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1. Inleiding 

Voor u ligt het operationeel plan gladheidbestrijding voor het gladheidseizoen 2021-2022. Dit plan is 

de praktische vertaling van het beheerplan gladheidbestrijding 2020-2025 dat door het college van 

B&W op 7 januari 2020 is vastgesteld. In het beheerplan liggen de algemene regels en richtlijnen 

vast voor het voorkomen en oplossen van gladheid door de invloed van het weer op de wegen en 

fietspaden die in het beheer van de gemeente Oss zijn.  

 

In Nederland is de gladheidbestrijding een taak van de wegbeheerder. Het hangt af van het type 

weg of dit Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen of gemeenten zijn. De gemeente Oss heeft als 

wegbeheerder de zorgplicht om haar wegennet in goede en veilige staat te houden. Voor 

gladheidbestrijding geldt dat de gemeente Oss een inspanningsverplichting en geen 

resultaatverplichting heeft. Het doel van gladheidbestrijding is de zorg voor het zo normaal mogelijk 

en veilig functioneren van het openbare leven bij gladheid door de invloed van het weer. 

 

De vertaling van het beheer naar uitvoering gebeurt in dit operationeel plan gladheidbestrijding. 

Hierin beschrijven we wie, wat, waar en wanneer we inzetten. Dit operationeel plan 

gladheidbestrijding evalueren we aan het eind van het gladheidseizoen. Voor de start van het 

volgende seizoen werken wij het plan bij. De vaststelling van het operationeel plan 

gladheidbestrijding is gemandateerd aan de vakbeheerder wegen. In de gemeente Oss is de 

uitvoering van de gladheidbestrijding ingedeeld bij het team Uitvoering.  

 

2. Onderdelen van de gladheidbestrijding 

2.1 Aanpak, routes en prioritering 

Gladheid is met twee strategieën te benaderen. De eerste is de preventieve strategie. Hiermee 

voorkomen we gladheid door te strooien voordat het glad is. De tweede is de curatieve strategie. 

Dat betekent strooien als het glad is, bijvoorbeeld als het sneeuwt. Het voorkomen (de preventieve 

strategie) van te verwachten gladheid gaat, waar nodig en wanneer mogelijk, boven het achteraf 

oplossen van gladheid.  

 

Als we dan gaan strooien: de reactietijd is de tijd tussen het moment van de melding van de 

verwachte gladheid van de gladheidcoördinator aan de uitvoering en het begin van de strooiactie. 

De reactietijd is maximaal 45 minuten. De uitvoeringstijd is de tijd tussen het moment dat het 

strooivoertuig de Ir. Diddewerf verlaat en het moment dat de laatste meters van de strooiroute 

gestrooid zijn. De uitvoeringstijd voor een preventieve strooiactie is maximaal 180 minuten. Een 

curatieve actie duurt totdat de gladheid opgelost is. Voor de uitvoeringstijd van curatieve acties zijn 

daarom geen vaste tijden. 

 

In de gemeente Oss hebben we 17 routes: 9 routes voor hoofdwegen, ontsluitingswegen, dorpen en 

wijken en 8 routes voor de fietspaden en centra. Buiten deze routes strooien wij niet. In de routes 

zitten in elk geval:  
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- Stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen 1 en 2 en vrij liggende fietspaden.   

- Wegen en fietspaden met een belangrijke verbindende functie. Dit is bijvoorbeeld een verbinding 

die door zijn (hoge) intensiteit belangrijk is, maar ook een weg die een ontsluitingsroute vormt 

van een kern. 

- Wegen die in gebruik zijn door hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) en het openbaar 

vervoer. 

- Wegen en fietspaden die een verbinding vormen in een (fiets)route, bijvoorbeeld schoolroutes 

en woon-werkroutes. 

 

Bij sneeuw rukken we compleet uit met alle machines en chauffeurs. We strooien alle routes en 

wanneer nodig gaan we sneeuwschuiven totdat de vastgestelde routes berijdbaar zijn en schalen we 

het aantal machines en chauffeurs op. Bij extreme sneeuw gaan we prioriteren. De vastgestelde 

routes verdelen we in prioriteit 1 en prioriteit 2. Onder prioriteit 1 vallen alle hoofdwegen en 

fietspaden. Bij deze extreme omstandigheden worden de wegen van prioriteit 2 niet (meer) 

sneeuwvrij gemaakt. Dit is vooral een praktische overweging. De sneeuw is bij de overgebleven 

wegen, prioriteit 2, al dermate vastgereden dat verwijderen niet meer mogelijk is. Ook de inzet van 

mens en materieel is aan een maximum gebonden. 

