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Voorwoord. 
Voor u ligt het gladheidbestrijdingsplan van de gemeente Landerd voor het 
winterseizoen 2020/ 2023. Voor het komende seizoen handhaven wij het bestaande 
beleid en de daaraan gekoppelde aanpak. De inzet van materiaal is geregeld en de 
strooimethode zal op dezelfde wijze plaatsvinden als voorgaande jaren.  
De organisatie ziet er als volgt uit: 

1. De bewaking van de gladheid en het moment van uitruk wordt bepaald door 
visuele waarneming van de dienstdoende gladheid coördinator.  
Hierbij wordt gebruik gemaakt van weersverwachtingen en meldingen uit 
diverse bronnen. De actieve bewaking van de gladheid door de gladheid 
coördinator vindt plaats tussen 4.00 uur en 23.00 uur in principe continu. 
Daartussen kan de politie melding doen van gladheid en overleg houden met 
buurgemeenten. 

2. Na opdrachtverstrekking door de dienstdoende gladheid coördinator zal de 
uitvoering van de gladheidbestrijding, onder normale omstandigheden, 
geschieden door inzet van 2 tot 6 eenheden ( 2x bus, 2x tractor, 2x borstel). 

3. De uitgestippelde strooiroutes zijn, uitgaande van een aantal prioriteiten, 
gebaseerd op een risicoanalyse en capaciteit. 

4. Na de uitvoering van een strooiactie wordt in een logboek verslag gemaakt 
van de uitgevoerde activiteiten en de gebruikte hoeveelheden gram zout 
( calciumchloride ). 

 
Dit gladheidbestrijdingsplan wordt u ter informatie en als handleiding voor de 
uitvoering, aangeboden. Gelet op de ervaringen van de afgelopen winterperiodes en 
door nieuwe uitbreidingslocaties en onder andere fietspaden wordt het 
verzorgingsgebied steeds groter. Aan het einde van ieder strooiseizoen willen we 
daarom het strooibeleid in de volle omvang evalueren en (zo nodig) bijstellen. 
 
De gladheidcoördinatoren van de gemeente Landerd zijn Bart Bongers, Jos de 
Looijer en Pieter Teunesen. 
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Algemene uitgangspunten. 
In het kader van de gladheidbestrijding rust op de gemeente een plicht er voor te 
zorgen dat de weg veilig is. 
Het staat de gemeente vrij de beleidskeuze te maken bepaalde wegen niet sneeuw- 
en ijsvrij te houden en gezien de verkeersintensiteit bepaalde prioriteiten te stellen. 
De gemeente handelt wel onrechtmatig als zij, ondanks uitdrukkelijk aan haar 
gegeven waarschuwingen, een gevaarlijke situatie langere tijd zonder noodzaak laat 
voortbestaan of daarvoor niet waarschuwt. 
Voor het beleid m.b.t. de gladheidbestrijding gelden de volgende algemene 
uitgangspunten: 
- De gladheidbestrijding wordt uitgevoerd in overeenstemming met publicatie 270 

van de CROW; “Gladheidbestrijding”. 
- De veiligheid van het uitvoerende personeel heeft tijdens de uitvoering de 

hoogste prioriteit; 
- Gladheidbestrijding vindt in principe plaats van 1 november tot 1 mei. Indien de       

omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de periode waarin er 
medewerkers  zijn geconsigneerd eerder ingaan of worden verlengd. 

- Bij de uitvoering van de gladheidbestrijding moet worden voorkomen dat het 
milieu onevenredig wordt belast door overmatig strooien van wegenzout. 

- Er vindt afstemming plaats met de buurgemeenten en de provincie Noord 
Brabant. 

- Gebouwen met een openbare functie en plaatsen die gevoelig zijn voor het 
optreden van gladheid, zoals viaducten, bruggen worden meegenomen in de 
strooiacties. 

 
Aansprakelijkheid wegbeheerder. 
In de winter tijdens vorst- en sneeuwperiodes zijn de wegen soms moeilijk berijdbaar. 
Toch is het van groot belang dat we onze wegen het hele jaar door veilig en 
doelmatig kunnen gebruiken. 
Volgens de Wegenwet en de Wegenverkeerswet ligt de zorgplicht voor de wegen bij 
de wegbeheerder in veel gevallen dus de gemeente. De wetgever heeft daarbij 
bepaald dat de wegbeheerder al het redelijke moet doen om gevaar voor de 
weggebruiker te voorkomen, te beperken of op te heffen. 
Volgens het Nieuw Burgerlijk wetboek is de wegbeheerder aansprakelijk voor een 
gevaar dat de openbare weg oplevert wanneer de weg niet voldoet aan de eisen die 
men er in de gegeven omstandigheden aan mag stellen. 
Het huidige recht legt de wegbeheerder dus een risicoaansprakelijkheid op. 
Wegbeheerders moeten zich goed realiseren dat er binnen de grenzen van de 
zorgplicht weinig excuses bestaan als iemand schade lijdt doordat de wegbeheerder 
in gebreke is gebleven. De wegbeheerder blijft bijvoorbeeld in gebreke als hij niet 
strooit bij bewezen gladheid op de openbare weg. 
 
Op basis van artikel 6:174 BW is de wegbeheerder niet aansprakelijk voor schade 
aan derden als hij kan aantonen dat: 
• de gladheid niet mede het gevolg is van minder goede eigenschappen van het    
wegdek zelf (het overleggen van inspectie- of onderhoudrapporten kan hierbij 
helpen); 
• bij gebruikmaking van de “tenzij”clausule in bedoeld artikel: de gladheid zo 
plotseling is opgetreden dat de wegbeheerder in redelijkheid niet meer tot 
strooimaatregelen in staat is geweest; 
• er in de media naar behoren voor de risico's is gewaarschuwd. 
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Aansprakelijkheid volgens het Burgerlijk Wetboek 
In verband met het aansprakelijk stellen voor de gevolgen van wintergladheid in 
relatie tot het Burgerlijk Wetboek (BW) is artikel 6:162 van belang. 
Is de gladheid een gevolg van een van buiten komende omstandigheid, zoals ijzel, 
sneeuw, vorst, modder of olie, dan is artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) van 
toepassing. Als de weggebruiker zijn schade op de wegbeheerder wil verhalen, zal 
hij moeten stellen en -bij betwisting- bewijzen dat de wegbeheerder tekort is 
geschoten in de zorgplicht en dat er causaal verband bestaat tussen de 
gebeurtenis en de schade. 
 
