
 

 

 
 
 

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding  
Gemeente Heemskerk 

 

 
 

 
November 2020 – Maart 2021 

 

 

 
Versie : concept 

Opgesteld voor : Gemeente Heemskerk 

Opgesteld door : HVC 

Tevens verstrekt aan (HVC) : HVC inzameling 



   Gladheidbestrijding HVC gemeente Heemskerk                                 HVC 2020 – 2021 

  
   

 

 

Pagina 1 van 17 

Inhoudsopgave 
 
Inleiding       3 
 
1 Kerngegevens wegbeheerder    4 
 1.1 Wegbeheerders binnen eigen werkgebied  4 
 1.2 Wegbeheerders aangrenzende gemeenten  5 
 1.3 Afstemming andere wegbeheerders  5 
 

2 Werkwijze      6 
 2.1 Gekozen methodiek    6 
 2.2 de uitvoering     7 
 2.3  Routing      7 
 2.4 Extreme weersomstandigheden   7 
 2.5 Rijbanen     8 
 2.6 Fietsroutes     8 
 2.7 Zoutkisten                               8 
 

3 Routes       9 
 3.1 Gehanteerde randvoorwaarden   9 
 3.2 Routebeschrijvingen    10 
 3.3 Overzichtskaarten    10 
 

4 Materieel      10 
 4.1 Overzicht strooiers, schuivers en borstels  11 
 4.2 Zoutvoorraad     11 
 

5 Organisatie      12 
 5.1 Verantwoordelijkheden    12 
 5.2 Werkzaamheden     12 
 5.3 Oproep      12 
 5.4 Roostering     12 
 5.5 Ziekmelding procedure    12 
 5.6 Opnemen verlof tijdens gladheid periode  13 
 5.7 Rusturen regeling gladheidbestrijding  13 
 5.8 Belangrijke telefoonnummers   13 
 5.9 Informatiebronnen    13 
 5.10 Meldingsprocedure    14 
 5.11 Calamiteiten     14 
 5.12 Extra verzekering    14 
 

6 Communicatie      15    
 6.2 Politie      15 
 6.3 Burgers en bedrijven    15 
 6.4 Rapportage     15 
 6.5 Communicatieschema    15 
 

7 Registratie & evaluatie    17 
 7.1 Monitoringsprotocol    17 
 7.2 Logboek      17 
 7.3 Evaluatie     17 
 

 



   Gladheidbestrijding HVC gemeente Heemskerk                                 HVC 2020 – 2021 

  
   

 

 

Pagina 2 van 17 

Bijlagen 
 

1 Rooster medewerkers gladheidbestrijding 
2 Risico inventarisatie 
3 Reguliere routes 
4 Noodscenario bij extreme winterse omstandigheden 
  



   Gladheidbestrijding HVC gemeente Heemskerk                                 HVC 2020 – 2021 

  
   

 

 

Pagina 3 van 17 

Inleiding 

              
In de periode van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 staan personeel en materieel van HVC 
“stand-by” voor bestrijding van gladheid binnen de gemeente Heemskerk.  
HVC heeft de inspanningsverplichting voor het bestrijden van gladheid van deze gemeente 
overgedragen gekregen zoals beschreven in de uitvoeringsovereenkomst. Een onderdeel daarvan is 
het opstellen van een uitvoeringsplan gladheidbestrijding. 
 
In de Wegenwet en Wegenverkeerswet is bepaald dat de wegbeheerder al het redelijke moet doen om 
gevaar voor de weggebruiker te voorkomen, te beperken en op te heffen. Het is daarom van belang dat 
wegen ook in de winter veilig en doelmatig kunnen worden gebruikt. Het bestrijden van gladheid is 
daarvan onderdeel, waarbij het gaat om een inspanningsverplichting en niet om een garantieplicht. 
Ook van de weggebruiker mag worden verwacht dat hij of zij bij winterse omstandigheden oplettend en 
voorzichtig aan het wegverkeer deelneemt. 
 
Het vertalen van het beleid naar concrete acties resulteert in het uitvoeringsplan gladheidbestrijding. 
Het uitvoeringsplan gladheidbestrijding geeft aan op welke wijze de gemeente Heemskerk voldoet aan 
haar inspanningsverplichting. Het plan geeft inzicht in het beleid, de opzet en de organisatie van de 
gladheidbestrijding. Tevens wordt aandacht geschonken aan de informatievoorziening naar de 
bewoners en de gladheid meldingsprocedure. Het uitvoeringsplan gladheidbestrijding is gebaseerd op 
de CROW publicatie 236: Leidraad gladheidbestrijdingsplan.  
 
