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Programma

➢ Verschillen in wegdektemperaturen

➢ Ervaringen gedeeltelijke strooi-acties Gemeente 

Apeldoorn

➢ Ervaringen gedeeltelijke strooi-acties Gemeente 

Hellevoetsluis



Huidige ondersteuning

✓ Regionale gladheidsverwachting via een website

✓ Alarmering voor sneeuw of ijzel

✓ Telefonisch overleg weerkamer

✓ Gladheidsmeldsysteem

✓ Locale gladheidsverwachting

✓ Volledige bewaking van de gladheid



Gladheidsverwachtingen

Scenario geen selectieve strooi-actie:
- Grootschalige gladheid door bevriezing, rijp, sneeuw of ijzel; geen risico
- Voor langere periode onstabiele weersverwachting met wegdektemperaturen rond

het vriespunt

Meeste selectieve acties in najaar en voorjaar, maar ook met 

verwachte bevriezing/rijp na milde periode in de winter: (80% 

van de strooi-acties!?!)
- Selectief strooien vanwege grote verschillen in wegdek-/brugdektemperatuur
- Kritische route / bruggenroute

Vraag; 
- Hoe hou je zicht op wat gebeurt er in de rest van het areaal ?



Regionale gladheidsverwachtingen

Onderscheid in: - wegen

- bruggen

- fietspaden



Infraroodmeting Gemeente Apeldoorn



Infraroodmeting Gemeente Apeldoorn



Infraroodmeting Gemeente Apeldoorn



Verschillen GMS Gemeente Apeldoorn



GMS op basis van de koudste lokatie

Op het reguliere wegennet zijn ook zeer grote
temperatuurverschillen!

Sterk afwijkende koude eigenschappen van bruggen en viaducten

SELECTIEVE strooi-actie



Verschil wegen / bruggen



Verschil wegen / fietspaden



Netwerkverwachtingen



Monitoren niet gestrooide wegen

Extra sensoren in een (warmer) wegdek, koude brug of fietspad
geeft inzicht in de (verwachte) wegdekconditie en –temperatuur.



Gedeeltelijke strooi-acties

Gedeeltelijke strooi-actie op basis van regionale

gladheidsverwachtingen en ervaring van de 

gladheidcoordinator mogelijk

Gedeeltelijke strooi-actie op basis van GMS:
- Meetpunt koudste punt; alles strooien
- Meetpunt koudste punt; kritische route strooien; alleen grootschalig strooien bij

sneeuw/ijzel/grootschalige gladheid na koude periode
- Extra meetpunt/sensoren in warmer wegvak (in binnengebied); monitoren of er 

geen gevaar ontstaat; meet restzout.

Gladheidsbestrijding verduurzamen, met verlaging van 

de strooikosten en behoud van de verkeersveiligheid!



Programma

✓ Verschillen in wegdektemperaturen

➢ Ervaringen gedeeltelijke strooi-acties Gemeente 

Apeldoorn

➢ Ervaringen gedeeltelijke strooi-acties Gemeente 

Hellevoetsluis



Gladheidbestrijding Apeldoorn, 
gedifferentieerd strooien



Voorkomen en beperken van zoutschade

1. Verhouding droogzout en pekel van FS30 naar FS50

2. Automatisch strooien

3. Gedifferentieerd strooien



Verhouding vast zout en pekel van FS30 naar FS50

(bij fietspad routes)

Minder zout in het milieu brengen

o Feucht Salz (FS) verhouding, FS30;

• Traditionele mengverhouding: 70% vast zout en 30% pekel

• Bij een dosering van 10 gr/m2 en 20% NaCl pekel: 

→ 7,6 gr/m2 hoeveelheid droog zout

→ ‘milieubesparing’ van 2,4 gr/m2 t.o.v. droog zout strooien

o Feucht Salz (FS) verhouding, FS50;

• Mengverhouding: 50% vast zout en 50% pekel

• Bij een dosering van 10 gr/m2 en 20% NaCl pekel: 

→ 6,0 gr/m2 hoeveelheid droog zout

→ ‘milieubesparing’ van 4,0 gr/m2 t.o.v. droog zout strooien 

Voorkomen en beperken zoutschade



Routebegeleidingssysteem
(Autologic)

• Navigatie & automatisch strooien

– Basis vormt verbeterd areaal

– Eenmalig inrijden strooiroutes voor 
routedefinitie (referentieroute)