 

Ook tijdens het winterseizoen zullen er, bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden, omleidingen zijn. Het 

kan voorkomen dat we bij zo’n omleiding wegen strooien die niet zijn opgenomen in de vastgestelde 

routes. Zodra de omleiding wordt opgeheven zullen deze straten dan ook niet meer gestrooid worden. 

 

2.2 Weersverwachting 

Informatie over de toestand van het wegdek en de (nabije) omgeving is noodzakelijk. Daarom zijn 

op de koudste plekken in de gemeente Oss vier meetpunten en camera’s geïnstalleerd. Twee daarvan 

meten ook de fietspaden. Over het algemeen is de ondergrond van de fietspaden kouder. Deze 

meetpunten worden ook wel gladheidmeldsystemen (GMS) genoemd. De vier meetpunten liggen aan 

de: 

 Gewandeweg nabij nummer 6 in Lithoijen 

 Harensedijk nabij Onderweg nummer 10 in Haren 

 Rotonde Kantsingel / Julianasingel in Oss 

 Burgemeester van Erpstraat nabij huisnummer 86 in Berghem 

 

De meetpunten controleren elke vijf minuten o.a. de temperatuur van het wegdek, de temperatuur 

van de ondergrond, de toestand (droog, nat, hoeveelheid zout) van het wegdek. Daarnaast meet het 

in de omgeving van de weg: de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid, het dauwpunt en neerslag. 

Daarbij onderscheidt het meetpunt drie vormen van gladheid: gladheid door condensatie, gladheid 

door neerslag en bevriezing van (natte) wegdelen. De gladheidcoördinatoren hebben de 

deskundigheid om de gegevens van de meetstations te begrijpen.  
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MeteoGroup maakt de weersverwachting op voor de gladheidbestrijding in onze regio. Door 

meetgegevens van de GMS te combineren met deze weersverwachting is het mogelijk om tot 36 uur 

vooruit een heel realistische voorspellingen te maken.  

 

Met een app merken we neerslaggebieden, zoals sneeuw, ijzel, hagel of regen, vroeg op. Daarnaast 

geven de beelden algemene informatie over de plaats, de intensiteit en de aard van de neerslag. De 

beelden worden ieder kwartier bijgewerkt. 

 

De gladheidcoördinators ontvangen ook een email waarin de weersverwachting(gladheid) in onze 

gemeente staat. Tot slot is een fysieke controle een optie en helpt ervaring in de gladheidbestrijding.  

 

2.3 Materieel, techniek, voorraad en opslag 

De gemeente Oss heeft het volgende materieel, voorzieningen en hulpmiddelen: 

 6 getrokken / opzetstrooiers voor stroomwegen en ontsluitingswegen 

 3 combistrooier/sproeier voor hoofdwegen en ontsluitingswegen 

 6 getrokken strooiers/sproeiers voor fietspaden en centrum 

 2 getrokken sproeiers met sneeuwborstels voor fietspaden 

 1 loader om het zout in de strooiers te laden 

 1 zoutloods met een inhoud voor ongeveer 500 ton vacuümzout 

 1 zoutmengmachine om pekelwater te maken 

 2 opslagtanks voor het pekelwater 

 

Het gladheidbestrijdingsmaterieel laten we elk jaar preventief onderhouden. Dit gebeurt na het einde 

van het gladheidseizoen. Door preventief onderhoud minimaliseren we de kans op storingen. Net 

voordat het gladheidseizoen start, organiseert de gladheidcoördinator een vlootschout en proefronde. 

Tijdens de vlootschouw test de chauffeur of de complete combinatie werkt: een trekkend voertuig 

met strooier of sproeier en bezem of ploeg. Tijdens de proefronde rijdt de chauffeur zijn route om te 

bepalen of aanpassingen aan de wegen of fietspaden nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan 

snoeiwerkzaamheden of paaltjes die de route blokkeren. Na de strooiactie maakt de chauffeur het 

materieel schoon en (wanneer nodig) repareert de monteur het materieel voor de volgende ronde. 