De routes zijn voor de burgers visueel zichtbaar op de site van HVC, www.hvcinzameling.nl en op de 
site van de gemeente Heemskerk, www.heemskerk.nl  (direct of via een link naar de site van HVC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Coördinator gladheidbestrijding 
       HVC inzameling, locatie Velsen-Zuid 

 
 

http://www.hvcinzameling.nl/
http://www.heemskerk.nl/
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1  Kerngegevens wegbeheerder 

 
1.1  Wegbeheerders binnen eigen werkgebied 

Het werkgebied omvat de gemeente Heemskerk.  
Alleen gemandateerde personen zijn bevoegd om aanvullende opdrachten te geven. 
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 Wegbeheerders aangrenzende gemeenten 

De aangrenzende gemeenten van het eigen werkgebied zijn:  
 

 
 
 
1.2  Afstemming andere wegbeheerders 

Andere wegbeheerders zijn Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap, Provincie Noord-Holland en de 
gemeenten Beverwijk, Velsen, Zaanstad, Castricum en Uitgeest. 
 

Opmerkingen 
Het Hoogheemraadschap strooit voor HVC het gedeelte van de Communicatieweg vanaf de 
gemeentegrens tot de rotonde van de Verbindingsweg (7000M2) 
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2 Werkwijze 
De uitgangspunten voor de werkwijze van de gladheidbestrijding, zijn vooraf besproken met gemeente 
Heemskerk en afgestemd op het beleid van de gemeente inzake gladheidbestrijding. 
 
2.1 Gekozen methodiek 

HVC maakt gebruik van de zogenaamde natzout methode. Er wordt zoveel mogelijk preventief 
gestrooid. De hoofdroutes en de fietsroutes worden gestrooid met vaste strooiunits met hydraulische 
aandrijving. 
 
Het bestrijden van gladheid valt onder de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder (de betreffende 
gemeente). Veilige en goed toegankelijke wegen zijn essentieel voor de gemeente en natuurlijk in het 
bijzonder voor verkeersdeelnemers. De gemeente heeft een risicoaansprakelijkheid: het wegennet 
moet voldoen aan de eisen die de weggebruiker daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen.  
 
Bij het bestrijden van gladheid gaat het om een inspanningverplichting met als uitgangspunt dat de 
gladheid daar bestreden wordt waar bestrijding prioriteit heeft op grond van objectieve criteria. Dat 
betekent dat niet alle straten worden gestrooid, wat ook niet is vereist. Deze criteria zijn o.a. de 
verkeersfunctie van de weg, verkeersintensiteit en de aanwezigheid van bijzondere instellingen zoals 
scholen en ziekenhuizen. De gemeente bepaalt het strooibeleid en stelt op basis daarvan de te 
strooien routes op.  
 
De inspanningsverplichting kent nog een ander aspect. Niet in alle gevallen kan gladheid worden 
voorkomen. De inzet van mens en materieel moet afgestemd zijn op de (verwachte) omstandigheden. 
Hiermee is echter niet gezegd dat gladheid altijd kan worden voorkomen. Plotselinge wijzigingen in het 
weerbeeld of hevige sneeuwval kunnen bijvoorbeeld leiden tot gevaarlijke situaties. De weggebruiker 
behoudt wel altijd zelf een verantwoordelijkheid, namelijk het weggedrag aanpassen aan de 
omstandigheden. 
 
Bij de uitvoering spelen twee aspecten een belangrijke rol. Enerzijds het serviceniveau voor de 
gemeente en anderzijds de opdracht om het milieu zo min mogelijk te belasten. Bij het streven naar 
een zo optimaal mogelijk serviceniveau voor de inwoners, spelen de onderstaande factoren een 
belangrijke rol: 
  

 Prioriteitenstelling voor bepaalde wegen, busroutes, fietspaden, kwetsbare locaties. 
 Gestructureerde risicoanalyse van mogelijk gevaarlijke wegen 

(onder andere routes gevaarlijke stoffen en steile wegen). 
 Systematische controle op effectiviteit van de bestrijding. 
 Het bedrag aan financiële middelen, dat beschikbaar is. 
 Eventueel plaatsen van waarschuwingsborden. 
 Jaarlijks vóór de mogelijke sneeuw- en vorstperiode de inwoners op de hoogte stellen van het 

beleid over gladheidbestrijding. 
 