Beschrijving onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW)' 
Een onrechtmatige daad kan bestaan uit een handeling of een nalaten. Een 
handeling of nalaten is onrechtmatig als het: 
a. een inbreuk maakt op een anders recht; 
b. om een doen of nalaten gaat dat in strijd is met een wettelijke plicht; 
c. in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer 
betaamt (zorgvuldigheidsnorm). 
Een rechtvaardigingsgrond kan aan een handeling of een nalaten het onrechtmatige 
karakter ontnemen. 
Een onrechtmatige daad kan aan een ander worden toegerekend (artikel 6:162 lid 3), 
indien zij is te wijten aan: 
a. zijn schuld; of 
b. een oorzaak welke krachtens de wet voor rekening van de dader komt; of 
c. een oorzaak welke krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voorzijn 
rekening komt. 
 
Inspanningsverplichting 
De weggebruiker mag in redelijkheid van de wegbeheerder niet verwachten dat de 
weg over zijn gehele oppervlakte te allen tijde aan alle eisen van stroefheid voldoet. 
Er geldt voor de wegbeheerder een inspanningsverplichting en geen garantieplicht. 
Om aan te tonen dat een wegbeheerder zorgvuldig heeft gehandeld kan hij de 
volgende maatregelen nemen: 
• Het opstellen van een gladheid bestrijdingsplan waarin is aangegeven binnen welke 
tijd men de wegen strooit en volgens welk strooischema. Dit plan moet goedgekeurd 
zijn door B&W. 
• De in het strooischema vastgelegde routes moeten voldoende uiting geven aan de 
prioriteit van de wegen. Locaties die bij gladheid een bijzonder gevaar kunnen 
opleveren, zoals bruggen, tunnels en opritten, moeten bij voorrang worden gestrooid. 
• De wegbeheerder moet de burgers jaarlijks informeren over dit plan. Zo weet de 
burger wat hij/zij van de overheid kan verwachten. 
• Als het glad is kan de wegbeheerder aan de hand van een inzetplanning aantonen 
dat hij tijdig en naar vermogen heeft gestrooid en dat hij dus zorgvuldig heeft 
gehandeld. De door de wegbeheerder genomen beslissingen en adviezen legt hij 
vast in een logboek. 
• Informatie uit hulpmiddelen, zoals een gladheid meldsysteem, kunnen helpen om 
aan te tonen dat de wegbeheerder juist gehandeld heeft. 
 
Eigen schuld weggebruiker 
Wanneer een wegbeheerder aansprakelijk wordt gesteld voor schade, dan is de 
schade vaak niet alleen veroorzaakt door een handelen of nalaten in strijd met de 
maatschappelijke zorgvuldigheid door de wegbeheerder. De schade kan ook 
veroorzaakt zijn door het handelen van de weggebruiker zelf. Vaak ontstaan 
ongelukken omdat weggebruikers het rijgedrag niet aanpassen aan de 
omstandigheden. Zij houden zich niet aan een veilige snelheid, rijden onoplettend of 
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negeren geheel of gedeeltelijk waarschuwingen via de media (een veilige snelheid is 
niet persé dezelfde als de maximumsnelheid). 
Eigen schuld leidt tot een verminderde aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Dit 
kan er zelfs toe leiden dat er helemaal geen aansprakelijkheid bestaat. Deze regel 
staat in artikel 6:101 BW. Uit de rechtspraak is het volgende gebleken: 
• Een weggebruiker mag onder bepaalde omstandigheden, gezien de beperkingen 
van de bij gladheidbestrijding toegepaste middelen, in redelijkheid niet verwachten 
dat het wegdek over zijn gehele oppervlakte volmaakt stroef is. Hij had onder de 
gegeven omstandigheden in redelijkheid rekening moeten houden met eventueel 
aanwezige gladde plekken op het wegdek. 
• Een weggebruiker die vanwege de weersgesteldheid rekening houdt met een kans 
op gladheid en die in verband daarmee een gematigde snelheid aanhoudt en speurt 
naar tekenen van werkelijke gladheid, kan in principe geen eigen schuld verweten 
worden, tenzij hij/zij nog meer had moeten anticiperen op de gladheid dan hij/zij heeft 
gedaan. 
• Een weggebruiker kan in de regel geen rekening houden met plotseling optredende 
gladheid. 
 
Conclusie 
Wanneer de wegbeheerder aansprakelijk wordt gesteld voor schade ten gevolge van 
gladheid op de weg (sneeuw, ijzel, modder of olie) is artikel 6:162 BW 
(onrechtmatige daad) van toepassing. Een wegbeheerder pleegt een onrechtmatige 
daad als hij tekort schiet in de zorgvuldigheid die hij in het maatschappelijk verkeer in 
acht moet nemen. De wegbeheerder heeft niet de plicht voor een volmaakte 
veiligheid te zorgen. De wegbeheerder heeft een inspanningsverplichting en geen 
garantieplicht. Hij moet alle mogelijke inspanningen verrichten om eventuele schade 
te beperken. Daarnaast moet worden bekeken of de weggebruiker zijn rijgedrag 
heeft aangepast aan de omstandigheden. Er kan sprake zijn van eigen schuld van de 
weggebruiker. 
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Strooimethode. 
De gladheid wordt bestreden door te strooien en/of te schuiven/vegen. In het geval 
van sneeuwval houdt dit in dat de sneeuw tot op het wegdek wordt geruimd. Voor het 
volledig ruimen van sneeuw is het strooien van zout een geschikt middel. 
Bij het bestrijden van gladheid door het strooien van zout kan onderscheid worden 
gemaakt in preventief strooien en curatief strooien. 
Bij preventief strooien wordt de strooiactie uitgevoerd voordat de feitelijke gladheid 
ontstaat. Bij preventief strooien wordt het wegenzout nat gestrooid, d.w.z. het 
wegenzout wordt vlak voordat het op de weg wordt gestrooid bevochtigd met water. 
Om te voorkomen dat het toegevoegde water bevriest in de tank of de leidingen, 
wordt hierin 20% natrium- of calciumchloride in opgelost. Nat gestrooid wegenzout 
kan als smeltmiddel worden gebruikt tot een temperatuur van - 15 oC. 
De gemeente Landerd beschikt over twee bussen en een vrachtwagen met strooiers 
die geschikt zijn voor natzout strooien. 
 
Curatieve gladheidbestrijding houdt in dat er begonnen wordt met strooien van droog 
zout op het moment dat de gladheid inzet en daarmee dus het bestrijden van al 
bestaande gladheid. Bij curatief strooien wordt het wegenzout droog op het wegdek 
gestrooid en wordt de werking van het zout veroorzaakt door het hygroscopische 
eigenschappen van zout. Bij een droog wegdek en droge lucht is de werking dan ook 
niet optimaal. 
 