 

Er zijn drie strooimethoden: “droog strooien”, “nat strooien” en “sproeien” met pekelwater. Droog 

strooien passen we vooral toe bij curatieve gladheidbestrijding. Nat strooien en sproeien passen we 

vooral toe bij preventie gladheidbestrijding. Bij sneeuw maken we de wegen en fietspaden sneeuwvrij 

door te schuiven en/of te borstelen. We streven naar preventieve gladheidbestrijding en werken 

daarom meestal met nat strooien en sproeien met pekelwater. Daar zitten de volgende voordelen 

vergeleken met droog strooien aan: 

 Het is zout besparend t.o.v. droog strooien (ongeveer 33%) 

 De gelijkmatige verdeling van het zout zorgt voor het beste mogelijke strooibeeld 

 De vriespunt verlagende werking van zout activeert met water. Nat zout en pekelwater is al 

gemengd met water en zet daarom het dooiproces direct in gang 

 Geen verwaaiing van het zout bij het strooien op hogere snelheden en een grotere actieradius 
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 Het strooipatroon is minder windgevoelig en grotere strooibreedtes zijn mogelijk 

 Een preciezer strooipatroon (minder zout in de berm) 

 Het zout blijft langer werken (plakt aan het wegdek) 

 Met minder zout een beter resultaat 

 

Een nadeel is dat dit alleen werkt bij een wegdektemperatuur tot ongeveer -6 graden. Wanneer het 

wegdek kouder is, stappen we over op droog strooien.  

 

Elk strooivoertuig heeft een boordcomputer. In deze boordcomputer is de route geprogrammeerd en 

helpt de chauffeur door middel van navigatie instructies. Per actie slaat de boordcomputer de 

volgende informatie op: strooibreedte, hoeveelheid gram zout per vierkante meter, droog of nat, 

snelheden, afstand en het aantal vierkante meter dat is gestrooid. Wanneer nodig maken we een 

verslag van een strooiactie. Samen met de gegevens van het logboek van de gladheidbestrijding, de 

(historische) informatie van de voorspellingen van het weer en de meetpunten (GMS) hebben we 

informatie bij eventuele claims.  

 

2.4 Strooizout 

In de gemeente Oss gebruiken we vacuümzout. De hoeveelheid te gebruiken strooizout hangt af van 

het soort gladheid. Bij sneeuw of optredende ijzel moeten we bijvoorbeeld meer strooizout gebruiken 

dan bij opvriezen. Hieronder een overzicht van de toegepaste dosering (gram zout per vierkante 

meter): 

 

Omschrijving:    Gr/m2 droogstrooien  Gr/m2 natstrooien  

Bevriezen nat wegdek   10    7    

Bevroren mist    10    7    

Na ruimen sneeuw   10    -    

IJzelen     10    -    

 

Het pekelwater dat we gebruiken om te sproeien bestaat uit een oplossing van 22% NaCL. Dit is 

natriumchloride en is gelijk aan 22% zout opgelost in water. 

 

3. Organisatie 

Het gladheidseizoen is van 1 november tot 15 april het jaar daarop. De gladheidbestrijding is volgens 

een rooster in drie groepen verdeeld. Deze drie groepen wisselen elkaar per week af. Door de 

arbeidstijdenwet is één groep altijd geconsigneerd als reserve. De dienstdoende gladheidcoördinator 

in de betreffende groep heeft de leiding en coördinatie.  

 

Een gladheidcoördinator is verantwoordelijk voor de bewaking van gladheid en zorgt voor de 

aansturing van zijn groep. Als het weer of de voorspellingen van het weer aanleiding geven, neemt 

de gladheidcoördinator de beslissing om te gaan strooien. Deze persoon roept de eigen medewerkers 
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en aannemers volgens het rooster op. Dit gebeurt met een groepsoproep via de mobiele telefoon. 

Daarnaast belt deze persoon de gemeenten in de buurt, de provincie en de hulpdiensten dat we gaan 

strooien.  

4. Planning 

Een grove planning van de acties die voor, tijdens en na het seizoen gebeuren: 

 

Week 36/37   Het operationeel plan gladheidbestrijding ligt ter inzage. 

Week 38/39   Het operationeel plan gladheidbestrijding is definitief. 

Uiterlijk week 40 gereed Het materieel, logboek en planning is gereed. 

Week 41/42/43   De vlootschouw en het voorrijden van de routes door chauffeurs.  

Week 43  De gladheidcoördinator en materieel staan klaar bij vroeg invallende 

vorst.  

Week 44    Start gladheidseizoen en piketdienst van de betrokken mensen.  

Week 16    Einde gladheidseizoen en piketdienst van de betrokken mensen. 

Week 18    De evaluatie van het gladheidseizoen.  

 

5. Evaluatie 

Kort na het gladheidseizoen evalueren we het gladheidseizoen. Het doel van de evaluatie is om na 

te gaan of aanpassingen in de gladheidbestrijding nodig zijn. In de evaluatie komt aan bod: 

 

Juridische onderdelen  

 Hebben we voldaan aan onze inspanningsverplichting op de vastgestelde routes?  

