordt uitgegeven bij een mogelijk grote
impact van het weer op de samenleving en verschijnt
op zijn vroegst 12 uur voordat het weerfenomeen kan
optreden. Code rood kan ook uitgegeven worden als er
een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar 
de veiligheidsrisico’s groot zijn.
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Communicatieboodschap
Rijkswaterstaat

Code groen: geen

Code geel: communicatie oproep om alert te zijn

Code oranje: waarschuwen voor gevaarlijke
rijomstandigheden, pas je rijstijl aan

Code rood: advies ga niet de weg op als dit niet
perse hoeft, zeer gevaarlijke rijomstandigheden



• Q&A gladheidbestrijding

• Winterdossier op Rijkswaterstaat.nl

• Strooikaart op rijkswaterstaatstrooit.nl

• Social media Rijkswaterstaat

• Media 

Communicatie en media 



Zware sneeuwval in december 2018
Advies: blijf thuis, ga niet de weg op!

• Code oranje gaat over op rood

• LAC schaalt op: 17 keer bijeen

• 3 persberichten verstuurd

• 14 berichten op social media

• Ruim 20 interviews op radio en voor televisie 

• Minister bezoekt steunpunt Wolfheze, in 
aanwezigheid van media

• Diverse media op steunpunt Baarn 
te woord gestaan

Sneeuw 22 januari 2019: 
Houd rekening met winterse neerslag

• Code geel
• 2 persberichten verstuurd
• Diverse berichten op social media
• Diverse media te woord gestaan vanuit 

verkeerscentrale als steunpunt Houten



Feiten en cijfers 
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Programma

14.30 - 15.00 uur Pauze Beursvloer

Deelsessie Ronde 2
15.00 - 16.00 uur

1 - Hoe wordt circulair gladheidbeheer de standaard? Theater

2 - De zin en onzin van zomerstrooien Rembrandt

3 - Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer Salvador

4 - Gladheidsbestrijding Schiphol Stallen

16.00 - 17.00 uur Netwerkborrel Beursvloer