Preventief strooien heeft aanzienlijke voordelen ten opzichte van curatief strooien: 
- gladheid wordt voorkómen in plaats van bestreden; 
- er is minder verwaaiing dus er ontstaat een beter strooipatroon; 
- er zijn hogere rijsnelheden mogelijk bij het strooien; 
- er zijn geringere hoeveelheden wegenzout nodig; 
- een betere kleefkracht van het strooimiddel op het wegdek; 
- een snellere, directere en betere werking van het natte zout; 
- het is veiliger voor het eigen personeel. 
Preventief strooien is van essentieel belang om de optredende gladheid voor te 
kunnen zijn. Met preventief strooien kan de gemeente een goede bestrijding van de 
gladheid beter waarborgen. Bovendien geeft de methode een grotere flexibiliteit.  
Om die reden is preventief strooien voor de gemeente Landerd ook in dit 
winterseizoen het uitgangspunt. 
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Signalering 
De signalering om al dan niet te strooien wordt gebaseerd op de volgende vier 
onderdelen: 

1. de weersvoorspelling specifiek voor de gemeente Landerd; 
2. eigen waarneming, bij twijfel zal de dienstdoende opzichter visuele inspecties    

uitvoeren. 
Op basis van deze gegevens zal de opzichter gladheidbestrijding een besluit 
nemen om te gaan strooien. 

3. volgen van de actuele weerssituatie buiten; 
4. melding gladheid door de politie / regionale afstemming. 

  
 
ad.1 De weersvoorspelling specifiek voor de gemeente Landerd 
Via Meteo Consult wordt de gemeente (via een toegangscode en meetpunten van de 
gemeente Oss en Uden) met de internetapplicatie Gladheid op de hoogte gehouden 
van actuele weersinformatie. De weersinformatie op Gladheid.nl is zowel op kantoor 
als thuis direct toegankelijk voor de opzichter gladheidbestrijding. Door middel van 
een beveiligde gebruikersnaam en wachtwoord wordt ingelogd op de internetsite. 
De dienstverlening bestaat uit: 
- gladheidverwachting voor de komende 24 uur voor de gemeente Landerd 

(netwerk Oss / Uden) bestaande uit tekst, tabel en grafieken; 
- weersverwachting in stappen van 3 uur voor de komende 5 dagen in tabel en 

grafieken; 
- weersverwachting per dag voor de komende 8 dagen in tekst, tabel en grafieken; 
- actuele film met neerslagbeelden, per kwartier, over de afgelopen twee uur (ieder 

kwartier vernieuwt); 
- film met verwachte neerslagbeelden, per kwartier, voor de komende twee uur 

(ieder kwartier vernieuwt); 
- actuele film met satellietbeelden per half uur (ieder half uur vernieuwt); 
- dagelijks voor 14:00 uur toezending van de gladheidverwachting via e-mail naar 

één adres; 
- neerslagbeelden met uitgebreide inzoom mogelijkheid (landkaart bevat o.a. 

gemeentegrenzen, stedelijke gebieden en hoofdwegen). 
 
Ad.2 Visuele inspecties 
De actieve bewaking van de gladheid door de opzichters vindt 24/7 plaats. 
 
ad.3 De actuele weerssituatie buiten 
Als naar aanleiding van de weersvoorspelling blijkt dat er gestrooid moet worden zal 
de opzichter gladheidbestrijding ter verificatie de situatie buiten beoordelen omdat er 
binnen de gemeente verschillen kunnen optreden. 
 
ad.4 Melding gladheid door de politie 
Als de politie gladheid constateert kan zij dat door geven aan de opzichter 
gladheidbestrijding. De politie geeft geen regionaal alarm. 
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Coördinatie en waarschuwing. 
De toezichthouder vervult een belangrijke taak bij de signalering van de gladheid.  
De toezichthouder neemt in principe het besluit om al of niet te strooien. De 
toezichthouder gladheidbestrijding is verder verantwoordelijk voor: 
- het opstellen van een strooirooster van geconsigneerde medewerkers; 
- bepalen wanneer er wordt gestrooid; 
- onderhouden van contacten met omliggende gemeenten en provincie; 
- bepalen waar gestrooid wordt; 
- bepalen van de toe te passen hoeveelheden strooizout; 
- aankoop van zout en andere middelen; 
- het onderhoud en vervanging van strooimaterieel. 
Wanneer tot actie wordt besloten dient de toezichthouder het te alarmeren personeel 
uitdrukkelijk te informeren over de heersende en de te verwachten 
weersomstandigheden, de te strooien zouthoeveelheden en of er gebruik moet 
worden gemaakt van de sneeuwploeg. 
Daarbij is het van het grootste belang alles in het werk te stellen de tijd tussen het 
tijdstip van het optreden van de gladheid en de daadwerkelijke strooiactie kritisch te 
bewaken. Juist in deze fase is de meeste tijdwinst te behalen die direct ten goede 
komt aan de berijdbaarheid van de weg en dus aan de veiligheid van de 
weggebruiker. 
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Prioritering 
Hieronder vindt u een prioritering van het strooigebied toegelicht. 
 
Binnen de 1e prioriteit vallen; 

 Binnen de 1e prioriteit vallen; 
Hoofdwegen, busroutes, dorpsontsluitingswegen, toegangswegen naar 
scholen, verzorgingscentra, openbare gebouwen en  
woon-werk-schoolfietspaden. 

 Binnen de 2e prioriteit vallen; 
Ontsluitingswegen binnen de kommen en overige verbindingswegen buiten 
de bebouwde kom, overige fietspaden behalve die met een recreatief 
karakter, bushaltes, invalidenparkeerplaatsen en doorsteken. 

 Onder de 3e prioriteit vallen; 
Alle overige wegen binnen en buiten de wijken in de bebouwde kom. 

 
Relatie omstandigheden tot het tijdstip van aanpak; 

 1e prioriteit: Met het gladheidbestrijdingsmaterieel van de gemeente kunnen 
wij na invallen van de gladheid de wegen en fietspaden binnen de 1e 
prioriteit binnen circa 2 tot 3 uur strooien. Een ieder kan dan op een redelijke 
afstand een gestrooide weg bereiken. Het strooien van deze route vindt 
meestal vroeg in de ochtend (vanaf 4.00uur) of s’ avonds plaats. 

 2e prioriteit: De overige verbindingswegen buiten de bebouwde kom worden 
alleen bij aanhoudende gladheid langer dan 24 uur, overdag gestrooid. 

 Het strooien van de 1e en  2e prioriteit duurt ongeveer 6 uur. 