Naast het streven naar een zo hoog mogelijk serviceniveau is een minimale belasting van het milieu 
een belangrijke doelstelling. In toenemende mate is gebleken dat het gebruik van zout niet 
ongelimiteerd kan plaatsvinden, zonder dat er schade ontstaat aan bomen en andere vegetatie. Bomen 
staan vaak ingeklemd tussen verhardingen en hebben het al moeilijk met uitlaatgassen van het 
verkeer, gebrek aan zuurstof en een arme voedingsbodem. Zout dat in de bodem achterblijft, onttrekt 
als gevolg van hygroscopische werking vocht aan de vegetatie. Veel planten kunnen dan in het 
voorjaar groeiproblemen vertonen. Bij de keuze van het dooimiddel, de bestrijdingsmethode en de duur 
van de gladheidbestrijding is dan ook het milieuaspect betrokken.  
Op grond hiervan heeft HVC gekozen voor een middel met een snelle werking en een hoge effectiviteit, 
natriumchloride (NaCl, wegenzout). Het zout wordt opgelost toegepast (± 20% wegenzout en 80% 
water), waardoor met minder wegenzout een goed resultaat wordt bereikt. Ook wordt er met deze 
“natzout” methode zoveel mogelijk preventief gestrooid, zodat de verkeershinder door gladheid of de 
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bestrijding hiervan zo min mogelijk zal zijn. 
 
In de praktijk zijn de voordelen van de natzout methode gebleken: 

 Snellere dooiwerking (zonder dat er verkeer nodig is). 
 Effectiever door een betere verdeling over het weg oppervlak 
 Minder verwaaiing (het zout plakt). 
 Minder strooimiddel (zout) nodig. 
 Minder belastend voor het milieu (groenschade). 
 Grotere actieradius van de strooimachines. 
 Sneller per kilometer kunnen strooien. 
 Beter te plannen strooironden. 

 
2.2  De uitvoering 

De beleidscriteria en het feit dat middelen doelmatig en efficiënt moeten worden ingezet, zijn door HVC 
in samenspraak met de gemeente vertaald in een strooiplan. Op basis van dit plan zijn routes 
vastgesteld die bij een uitruk (vrijwel altijd preventief) worden gestrooid. Dit geldt voor zowel de 
Hoofdroutes als de Fietsroutes.  
Gladheid wordt ook bestreden op afgesproken bijzondere locaties, zoals bushaltes,  
oversteekplaatsen en trottoirs bij openbare en bijzondere gebouwen. Dit wordt alleen uitgevoerd tijdens 
doordeweekse werkdagen door medewerkers van de gemeente. 
 
Dit betekent dat HVC de inwoners van de betrokken gemeenten niet op voorhand kan vrijwaren van 
gladheid. Wel stelt HVC al het mogelijke in het werk om in gegeven omstandigheden te voldoen aan de 
eisen die de weggebruiker aan de wegbeheerder (de gemeente) mag stellen.  

 
2.3  Routing 

 Gestrooid worden de Hoofd- en Fietsroutes die met de gemeente zijn afgesproken.  

 De routes zijn te vinden op www.hvcinzameling.nl en op de website van de betreffende 

gemeente, www.heemskerk.nl (direct of via een link naar de site van HVC). 

 De handstrooiroutes worden uitgevoerd en gecoördineerd door de gemeente Heemskerk. 

 Gladheid op wegen buiten de routes om wordt in principe niet bestreden. Bij aanhoudende 
gladheid kan HVC echter in verband met de zorgplicht ten aanzien van het verwijderen van 
huishoudelijk afval, de inzamelroutes gaan behandelen. Dit kan alleen wanneer de afgesproken 
routes zijn uitgevoerd.  
 

 Daarnaast kan de dienstdoende gladheidcoördinator besluiten, op basis van meldingen van de 
meldkamer politie, gevaarlijke situaties buiten de afgesproken routes te bestrijden.  

 
2.4  Extreme weersomstandigheden 

Bij extreme weersomstandigheden wordt de tijdsduur van een strooironde veel langer t.o.v. een 
preventieve strooironde. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zware, langdurige en/of voortdurende 
sneeuwval langer dan 12 uur. Ook kan er in korte tijd veel sneeuw vallen, bijvoorbeeld 10 cm of meer 
in een periode korter dan 12 uur.  Bij sneeuwval duurt de strooironde langer , omdat het ploegen een 
tijdrovende bezigheid is en het nodig is te blijven schuiven zodat de sneeuw niet kan worden 
vastgereden door het verkeer of aanvriest. Een lagere rijsnelheid door ijzel, vergeleken met regulier 
preventief strooien, kan ook een oorzaak zijn. Verder is er bij lagere temperaturen meer zout nodig om 
effectief te strooien, waardoor het nodig is om gedurende de strooironde bij te laden.  
 
Bij extreme weersomstandigheden kan op initiatief van de coördinator gladheidbestrijding in overleg 
met de operationele contactpersoon bij de gemeente worden overgegaan op de prioriteitenroute bij 
extreme weersomstandigheden (zie bijlage 4). Zo mogelijk worden daarna de overige routes gestrooid. 

http://www.hvcinzameling.nl/
http://www.heemskerk.nl/
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Bij langdurige winterse omstandigheden, bijvoorbeeld als de sneeuwval langer dan 12 uur aanhoudt, 
zal de coördinator gladheidbestrijding met de operationeel contactpersoon van de gemeente 
overleggen waar extra inzet gewenst is. 
 