– Vastleggen route (route begeleiding)

– Vastleggen strooi-instellingen (automatisch 
strooien)

– Voordelen

– GPS-navigatie ontlast chauffeur 
(verkeersveiligheid)

– Exacte uitvoering van strooier-instelling

– Leidt tot foutloze uitvoering complexe routes

– Flexibel bij inzet personeel (minder route 
kennis nodig)

– Beperking / reductie milieuschade als gevolg 
van verkeerd strooibeeld (te grote 
strooibreedte) 

AL/CL ES

Voorkomen en beperken zoutschade

Automatisch strooien



Locaties steunpunten 
& meetstations



Preventief strooien, alle routes

Preventief strooien, alle routes

• 30 strooiroutes

– 16 Rijbaanroutes

– 13 Fietsroutes

– 1 route bijzondere 
objecten

• Strooilengtes:

– Rijbaanroutes: ca. 515 km

– Fietsroutes: ca. 260 km



Gedifferentieerd strooien, routes buitengebied

Voorkomen en beperken zoutschade

Gedifferentieerd strooien,

Routes buitengebied

• 11 strooiroutes

– 7 Rijbaanroutes

– 4 Fietsroutes

• Strooilengtes:

– Rijbaanroutes: ca. 220 km

– Fietsroutes: ca. 50 km



Gedifferentieerd strooien, bruggen & viaducten

Voorkomen en beperken zoutschade



Foto Rapportage 



Foto Rapportage 



Foto Rapportage 



Foto Rapportage 



Foto Rapportage 



Foto Rapportage 



Foto Rapportage 



Foto Rapportage 



Foto Rapportage 



Programma

✓ Verschillen in wegdektemperaturen

➢ Ervaringen gedeeltelijke strooi-acties Gemeente 

Apeldoorn

➢ Ervaringen gedeeltelijke strooi-acties Gemeente 

Hellevoetsluis





Gladheidbestrijding Hellevoetsluis

❖ Volledig uitbesteedt, drukken alleen zelf nog op de knop

❖ Wij strooien ca. 98 km rijbanen

❖ Wij strooien ca. 45 km fietspaden

❖ Bruggenroute met 13 bruggen

❖ Inzet van 6 voertuigen bij een volledige actie

❖ Keuze uit 9 strooimachines 

❖ 3 Combi natzout opzet sproeiers

❖ 2 Opzet sproeiers

❖ 2 Combi natzout aanhangers

❖ 2 Velocity (TSS) Borstelen / Sproeien 

❖ Twee Gladheidmeldsystemen (sensoren in fietspaden)

❖ Strooiactie te volgen in IntelliOPS van Aebi Schmidt

❖ Drie Gladheidcoördinatoren

❖ 16 Senario’s  In overleg uit te bereiden



Strooiareaal 

Rijbanen ca. 

98 km

Fietspaden 

45 km

Bruggen 13 

stuks



Beslisboom 2021/2022 Gladheidbestrijdingsacties Hellevoetsluis 



Bruggenronde

❖ Aanleiding: houten fietsbruggen zijn vervangen door 

glasvezelversterkt composiet.

❖ Verschillende valpartijen als gevolg van gladheid op het 

brugdek.

❖ Sinds winterseizoen 2017/ 2018 aparte bruggenronde 

toegevoegd aan strooiareaal.

❖ Keuze uit:

❖ Bruggenroute te strooien met natzout (20gr/m2 –

30/70)

❖ Bruggenroute te sproeien (CaCl 24 gr/m2 - 33%)



Overzicht strooiacties afgelopen 5 jaar

Bruggenronde

Kosten



Nemen van een strooibeslissing
❖ Meetdata uit GMS stations

❖ Weerbericht / Verwachting weerbureau

❖ Hoeveelheid restzout

❖ Eigen waarnemingen 

❖ Schouwronde (Koude plekken)

❖ Areaal kennis 

Drie opties



Gehele areaal strooien

❖ Preventief / Curatief 

❖ Natzout → 70/30 of 50-50

❖ Sproeien

❖ Aantal gram m2 dooimiddel

❖ Wel / geen sneeuwploeg

❖ Wel / niet borstelen

Bruggenronde

❖ Sproeien 24 gr/m2

❖ Natzout 20 gr/m2 (70-30) 

Nemen van een strooibeslissing

Geen strooiactie 

nodig



Bruggenronde



Discussie / vragen



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