 3e prioriteit: In de kernen worden alle overige wegen binnen de bebouwde 
kom niet gestrooid.  
Deze wegen zijn 30 km wegen waar de snelheid laag ligt. Ze zijn smal en   
links en rechts wordt er geparkeerd. Het bestrijden van gladheid en het 
sneeuwruimen is hierdoor ook moeilijker uitvoerbaar. 
(Alleen bij aanhoudende gladheid (bijv. langer dan 5 dagen) komen deze 
wegen aan de beurt onder voorwaarde dat overige wegen schoon zijn). 
NB: Nadat een prioriteit bewerkt is, zal een volgende prioriteit niet eerder  aangepakt worden als duidelijk 
is dat er voldoende effect bereikt is op de  bewerkte wegen. 

 
Hoofdwegen: 
Op basis van ervaring, verkeersintensiteit en de ligging van de wegen zijn de 1e 
prioriteitswegen vastgesteld. In hoofdlijnen zijn dat doorgaande verbindingswegen 
waarin de busroutes vallen en een grote verkeersintensiteit kennen omdat dit een 
ontsluitingsweg is voor een kern. 
Daarnaast worden de wegen naar/ langs de verzorgingshuizen, scholen en openbare 
gebouwen gestrooid. 
 
Fietspaden: 
De gladheidbestrijding op fiets- en voetpaden is als volgt geregeld. 
Fietspaden voorzien van een gesloten verharding en dienen als duidelijke woon-
werk- schoolfietspaden zullen in de 1e prioriteit bewerkt worden. 
De overige verbindings- fietspaden worden in de 2e prioriteit gestrooid.  
Fietspaden met een toeristisch karakter zullen niet meegenomen worden bij de 
gladheidbestrijding. Bedoeld worden hier onder andere de fietspaden door de 
natuurgebieden.   
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Voetpaden: 
Voor de voetpaden geldt de volgende werkwijze: 
De toegangspaden naar de scholen, gemeenschapshuizen en bushaltes worden in 
de 2e prioriteit op werkdagen, tijdens kantooruren gestrooid met zout of zand.  
Voor de gladheidbestrijding op de overige voetpaden doet de gemeente een 
dringend beroep op de aanwonende, winkels en instellingen om het voetpad zo goed 
mogelijk toegankelijk te houden. 
 
 
Strooiroutes- routekaarten 1e prioriteit. 

 Vrachtauto : hoofdontsluitingswegen 
Zie bijlage 2. 

 Bus 1 : 
Strooiroutes fietspaden. 
Zie bijlage 2.  

 Strooiroutes fietspaden. 
Bus 2 : 
Zie bijlage 2. 

 
Strooiroute 2e prioriteit. 
Zie beschrijving wegen.   
 
Extra; Aangepaste Strooiroute i.v.m. zouttekorten 
Enkele jaren geleden ontstond er  een zoutschaarste van strooizout indien we hier 
opnieuw mee worden geconfronteerd. Hebben we een aangepaste strooiroute 
opgesteld en bijgevoegd. 
 
De gemeente wil in ieder geval de busroutes en hoofdontsluitingswegen zoveel 
mogelijk berijdbaar houden.  
(Bij aanhoudende schaarste middels strooien met zand eventueel gemengd met zout 
en/of vegen en borstelen) 
Dan kunnen de inwoners binnen en buiten de kom binnen enkele honderden meters 
toch een gestrooide route bereiken.  
Zolang het zout tekort aanhoudt zullen de fietspaden middels borstelen begaanbaar 
worden gehouden. 
Bij hevige sneeuwval zullen we trachten de fietspaden tenminste aan een zijde 
berijdbaar te houden. 
 
De volgende zijn in de aangepaste route opgenomen. 
Runstraat, Schutsboomstraat, Past. van Winkelstraat, Haagstraat, Schaijksestraat, 
Mgr. Suijstraat, Heijtmorgen, Mgr. Borretstraat, Corridorweg, Reekseweg, Bergmaas, 
Kerkstraat, Udenseweg, Langenboomseweg, Puttelaar (gedeeltelijk), Brand, 
Boekelsedijk ,Zeelandsedreef. 
 
Het aangepaste routeplan is als  bijlage 5 bijgevoegd. 
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Inzet personeel en consignatie 
In de periode van gladheid wordt de beschikbaarheid gegarandeerd aan de hand van 
het consignatierooster. 
Consignatie wil zeggen dat de medewerker binnen en buiten werktijd direct 
oproepbaar en inzetbaar moet zijn.  
Om sociale redenen moet het consignatierooster beperkt blijven tot een week per 
twee weken (50%). De bindingsperiode loopt van 1 november tot 1 mei.  
Zowel voor opzichter als uitvoerend personeel is een dienstrooster aanwezig. 
De consignatie is geregeld. 
 
Instructie en veiligheid personeel 
Voor en na het strooiseizoen vindt er gezamenlijk overleg plaats met al het betrokken 
personeel. Op de bijeenkomst voor het seizoen wordt het actieplan besproken 
evenals een taakrisicoanalyse. Tevens vind er een vlootschouw plaats. 
Voor de start van het strooiseizoen wordt met alle betrokkenen de procedure 
doorlopen. De belangrijkste zaken die worden doorlopen zijn: 
- veilig werken  en gebruik van veiligheidsmiddelen 
- het omgaan met dooimiddelen; 
- controle van doseerinstellingen; 
- het bedienen van en veilig werken met gladheidbestrijdingsmaterieel; (zie bijlage 4) 
- onveilige situaties tijdens strooien (gladheid tijdens strooien en woon-werkverkeer) 
Het overleg na het strooiseizoen zal een evaluerend karakter hebben. 
 
Materiaal 
Bij de uitvoering van gladheidbestrijding zal onder normale omstandigheden gebruik 
gemaakt worden van 3 volledig uitgeruste eenheden. Bij extreme omstandigheden 
zal gebruik gemaakt worden van extra materieel (en mogelijk inschakeling van 
derden). 
 