De benodigde tijdsduur voor de strooiroutes is afhankelijk van veel factoren en combinaties van 
factoren, zoals temperatuur, hoeveelheid en duur sneeuwval, ijzel, en verkeersdrukte. Op basis van 
praktijkervaring zal de coördinator gladheidbestrijding van HVC in overleg met de operationeel 
contactpersoon bepalen of er sprake is van extreme weersomstandigheden en of er wordt overgegaan 
op de prioriteitenroute.  

 
2.5 Hoofdroutes 

De hoofdroutes worden gestrooid met vaste strooiunits met hydraulische aandrijving en indien nodig 
met sneeuwschuivers. 

 
2.6 Fietsroutes 

De fietsroutes worden gestrooid met behulp van een Toyota Hilux, een Mercedes met opzetstrooier en 
een trekker met aanhangerstrooier. Dit alles zonodig in combinatie met schuivers en/of borstels. 
Hiermee is er een beter bereik op de rijwielpaden. Tevens wordt de wegbelasting minder door een 
betere gewichtsverdeling, waardoor er geen schade aan het rijwielpad wordt veroorzaakt. 
 
 
2.7 Zoutkisten 

De gemeente Heemskerk heeft op een aantal locaties zoutkisten staan die aan het begin van het 
seizoen door HVC worden geplaatst. Het plaatsen van de zoutkisten wordt gedaan op basis van 
meerwerk.  
Het vullen van de zoutkisten wordt door HVC eenmalig gedaan wanneer de zoutkisten worden 
geplaatst op de daarvoor aangewezen locatie.  
Het vullen tijdens het gladheidbestrijdingsseizoen dient door de beheerder verzorgd te worden. 
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3 Routes  

 
3.1 Gehanteerde randvoorwaarden 

De gemeente Heemskerk bepaalt de uitvoeringsroute welke bestaat uit 2 delen: 
 rijbanen, bestaande uit: gebiedsontsluitingswegen, verzamelwegen, risicowegen (w.o. wegen 

met een helling), busroutes en parkeerterreinen. 
 fietsroutes, bestaande uit: hoofdfietsroutes, secundaire fietsroutes en de drukste schoolroutes. 

 
Deze routes worden aan de hand van een evaluatie van het voorgaande strooiseizoen al dan niet 
aangepast en door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. 
De gemeente Heemskerk zorgt er als wegbeheerder voor dat HVC met de daarvoor beschikbare 
strooimiddelen, vrije doorgang heeft op alle te strooien routes. 
 
Signaleringsmethode; in opdracht van de gemeente verzorgt HVC de gehele coördinatie, op basis van 
eigen waarnemingen, meldingen van politie en weersinformatie van Roadmaster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: schematische weergave “gladheidbestrijdingsproces” (CROW publicatie 152) 
 
Strooimethodiek is preventief.  Sneeuwval en ijzel worden curatief bestreden. 
 
De strooiroutes: 
- Voor de reguliere routes: zie bijlage 3 
- Noodscenario bij extreme winterse omstandigheden (sneeuwroutes): zie bijlage 4 
 
Gladheid op wegen buiten de routes om wordt in principe niet bestreden. Bij aanhoudende gladheid 
kan HVC echter in verband met de zorgplicht ten aanzien van het verwijderen van huishoudelijk afval, 
de inzamelroutes gaan behandelen. Dit kan alleen wanneer de afgesproken uitvoeringsroutes zijn 
uitgevoerd. 
Daarnaast kan de dienstdoende gladheidcoördinator op basis van meldingen van de politiemeldkamer 
besluiten om gevaarlijke situaties buiten de afgesproken routes te bestrijden.  
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Richtwaarden strooiadvies; de hoeveelheid te strooien zout is van diverse factoren afhankelijk, zoals 
onder andere: 
 

 temperatuur wegdek en lucht 
 weersverwachting 
 wegdekstructuur 
 luchtvochtigheid 
 verkeersintensiteit 
 aanwezige ijsmassa 
 strooimethode 
 aanwezige hoeveelheid restzout 

 
Preventieve 
gladheidbestrijding 

Verwachte temperatuur Dosering  
droogstrooien NaCl 

Dosering 
Nastrooien NaCl 

Voorkoming opvriezen  
mist / dauw 

0 tot -/-5 ºC niet geschikt 7/10 gr/m² 

Idem 
 

-/-5 tot -/-10 ºC niet geschikt 10 gr/m² 

Voorkoming opvriezen  
regen / lichte ijzel 

0 tot -/-5 ºC niet geschikt 10 gr/m² 

Idem 
 

-/-5 tot -/-10 ºC niet geschikt 15 gr/m² 

Voorkoming opvriezen  
Sneeuw / zware ijzel 

0 tot -/-5 ºC niet geschikt 15 gr/m² 

Idem 
 

-/-5 tot -/-10 ºC niet geschikt 20 gr/m² 

 
 