 
Materieeloverzicht t.b.v. inzet bij gladheid: Bouwjaar: 
1 - DAF vrachtauto 

  Nido Stratos 5m3 natzoutstrooier 2007 

  Jongerius hyl 240 K sneeuwschuif 1994 
2 – Mitsubishi  bus 

  Nido Stratos 1m3 natzoutstrooier 2007 
3 – Mitsubishi  bus 

  Nido Stratos 1m3 natzoutstrooier 2007 
Extra inzet: 
4 - John Deere 5400N tractor 2000 

  Nido SNK 210 –sneeuwschuif 2007 , 2x. 
5 – John Deere 

  Borstelunit 2018  (inzet voor vegen fietspaden) 
 
Overig in te zetten materieel; 
6 - Opslagtank t.b.v. calciumchloride 15 % (2M3) 2007 
7   Graaflaadmachine JCB (inzet voor laden strooiers en als shovel indien 
noodzakelijk bij zware sneeuwval) 
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Strooimiddelen 
Sinds 2008 wordt de gladheid bestreden volgens de z.g. natzoutmethode. Deze 
methode geeft de mogelijkheid om preventief gladheid te bestrijden. Door deze 
werkwijze wordt het milieu en de verkeersveiligheid in positieve zin gediend. Onder 
“normale” omstandigheden worden de volgende hoeveelheden te strooien middelen 
in acht genomen. 
Hoeveelheid te strooien grammen per m2: 
Opvriezen (preventief) 7 gram natzout   (gebruik bij droog wekdek) 
Opvriezen (curatief) 7 – 10 gram droogzout (alleen bij nat wegdek anders natzout) 
Opvriezen i.c.m. regenval 10 – 20 gram droogzout 
Lichte sneeuwval/ijzel 10 – 20 gram droogzout 
Matige sneeuwval/ijzel 20 – 30 gram droogzout 
Zware sneeuwval (bui) 20 – 40 gram droogzout 
Zware sneeuwval stroef makend middel (brekerzand) of geen strooimiddel 
Zware ijzel 20 – 40 gram droogzout 
 
De opslag van de strooimiddelen vindt plaats op de werkplaats aan de Runstraat 59a 
te Schaijk. 
Vanuit deze locatie worden alle eenheden bevoorraad.  
De opslag van strooimiddelen bestaat uit: Droogzout –maximaal 80 ton 
Natzout – maximaal 2m3 
 
Communicatie 
Het gladheidbestrijdingsplan wordt via de gemeentelijke website beschikbaar 
gesteld.  
De publicatie gaat gepaard met een voorlichtend artikel in de Arena en op de 
gemeentelijke website, aan de hand waarvan de burgers op de hoogte worden 
gebracht van wat zij in geval van gladheid te verwachten hebben van de gemeente 
en wat de maatschappelijke verantwoordelijkheid is die de burgers zelf dragen.  
Algemene informatie over de gladheidbestrijding is opgenomen in de gemeentegids. 
Het actieplan wordt afgestemd met omliggende wegbeheerders (zie bijlage 1).  
Dit is noodzakelijk uit oogpunt van verkeersveiligheid. Zo moet worden voorkomen 
dat strooiroutes voor doorgaande wegen bij de gemeentegrens stoppen en niet goed 
zijn afgestemd met de aangrenzende wegbeheerder. Hetzelfde geldt voor wegen die 
door de gemeente lopen en door andere wegbeheerders worden gestrooid. 
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Bijlage 1. 
Afspraken met wegbeheerders: 
Om een zo veilig en efficiënt mogelijke overgang te verkrijgen tussen de 
verschillende weggedeeltes die in het beheer zijn van verschillende wegbeheerders 
zijn er afspraken gemaakt wie welke weggedeeltes zullen behandelen bij gladheid.  
Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd. 
Hieronder volgt een overzicht van de gemaakte afspraken. 
Weggedeelte wegbeheerder te bewerken door; 
Parallelwegen N324 door Provincie Noord Brabant 
Bergmaas tot rotonde (pannenkoekenbakker) door Uden 
Fietspad richting Oss tot over viaduct door Landerd 
 
Verzendlijst gladheidsbestrijdingsplan: 
Wegbeheerders: 
Gemeente Oss (info@oss.nl ) 
Gemeente Uden  ( info@uden.nl ) 
Gemeente Mill ( info@Mill.nl ) 
Gemeente Grave ( info@grave.nl ) 
Provincie NBR ( info@provincieNoord-Brabant.nl , meldpuntwegen@brabant.nl.) 

Medewerkers Openbare werken 
ICL gemeente Landerd 
 
Gladheidbestrijdingsplan Landerd opgesteld door: Jos de Looijer 
Toezichthouders Gladheidbestrijding Landerd: Bart Bongers / Jos de Looijer / Pieter 
Teunesen 
 
Bijlage 2./ 2a 
Routebeschrijving. 
Routeplan (tekening) 
 
Bijlage 3. 
Logboek 
 
Bijlage 4. 
Instructies Materieel.  
 
Bijlage 5  
Logboek strooiacties.  
 
Bijlage 6  
Zoutopslag en menginstallatie (instructie) 
 
Bijlage 7 
Gladheidbestrijding aandachtspunten bij aanhoudende Gladheid (handwerk).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:meldpuntwegen@brabant.nl
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Bijlage 2a  

Routebeschrijving 1
e
 prioriteit   

Hoofdroute vrachtwagen. (rood) . 
 
Vanaf gemeentewerf Schaijk. 
LA  Runstraat viaduct over 
 Keren 
RD Runstraat – loos (tot werf) 
RD      Runstraat vanaf werf                             breed strooien i.v.m. fietspad 
RD  Schutsboomstraat                 breed strooien i.v.m. meerdere rijbanen 
RD  Rijksweg oversteken 
 Keren 
RD  Rijksweg oversteken 
RD  Schutsboomstraat 
RD  Schutsboomstraat vanaf korte louwstraat – loos  
RA  Pst. van Winkelstraat 
RA  Europaplein 
RA  Schutsboomstraat – loos  
RA  Pst. van Winkelstraat – loos  
RD Pst van Winkelstraat vanaf Europaplein 
RD Haagstraat 
RD Schaijksestraat                                                   
RA  Mgr. Borretstraat 
  Rotonde  (N324) – loos                                                   
LA  Rijksweg loos richting Grave 
LA  Venesteinlaan 
RD Heijtmorgen 
RD Nieuwe Heijtmorgen (voor Wapen van Reek aan) 
LA Nieuwe Heijtmorgen 
RD Brouwershof 
LA Mgr. Borretstraat 
RD  Noordhoek 
RD  De Steeg 
 Bij wachthuis keren 
RD De Steeg – loos  
RD  Noordhoek – loos  
RD Mgr. Borretstraat – loos  
RD Mgr. Borretstraat vanaf Brouwershof 
RD  Mgr. Borretstraat vanaf Mgr. Suijstraat loos 
RD  Corridorweg 
RD   Reekseweg 
RD  Rotonde Kerkstraat /Peelweg voor geleiders tijdelijk breder op links  zetten!                             
RD  Kerkstraat 
   Rotonde Kerkstraat helemaal rond 
RD  Kerkstraat 
LA  Udenseweg  
RA  Bergmaas        Busstation 
        Rotonde Bergmaas/Peelweg rond en terug 
RD      Bergmaas         Busstation 
 Rotonde Bergmaas Pannekoekenbakker  helemaal rond 
RD      Bergmaas – loos  
  + Bergmaas WEL t.p.v. busstation 
RA  Voederheil 
RA  Rotonde Kerkstraat – loos  
RD Kerkstraat – loos  
LA  Langenboomseweg 
RA  Puttelaar 
RD  Manegestraat 
RA  Korte Dijk 
LA  Brand 
RD  rotonde Boekelsedijk 
         Keren na gemeente grens 
         Boekelsedijk retour – loos  
         Rotonde  strooien bij geleiders 
         Brand – loos  
RD  Puttelaar 
RA  Kerkstraat – loos  
RA  Langenboomseweg tot rotonde – loos  
LA  Langenboomseweg 
RD  rotonde Peelweg 
RD  Langenboomseweg 
        Bij Hopmans keren 
        Langenboomseweg – loos   
        bij geleiders rotonde strooien 
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RD  over rotonde 
RD  Langenboomseweg – loos  
RA  Kleine Graspeel 
RD  over rotonde – loos  
RD Voederheil – loos  
RD  Rotonde Bermaas  
RD  Voederheil 
RD  Schaijkseweg 
RD  Zeelandsedreef 
RD Schutsboomstraat – loos  
RA  De Korte Louwstraat  
RD De Louwstraat  
RA  Scheisestraat 
 Keren bij rijksweg 
RD Scheisestraat tot aan Louwstraat – loos  
RD Scheisestraat  
LA Pst Winkelstraat – loos  
RA  Runstraat – loos  
LA  Zandstraat 
RD  Lage Baan 
RA  Rijsvenseweg (viaduct over) 
LA  Domineeshoef tot aansluiting fietspad Oss 
 Keren 
RA Rijsvenseweg (viaduct over) 
RA Lage baan – loos 
LA Koekampweg – loos 
LA Munstraat – loos 
RA Palmstraat (tot aan rotonde) 
 Keren op rotonde 
RD Palmstraat eerste stuk (brede weg tot bocht) 
RD Palmstraat – loos 
RA  Hoogheistraat 
RD Schansweg 
RD Munpad 
LA Molenaarstraat 
LA Bossetraat (tot aan Zandstraat) 
 Keren  
RD Bossestraat – loos 
RD Bossestraat vanaf Molenaarstraat 
LA Runstraat – loos  
- Einde route – 
 