Curatieve 
gladheidbestrijding 

Verwachte temperatuur Dosering  
droogstrooien NaCl 

Dosering 
Nastrooien NaCl 

Opgevroren  
mist / dauw 

0 tot -/-5 ºC 15 gr/m² 10 gr/m² 

Opgevroren  
mist / dauw 

-/-5 tot -/-10 ºC 25 gr/m² 20 gr/m² 

IJzel 
 

0 tot -/-5 ºC 20 gr/m² 15 gr/m² 

IJzel 
 

-/-5 tot -/-10 ºC 30 gr/m² 25 gr/m² 

Sneeuw  
 

0 tot -/-5 ºC 30 gr/m² 20 gr/m² 

Sneeuw 
 

-/-5 tot -/-10 ºC 40 gr/m² 30 gr/m² 

 
3.2 Routebeschrijvingen 

In bijlage 3 en 4 zijn de routes op kaart weergegeven. 

 
3.3 Overzichtskaarten 

Op www.hvcinzameling.nl kunnen de routekaarten van de gemeente Heemskerk worden 
geraadpleegd. Via een link op de gemeentelijke site kan de informatie eveneens worden bereikt. 
 

http://www.hvcinzameling.nl/
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4 Materieel 
Onderstaande tabel geeft weer welk materieel beschikbaar is voor de uitvoering van de 
gladheidbestrijding voor de gemeente Heemskerk. 
 
4.1 Overzicht strooiers, schuivers en borstels 

 

Soort Inhoud Schuiver Strooiroute 

Haak 5m3 Ja 1.Hoofdwegen Heemskerk 

Haak 5m3 Ja 2.Hoofdwegen Heemskerk 

Opzet 0,8 m3 Ja 3.fietspaden Heemskerk 

aanhanger 1,1m3 Ja 4.fietspaden Heemskerk 

aanhanger 1,1m3 Ja 5.fietspaden Heemskerk 

 
Daarnaast heeft HVC afspraken gemaakt met externe leveranciers voor extra inzet van twee trekkers 
inclusief schuiver. Deze voertuigen kunnen worden ingezet op aangeven van de gladheid coördinator 
bij sneeuwval. 
 
4.2 Zoutvoorraad 

HVC heeft geïnvesteerd in een strategische zoutvoorraad waarbij het nagenoeg uitgesloten is dat er 
voor haar opdrachtgevende gemeente zouttekorten zullen ontstaan. De strategische zoutvoorraad 
bevat voldoende zout voor 60 strooibeurten. Van deze voorraad van 60 strooibeurten is op de locatie te 
Velsen-Zuid is te allen tijde een minimale voorraad zout aanwezig voldoende voor 14 strooibeurten. 

 
Mochten er toch zouttekorten ontstaan dan wordt het noodscenario actueel (zie bijlage 4). Dit zal 
vooraf worden overlegd met de woordvoerder van de gemeente. Hiertoe neemt de Adviseur 
gemeenten contact op met de bestuurlijk contactpersoon van de gemeente. 
De bewoners van de gemeente worden door middel van persberichten geïnformeerd.  
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5 Organisatie 
HVC heeft gladheidcoördinatoren belast met de leiding van en de verantwoordelijkheid voor het 
uitvoeren van de gladheidbestrijding. Deze coördinatierol is naar consignatieperiode verdeeld over 
verschillende personen. Vooraf zijn rollen en verantwoordelijkheden tussen coördinatoren, voormannen 
en chauffeurs (en monteurs) zorgvuldig doorgesproken en vastgelegd. 

 
5.1 Verantwoordelijkheden 

Senior teamleider is eindverantwoordelijk voor de gladheidbestrijding. De algehele coördinerende  
werkzaamheden zijn ondergebracht bij de coördinator.  
De uitvoerende werkzaamheden zijn ondergebracht bij de gladheidcoördinatoren.  
De gladheidcoördinator is belast met de leiding en de verantwoordelijkheid van de gladheidbestrijding. 
De voormannen van de afdeling BOR zullen bij winterse omstandigheden overdag, de dienstdoende 
gladheidcoördinator voorzien van relevante informatie over de toestand van de wegen en fietsroutes, 
zodat de gladheidcoördinator gepaste actie kan ondernemen. 

 
5.2 Werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden behoren tot de taak van de gladheidcoördinator. 
 
Voorbereiding 

 In samenwerking met de gemeenten opstellen van de routes en bespreken met de 
opdrachtgever. 

 Opstellen uitvoeringsplan 
 Opstellen meerploegen rooster en oproepsysteem 
 Bestellen zoutvoorraad 
 Materieel laten checken 
 Inhuur derden 
 Instructies chauffeurs en monteurs 
 Arbo & veiligheid 
 Catering 

 
Uitvoering 

 Weer interpretatie (van RoadMaster en andere waarnemingen) 
 Schouwen 
 Uitrukmoment bepalen 
 Chauffeurs en monteur oproepen 
 Coördinatie 
 Invullen relevante gegevens in het logboek 
 Terugkoppeling na uitruk richting contactpersonen van de gemeente 

 
5.3 Oproep 

Vanaf het moment van oproep dient de medewerker zich binnen 30 minuten te melden bij de 
coördinator gladheidbestrijding op de Amsterdamseweg 10 te Velsen-Zuid. 
 
5.4 Roostering 

Voor de gladheidbestrijding zijn de chauffeurs en monteurs voor de gehele gladheidperiode in een 4-
ploegen rooster ingedeeld. Zie bijlage 1 voor de roosterindeling van de medewerkers 
gladheidbestrijding.  

 
5.5 Ziekmelding procedure 

De werknemer is - als hij/zij dienst heeft en ziek wordt - verplicht, buiten de normale ziekmelding 
procedure, zich ook ziek te melden bij de coördinator gladheidbestrijding.  
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5.6 Opnemen van verlof tijdens gladheid periode 

Het opnemen van verlof tijdens de week dat men dienst heeft, is niet mogelijk. Dus verlof kan alleen 
worden genoten als men geen dienst heeft. Hiervoor kunnen geen reserve mensen ingezet worden. 
Ruilen van dienst is en blijft altijd mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van de coördinator 
gladheidbestrijding. 

 
5.7 Rusturen regeling gladheidbestrijding 

Alvorens de regeling uiteen te zetten, vergezelt van een aantal voorbeelden, dient duidelijk gesteld te 
worden dat de regeling is ontworpen voor het geval dat na strooiwerkzaamheden in de nacht, een 
reguliere werkdag volgt. 
 
Hierbij dient voorop te staan dat de regeling een garantie inhoudt, die voorziet in voldoende rust voor 
de werknemers. 
 
De enige uitzondering hierop is het terugkomen van de gladheidbestrijders, als er binnen die rusttijd 
een gladheidmelding is. Hier is dan sprake van een calamiteit. In gevallen dat de rust niet genoten kan 
worden i.v.m. andere calamiteiten dan voor gladheid, of het hebben van een vrije dag, worden de 
slaapuren bijgeschreven op verlofkaart. In alle andere gevallen moet rust worden genoten! In geval dat 
gladheidbestrijding plaatsvindt tussen 24.00 uur en 05.00 uur, en er een reguliere werkdag volgt, wordt 
deze gecompenseerd d.m.v. rusturen. 
 
Voorbeeld: 

 Strooien van 22.00 uur tot 03.00 uur geeft recht op 3 rust- uren.  
            (reguliere werkdag begint dan om 10.15 uur i.p.v. 07.15 uur). 

 Strooien van 00.30 uur tot 04.00 uur geeft recht op 3,5 rust- uren. 
(reguliere werkdag begint dan om 10.45 uur, i.p.v. 07.15 uur). 

 Strooien van 01.00 uur tot 07.00 uur geeft recht op 4 rust- uren.  
(reguliere werkdag begint dan om 11.15 uur i.p.v. 07.15 uur). 

NOTE 1: Indien de werkzaamheden dit toelaten, kan de rest van de dag vrij worden genomen, deze uren worden  
dan afgeschreven van de verlofkaart. 

 
NOTE 2: Kortweg: alle uren tussen 24.00 en 05.00 uur geven recht op slaap uren.  

 

 
5.9 Informatiebronnen 

De intensiteit van de inzet van menskracht en materieel en het moment waarop HVC tot (preventieve) 
gladheidbestrijding overgaat, is afhankelijk van de verwachte of aanwezige mate van gladheid. Hierbij 
kan de inzet variëren van plaatselijke gladheidbestrijding tot een complete uitruk, waarbij wij alle 
beschikbare menskracht en materieel inzetten.  
Om het moment en de intensiteit van gladheidbestrijding te bepalen, ontvangt HVC via verschillende 
kanalen informatie. 
 