 
1

e
 prioriteit 

Gladheidbestrijding fietspaden Landerd richting Reek. (geel) 
Werf Schaijk 
RA Fietspad Runstraat tot Molengraaf 
LA  Molengraaf – loos 
RA  Fietspad langs hertenkamp 
RD  Parkeerplaats Phoenix 
LA   P.v.Winkelstraat – loos  
RD  Fietspad P. v. Winkelstraat 
RD  Fietspad Haagstraat 
RD  Fietspad Schaijksestraat 
RD  Fietspad Mgr. Suijsstraat 
RA  Mgr. Borretstraat – loos 
RD  Fietspad Corridorweg 
RD  Fietspad Reekseweg 
RD  Fietspad Kerkstraat 
RA  Voederheil – loos 
LA  Zevenhuis  
LA  Tweehekkenweg (oversteken bij stoplicht, paaltje eruit) Denk aan Sleutel 
 Keren bij Mariënweerd 
RD. Tweehekkenweg – loos              Paal terug plaatsen 
LA  Zevenhuis 
LA Straatsven (tot aan rotonde)   
  + Rondje fietspaden rotonde 
  + Weggedeelte uitrit rotonde – Straatsven 
  + Weggedeelte oprit Straatsven - rotonde 
  + Weggedeelte uitrit rotonde – Udenseweg  
RA  Udenseweg paralelweg/fietspad richting fietssluis 
       Keren bij fietssluis 
RD  Udenseweg – loos  
RA  Brand vanaf pannenkoekenbakker naar rotonde Brand/Boekelsedijk 
LA  Brand – loos 
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RA Korte Dijk – loos 
LA Manegestraat – loos 
RD Puttelaar – loos 
RD  Fietspad Langenboomseweg vanaf rotonde Vensteeg tot overgang Mill 
        Keren      
RD Fietspad Langenboomseweg vanaf overgang Mill tot rotonde Vensteeg 
RA Langenboomseweg – loos 
RA  Kerkstraat – loos 
RD Fietspad Kerkstraat vanaf rotonde Voederheil 
RD  Fietspad Reekseweg 
RD  Fietspad Corridorweg 
RD  Mgr. Borretstraat – loos 
LA   Fietspad Mgr. Suijsstraat 
RA  Kiss en Ride strook voor scholen (voorbij rijden en terug) 
        Ook fietspad voor scholen strooien. 
RD  Fietspad Schaijksestraat 
  + Weggedeelte oprit Schaijksestraat – rotonde 
  + Weggedeelte uitrit rotonde – Haagstraat  
RD  Fietspad Haagstraat 
  + Weggedeelte P. v. Winkelstraat achter vluchtheuvel fietsenmaker  
RD  Fietspad P. v. Winkelstraat 
RD  P. v. Winkelstraat – loos 
RA  Runstraat – loos 
 
LA Nieuw centrum - strooien 
 
RA  Pastoor van Spijkplein 
LA Netjeshof voor Wijers langs 
RA  Kiss en Ride zone voor school langs (Regenboog) 
LA  Zustersstraat 
LA Runstraat – loos  
RA Bossestraat – loos  
RA  Brouwerstraat richting school (Den Omgang) 
 Keren  
RD Brouwerstraat tot aan Bossestraat 
 Keren 
RD Fietspad langs Brouwerstraat naar school (Den Omgang) 
  
RD Brouwerstraat – loos  
LA Bossestraat – loos  
LA  Runstraat – loos 
RD Fietspad Runstraat (strooien vanaf de bushalte) 
       Keren juist voorbij de Aalsvoortseweg 
RD  Fietspad Runstraat tot werf 
 - Einde route - 
 
 
 
 
 
 

1
e
 prioriteit 

Gladheidbestrijding fietspaden Landerd richting Zeeland. (blauw) 
 
Werf Schaijk 
RA Runstraat – loos 
RD  Schutsboomstraat – loos  
RD  Fietspad Schutsboomstraat vanaf v.d. Venlaan 
RD  Schutsboomstraat paralelweg / fietspad 
       Bij stoplichten oversteken 
RA  Paralelweg Rijksweg 
LA  Udensedreef 
LA  Voor de Nieuwe Hoeven langs 
 Keren 
RA  Udensedreef – loos  
RA  Dr. Langendijklaan 
LA  Zeelandsedreef tot Paralelweg Rijksweg - loos 
 Keren 
RD Fietspad Zeelandsedreef 
RD  Fietspad Schaijkseweg 
RD  Fietspad Voederheil (tot aan rotonde) 
  + Rondje fietspaden rotonde 
RD  Weggedeelte Voederheil  tot Zevenhuis 
 Keren 
  + Weggedeelte oprit Voederheil –> rotonde (zijde Schaijk)  