De belangrijkste informatiebron is RoadMaster waarmee HVC een contract heeft afgesloten. Op basis 
van dit contract ontvangt HVC in het winterseizoen dagelijks rond 13.00 uur en rond 20.00 uur een 
uitgebreide gladheidverwachting. Ook is er een 24 uurs neerslagbewaking van kracht van 1 november 
tot 1 april. Ook wordt er online via internet verbinding gemaakt met de weerkamer van RoadMaster. 
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In een tabel wordt hierbij per uur informatie gegeven over onder andere de te verwachten:  
 wegdektemperatuur  

 dauwpuntstemperatuur  
 luchttemperatuur  
 hoeveelheid bewolking  
 neerslagsoort  
 neerslaghoeveelheid  
 windrichting  
 windsnelheid.  

 
 De temperatuur in graden waarbij een luchtvochtigheid van 100% wordt bereikt. Indien de temperatuur 

van het wegdek lager is dan het dauwpunt zal door condensatie of rijpvorming de weg nat worden. En 
dus bij vorst bevriezen. 
 

5.10 Meldingsprocedure 

Het activeren van de strooiploeg gebeurt aan de hand van de verwachting en/of andere meldingen via 

het interne meldsysteem van HVC. De coördinator gladheidbestrijding neemt een besluit over inzetten 

van mens en materiaal. In geval van waargenomen plaatselijke gladheid wordt een speciaal daarvoor 

aangewezen chauffeur opgeroepen, die daarop plaatselijk de gladde plekken gaat strooien. Bij 

complete gladheid activeert de coördinator gladheidbestrijding de dienstdoende strooiploeg.  

 

Na melding zal HVC binnen 60 minuten in de gemeente Heemskerk gestart zijn met de 

gladheidbestrijding. Bij preventieve gladheidbestrijding dienen de strooiroutes binnen drie uur na 

oproep eenmaal te zijn gereden.  

(Leidraad gladheidbestrijdingsplan CROW, publicatie 236, p. 50) 

 
5.11 Calamiteiten 

Onder calamiteiten in de gladheid wordt verstaan: gebeurtenissen die tot gevolg kunnen hebben, dat er 
gladheid kan ontstaan op momenten en/of plaatsen dat er geen gladheidbestrijding zou plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld verkeersongevallen of brandbestrijding. 
 
De procedure is dan als volgt: 

 De meldkamer van Politie (wachtcommandant) of de Brandweer waarschuwt de coördinator 
gladheidbestrijding. 

 Deze gaat beoordelen of er naar zijn oordeel sprake is van een calamiteit. 
 Daarop activeert deze een vooraf aangewezen chauffeur met het doel onmiddellijk op de door 

voorgaande instantie opgegeven locatie te strooien. 

 
5.12 Extra verzekering 

HVC heeft een extra verzekering voor medewerkers die werkzaam zijn in de gladheidbestrijding, Dit 
betreft dan opgelopen schade / letsel gedurende de periode WOON-WERK-VERKEER t.b.v. 
Gladheidbestrijding.  
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6   Communicatie 
Voor zowel betrokkenen binnen de organisatie als weggebruiker is het van belang dat informatie over 
de gladheidbestrijding tijdig en efficiënt wordt overgebracht. 

 
6.1 Uitvoerende partijen 

Intern dient het communicatietraject ten behoeve van de gladheidbestrijding op heldere wijze zijn 
vastgelegd. Iedereen moet weten, wat in geval van gladheid van hem wordt verwacht. De coördinator 
gladheidbestrijding fungeert hierbij als spin in het web. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering en 
onderhoudt de contacten met zowel de medewerkers gladheidbestrijding, het weerbureau, andere 
wegbeheerders en de operationele contactpersoon van de gemeente Heemskerk.  
 
6.2 Politie 

De meldkamer heeft de beschikking over het telefoonnummer van de gladheidcoördinator, en licht de 
coördinator in bij calamiteiten.  
 
6.3 Burgers en bedrijven 

Burgers en bedrijven binnen het beheersgebied dienen te worden geïnformeerd over de wijze waarop 
de gladheid wordt bestreden. De informatie die verstrekt wordt betreft:  
 de strooiroute en de prioriteitsvolgorde 
 Algemene informatie die van belang is voor de weggebruikers 
 De mogelijkheid om vragen te stellen of meldingen te doen m.b.t. gladheid. 
 
De middelen die voor de informatieoverdracht worden aangewend, zijn:  
 internet, websites van de gemeente Heemskerk en HVC (gedurende gehele strooiperiode) 
 Lokale bladen 
 
De gemeente Heemskerk heeft enkele tips voor bewoners om de gladheid op het trottoir te lijf te gaan, 
deze zijn:  
 Bij sneeuw is beter eerst te vegen en daarna – zonodig – te strooien 
 Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft 
 Houdt bij het vegen goten en rioolputten vrij van sneeuw 
 Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout 
 Strooi vooral op plekken waarover gelopen of gereden wordt 
 Strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken 
 
6.4 Rapportage 

HVC geeft aan de operationeel contactpersoon van de gemeente een overzicht van bestrijdingsacties 
met toevoeging van eventuele afwijkingen. Dit gebeurt op dagelijkse basis direct na de uitruk.  
Wanneer er een uitruk plaatsvindt voor de gladheidbestrijding, wordt de contactpersoon van de 
gemeente Heemskerk op de hoogte gesteld door middel van een e-mail. 