 - 18 - 

  + Weggedeelte uitrit rotonde –> Voederheil (zijde Zeeland) 
RD  Voederheil  
RD  Rotonde over en route fietspaden vervolgen   
RD  Voederheil – loos             
RD Strooien geleiders nabij Hoefslag/Hoge weg 
RD  Voederheil – loos             
RA  Kerkstraat – loos 
RA Parkeerplaats voor de basisschool 
RA  Kerkstraat – loos 
RA Parkeerplaats voor de kerk 
RA  Kerkstraat – loos 
RA  Rector v. Gerwenstraat voor Jumbo door 
 Naar P- terrein voormalig Pinkeltje tot op half verharde parkeerplaats daar  keren 
RA Rector v. Gerwenstraat voor ingang ronde poort gem.huis langs 
RA  Kerkstraat – loos 
RA  Parkeerplaats voor De Garf Langs en rond 
RD Kloosterstraat 
LA  2

e
 inrit Compostella hoofdingang 

LA  Kloosterstraat 
LA  Vlasroot 
LA  P- terrein voor de sporthal door 
RD  Fietspad richting Kerkstraat 
LA   Kerkstraat  – loos   
RA Oude molenstraat 
RA  Pastoor Janssenstraat 
LA Tweehekkenweg (tot aan paaltjes) 
 Keren 
RD Tweehekkenweg – loos 
RA  Pastoor Janssenstraat – loos 
LA  Oude molenstraat – loos 
RA  Kerkstraat – loos 
LA  Puttelaar – loos 
RA  Puttelaar – loos 
RD  Fietspad Brand  
RD  Boekelsedijk 
RA  Lange Goorstraat  
RD Fietspad Lange Goorstraat                 Volledig tot aan Osseweg strooien 
LA  Osseweg – loos 
LA  Patersweg – loos       
RA  Fietspad Boekelsedijk 
       Grens keren 
       Fietspad Boekelsedijk strooien vanaf Patersweg 
RA   Voor-Oventje  
LA  Fietspad Verbindingsweg 
RD  Graspeel onder tunnel door      Denk aan Sleutel 
 Keren einde fietspad (Langstraat – Graspeel) 
RD Onder tunnel door – loos           Paal terug plaatsen 
RD  Graspeel 
RD  Verbindingsweg 
RA  Voor-Oventje – loos 
RA   Voor-Oventje bij basisschool 
RA  Fietspad Boekelsedijk 
LA  Fietspad Brand 
LA  Puttelaar – loos  
RA  Kerkstraat – loos  
RD  Voederheil – loos             
RD Strooien geleiders nabij Hoefslag/Hoge weg 
RD  Voederheil – loos             
RD  Fietspad Voederheil vanaf rotonde Bergmaas 
RD  Fietspad Schaijkseweg 
RD  Fietspad Zeelandsedreef 
RD  Fietspad Schutsboomstraat tot v.d.Venlaan 
RD  Schutsboomstraat – loos  
RA Runstraat – loos 
- Einde route – 
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Routebeschrijving  2e prioriteit. 
Uitbreiding op wegen 1

e
 prioriteitsroute 

Schaijk; 
Molenaarstraat 
Munpad 
Hoogheistraat 
Gagelstraat 
Palmstraat 
Repellaan 
Molengraaf 
‘t Oliemeulen 
Herpensepad 
Lorskensstraat 
De Louwstraat 
Industriepark 
Scheisestraat 
Akkerwinde 
Hoekstraat 
 
Zeeland; 
Zevenhuis 
Tweehekkenweg 
Oude Molenstraat 
Korte Dijk 
Verbindingsweg 
Achter-Oventje 
Schuifelenberg 
Parallelweg Peelweg 
Witte Dellen 
Heihorst via Langenboomsweg 
Graspeel 
Melkpad 
Vlasroot 
Vezelstraat 
Hogeweg 
Hoefslag 
Brand richting Corridor 
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Logboek Gladheidsbestrijding gemeente Landerd   bijlage 5. 

 
 
Melding t.b.v. logboek d.d. ………………..   Tijdstip: ………….. uur 
 
Door:  

o Visuele inspectie. 
o Politie 
o Buurgemeente 
o Derden 

 
Soort gladheid: 

o Bevriezing 
o Mist of rijpaanslag 
o IJzel 
o Sneeuwval 
o Hagel 
o Opdooi 

 
Soort voertuig:    Naam chauffeur:………………….. 
      Naam bijrijder    :………………….. 

o Vrachtwagen 
o Bus 
o Tractor met sneeuwploeg 
o LM-trac met borstel 

 
Rijroute:     Bijzonderheden  :………………….. 

o Hoofdroute 
o Fietspaden richting Zeeland v.v. 
o Fietspaden richting Reek v.v. 
o Anders: ……………………………………………………… 

 
Sneeuwploeg/Borstel:  met / zonder 
Afstelling strooier:……………….gram.    Droog / Nat  
 
Bijzondere opdrachten: ……………………………………………………………… 
 
 
 
 
Vertrek voertuig: tijdstip:…………….uur 
 
Retour voertuig: tijdstip:…………….uur 
 
 
 
Formulier ingevuld door:…………………………………………paraaf:………….. 
Datum:…………………… 
Tijdstip:…………………..uur. 
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Instructie           bijlage 6 
Handleiding tank met zoutoplossing vullen.         Bijlage 6 
 
Slang van menginstallatie aan strooier aansluiten 
Stekker aansluiten ( automatische afslag) 
 
Kraan aan strooier in lengterichting van de slang zetten 
 
Kraan van slang openen  
3 wegkraan met streepje richting slang zetten 
 
Deur openen 
Schakelaar  mengen / vullen in stand vullen zetten 
 
Hoofdschakelaar op 1 zetten 
 
Groene knop indrukken 
 
Zoutmengmachine slaat nu automatisch af zodra de tanks gevuld zijn. 
 
Hoofdschakelaar op  0 zetten 
 
Kranen van slang en strooier omzetten 
 
Let op!!! Kraan van de strooier moet richting strooischijf staan 
 
Stekker van automatische afslag uitnemen (beschermdoppen plaatsen) en netjes opbergen. 
 
Slang afnemen en terug hangen zodat de spuitplaats vrij is. 
 
Eventueel nog zout laden, of wegzetten 
 
 

 
Handleiding op- en afzetten van grote strooier op vrachtwagen. 
 
Kraan in vouwen 
Strooier in zijn geheel optrekken 
Zoutstrooier borgen 
Naafaansluiting aan wiel bevestigen 
Strooiplaat naar beneden stellen 
Stekker aansluiten 
Bedieningskast aansluiten 
Functies controleren en instellen op -     Gram  

- Breedte 
- Rijbeeld 
- Nat ja / nee 

 
 
Zout laden 
 
Gereed voor inzet,  
 
Denk er aan om de zwaailampen en de mobilofoon aan te zetten. 
 
 
Leegdraaien: 
Strooischotel opklappen 
Krachtstroom aansluiten en stroom op de pomp zetten 
Hendel leegdraaien omzetten 
Bedieningskast op leegdraaien zetten. 
 
Als de bak leeg is 
 
Bedieningskast  leegdraai af zetten 
Krachtkabel afnemen 
Hendel laagdraaien in strooistand terug plaatsen 
Schoonmaken 
Afvullen met zoutoplossing. 
 
Afzetten: 
Bedieningskabel los nemen. 
Wielaandrijving los nemen en in zijn  haak hangen 
Borging ontgrendelen 
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Voor de garagedeur afzetten en dan de stalling induwen. 

 
Op- en afzetten van opzetstrooier op bus. 
 
Zodra er met een strooier op de bus gereden wordt (vol of leeg) is de maximum snelheid 40 km/u. 
 
Bus leegmaken 
3 x klep afnemen 
Kist afnemen 
 
Bus onder de strooier rijden 
 
Hefpoten indraaien 
Uitnemen hefpoten ( bij noodzaak alleen rubber hamer gebruiken) 
Op 4 punten de spanbanden vastmaken (voor de haken zetten) 
Aandrijving aan wiel aansluiten (Altijd rechtsom draaien). 
Stekker inpluggen 
Steunpoot in cabine plaatsen 
Bedieningskast erop plaatsen 
 
Motor starten en kastje controleren op werking 
 
 
Zout laden 
Eerst motor starten dan bedieningskastje aanzetten  
Let op !  natstrooien staat aan 
 
Instellen op Gram 
                    Breedte 
                    Rijbeeld 
                    Nat ja of nee 
                    Denk aan zwaailamp 
 
Denk er ook aan om de mobilofoon aan te zetten. 
 
 
Maximum snelheid 40 km per uur. Zowel vol als leeg!! 
 
 
Strooier afzetten. 
 
Aandrijving los maken 
Spanbanden los maken 
Snoer met stekker uitnemen en netjes opbergen 
Steunpoten insteken 
Strooier, vooral voorzijde voldoende omhoog draaien zodat de slangen onder de strooier niet beschadigen met het 
onderuit rijden. 
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Gladheidbestrijding aandachtspunten bij aanhoudende Gladheid (handwerk).   Bijlage 7 

3
e
  prioriteit 

Schaijk: 

 
bushaltes Runstraat / werf  
bushaltes Schutsboomstraat bij de Potter 
bushaltes Schutsboomstraat bij brandweerkazerne 
 
Trappen en toegang Raadhuis Schaijk 
Toegangspad Phoenix 
Pad vanaf Wijers naar de Runstraat 
Pad Runstraat naar In den Boogerd 
 
Zebra oversteek Pst. V. Winkelstraat 
Zebra oversteek Schutsboomstraat nabij Kruidvat 
Zebra oversteek Runstraat nabij Spijkers 
Zebra oversteek nabij juwelier Manders 
Zebra oversteek nabij Bossestraat 
 
De Dries trappen en schuine opgang. 
Trappen Lange, en Korte Spruit  
 
Dokterspraktijk, met invalide P-plaatsen Fysio, met invalide P- plaatsen. 
Dagopvang Hoefke 
Begraafplaats hoofdingang met paden 
Invalide P begraafplaats 
 
Bushaltes Europaplein 
Bushaltes Walepoort 
Bushaltes Haagstraat 
 
Dinsdagmorgen groenteboer op Europaplein 
Zaterdagmorgen markt op Europaplein. 
 
Bushaltes Rijksweg  Rijksweg nabij Palmstraat   
                                  Rijksweg nabij Tolstraat 
 
 
Toegang: 
Fietspad industrieterrein / p. v. Winkelstraat 
Paden rondom hertenkamp Schaijk m.n. langs school en begraafplaats 
Parkeerplaats MT  
Trappen Lange en Korte Spruit 
                                       
Reek: 

Bushaltes manege Schaijksestraat 
Bushaltes Schaijksestraat kruisbeeld 
Bushaltes Mgr.Suijsstraat  school 
Bushaltes Heijtmorgen kerk 
Bushaltes Heijtmorgen / Verbindingsweg  
Bushaltes Rijksweg  / Soeterstraat 
Bushaltes Corridorweg 
 
Toegang gymzaal Reek 
Brug hertenkamp 
Hertenkamp rond  
Oversteekplaats Mgr. Suijstraat / Borretstraat 
Oversteekplaats Mgr. Suijsstraat 
Ingang Wapen v. Reek 
Invalide P nabij Wapen v. Reek  
Invalide P nabij kerk 
Pad Kennedyplein / Heijtmorgen 
 
Dokterspraktijk Reek 
Ingang stichting Maashorst Rosmolen 
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Zoutvoorraad Hertenkamp Reek  
 
Zeeland: 
 

Bushaltes Reekseweg /Graafsebaan 
Bushaltes Reekseweg  Witte Huis 
Bushaltes Kerkstraat 
Bushaltes Kerkstraat Molen 
Bushaltes Kerkstraat gemeentehuis 
Bushaltes Kerkstraat ’t Zuid 
Bushalte   Udenseweg Hemelrijk 
Bushalte   Udensweg  Pannenkoekenbakker 
Bushalte Bergmaas 
 
Ingang Garf 
Invalide 2 stuks  P-terrein Garf 
Toegang Pinkeltje 
Invalide P. Gemeentehuis 
Invalide P C 1000 
 
Zebra oversteekplaats nabij gemeentehuis 
Zebra oversteek nabij C 1000 
Zebra oversteek nabij Compostella 
 
Oversteekplaats  Langenboomseweg 
 
Dokterspraktijk 
Kerkpad van Kerkstraat naar Molenstraat 
Ingang Compostella 
 
Bruggetje Melkpad 
Bruggetje Boterbloemboer voor gemeentehuis 
Donderdagmiddag markt voor gemeentehuis 
 
Voetpad Melkpad / Langenboomseweg 
Gedeelte Rector v. Gerwenstraat 
Paden plan velden 
Fietspad Bundel. 
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  Totale gladheidbestrijdingsgebied 1e  en 2e prioriteit (bijlage 2) 
  
 
     

 
Aangepaste route ingeval van zouttekorten. (bijlage 5) 
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Behorende bij bijlage 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdontsluitingswegen 