 
6.5 Communicatieschema 

Op de volgende pagina wordt het communicatieschema weergegeven. 
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Om wie gaat het? 

 
Wat moeten zij weten? 

 
Hoe communiceren we 
dit? 
 

 
Actiehouder 

 
Wanneer 

 
Inwoners en 
ondernemers van 
gemeente 

 
- Wat we strooien 
- Wanneer we strooien 
- Waar we strooien 

 
- Via de lokale bladen 
- Digitaal kaartmateriaal 
  op de website van  HVC 
met een link daarheen vanaf 
de gemeentelijke website 

 
- Communicatie 
  afdeling van de  
  gemeente / HVC 
 

 
- medio  
  oktober/november 
- Eventueel tijdens het  
  strooiseizoen herhalen 

 
Operationeel 
contactpersoon bij de 
gemeente 
 
Gladheidcoördinator 

 
- Tijdstip uitruk gladheidbestrijding 
 
- Aantal uitrukken 
 
- Bijzonderheden tijdens de  
  Strooironde 
 
- Opschaling bij extreme winterse  
  omstandigheden  
(overgang naar prioriteitenroute bij 
extreme weersomstandigheden) 
 

 
- Via de mail  
 
- via de mail 
 
- Via de mail  
 
 
- Telefonisch contact met 
  operationeel 
  contactpersoon van de 
  gemeente en adviseur 
gemeenten 

 
- Gladheidcoördinator 
 
- Gladheidcoördinator 
 
- Gladheidcoördinator 
 
 
- Gladheidcoördinator 
of coördinator 
gladheidbestrijding 

 
- Bij aanvang strooironde 
 
- eenmaal per week 
 
- Na afloop van de 
   strooironde 
 
- Direct nadat de 
   weersverwachting is  
   opgesteld 

 
Adviseur gemeenten 
HVC 
 
Bestuurlijk 
contactpersoon 
gemeente 

 
- Opschaling bij extreme winterse  
  omstandigheden 
(overgang naar prioriteitenroute bij 
extreme weersomstandigheden) 
 
- Afwijkingen in de uitvoering t.o.v.  
  de dienstverleningsovereenkomst 
 

 
- Telefonisch contact met 
  bestuurlijk 
  contactpersoon van de 
  gemeente 
 
 
 
- Telefonisch contact met 
  bestuurlijk 
  contactpersoon van de 
  gemeente 

 
- Adviseur 
gemeenten 
 
 
 
 
 
- Adviseur 
gemeenten 

 
- Direct nadat de 
   weersverwachting is  
   opgesteld 
 
 
 
 
- Wanneer de situatie dit 
  vraagt. 
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7 Registratie & evaluatie 

 
7.1 Monitoringsprotocol 

Alle acties worden in een logboek bijgehouden, de dienstdoende coördinator is verantwoordelijk voor 
de vastlegging van de benodigde relevante informatie in het logboek. 
 
7.2 Logboek 

In het logboek wordt bijgehouden: 
 Oproeptijd strooiploegen 
 Tijdsregistratie van de strooiploegen 
 Geconstateerde bijzonderheden door de strooiploegen 
 Bestelling van dooimiddelen 
 Storingen van materieel 
 Vermelding van (bijna) ongevallen. 
 Motivatie van de uitruk door middel van het weerrapport. 

 
7.3 Evaluatie 

De evaluatie vindt plaats op de volgende momenten; 
Halverwege het seizoen (tussen 1 januari en 15 februari) en aan het eind van het seizoen (tussen 1 
april en 15 mei). Voorafgaand aan het seizoen wordt begin september een voorbespreking gehouden. 
Daarbij zijn de volgende functionarissen aanwezig; 

- HVC- adviseur gemeenten 
- HVC- coördinator gladheidbestrijding 
- Gemeente- contactpersoon operationeel niveau 
 

Onderwerpen van de evaluatie zijn: 
 Juridische aspecten op basis van klachten en meldingen 
 Arbo & veiligheid 
 Organisatie 
 Communicatie 
 Financiën 
 Meldingen 

 
De uitkomsten van de evaluatie worden gebruikt voor eventuele bijstellingen van het uitvoeringsplan 
voor het opvolgend gladheidbestrijdingsseizoen.  

 
 
 

 

 
 

 
  
  
 