 Hoe zijn de binnengekomen meldingen, klachten en claims afgehandeld?  

 

Arbo en veiligheid  

 Is voldaan aan het arbeidstijdenbesluit?  

 Zijn alle activiteiten uitgevoerd volgens plan of was extra inzet nodig?  

 Hebben bezettingsproblemen geleid tot afwijking van de gestelde normen in de uitvoering?  

 Zijn er veiligheidsrisico’s gesignaleerd tijdens de uitvoering?  

 

Organisatie  

 Waren de taken bij alle betrokkenen duidelijk?  

 Zijn de normen over responstijd en maximale tijdsduur per actie gehaald?  

 Functioneerden het materieel en de medewerkers volgens plan?  

 Zijn alle strooidata goed geregistreerd en beschikbaar?  

 

Communicatie 

 Welke hulpmiddelen zijn ingezet voor de communicatie (intern en extern)?  
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 Waren alle betrokkene en doelgroepen op tijd op de hoogte van het operationeel plan 

gladheidbestrijding?  

 Is het operationeel plan gladheidbestrijding voldoende overlegd met andere wegbeheerders?  

 

Financiën 

 Welke directe en indirecte kosten zijn er gemaakt?  

 Hoe verhouden deze zich tot het beschikbare geld?  

 

Overige 

 Wat ging er afgelopen seizoen goed en minder goed? 

 Zijn er ideeën voor de toekomst? 

 Moeten we aanpassingen doen? Zo ja: welke gevolgen hebben dit voor de financiën en de 

uitvoering? 

1. Afspraken met naast gelegen wegbeheerders 

Aangrenzende wegbeheerders zijn de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Bernheze, Landerd en Grave, de 

provincie Noord Brabant en Rijkswaterstaat.  Wij hebben met deze wegbeheerders afspraken 

gemaakt dat we niet stoppen met strooien op de grenzen. Wij of de naast gelegen wegbeheerder 

strooit door naar een logisch keerpunt zoals een kruising of rotonde. De prioriteit van de deze wegen 

en fietspaden stemmen de gemeente Oss en de naast gelegen wegbeheerder met elkaar af.  

 

Concrete afspraken met de naast gelegen wegbeheerders: 

 

Uitvoering door: Route: 

Oss Het fietspad vanaf oprit A50 richting Oss tot en met carpoolplaat Erfsestraat. 

Oss De rijbaan en het fietspad van de Kennedybaan (N625) vanaf komgrens tot 

aan De  Blauwe Sluisweg. (Empel). 

Oss   Het fietspad Schaijk - Oss vanaf de Docfalaan tot aan Zevenbergseweg. 

Oss   De Maasdijk vanaf gemeentegrens Overlangel  tot aan wachthuis Reek. 

Oss   Het fietspad vanaf de Zevenbergseweg tot Domineeshoef. 

Landerd Het viaduct aan de Schaijkseweg. Als Gemeente Oss eerder aanwezig is op 

de Aaltvoortsestraat, dan strooit de Gemeente Oss het viaduct aan de 

Schaijkseweg tot aan de gemeentegrens van de Gemeente Oss. 

Oss Het gedeelte vanaf de gemeentegrens van de rijbaan en het fietspad van de 

provinciale weg N603 (van kruising Ruwaardsingel/ Julianasingel/ Nieuwe 

Hescheweg tot rotonde N603/ ’t Dorp/ Graafsebaan). 

Bernheze Het gedeelte gelegen tussen de gemeentegrens Oss - Heesch en de 

gemeentegrens Oss – Landerd van de Oude Rijksweg. 

Rijkswaterstaat   De rotonde Paalgraven, gedeelte eigendom Gemeente Oss. 

’s-Hertogenbosch De Weisestraat gelegen vanaf de gemeentegrens Oss- Den Bosch tot aan de 

Kerpensdonk. 
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’s-Hertogenbosch De Kesselseweg  gelegen vanaf de gemeentegrens Oss- Den Bosch tot aan 

de Kerkdijk. 

’s-Hertogenbosch De Leeuwkesgraaf gelegen vanaf de gemeentegrens Oss – Den Bosch. 

’s-Hertogenbosch De Wolfdijk gelegen vanaf de gemeentegrens Oss- Den Bosch tot aan de 

Molengraaf. 

’s-Hertogenbosch De rijbaan en het fietspad van de Groenstraat, gelegen vanaf de 

gemeentegrens Oss-Den Bosch tot aan de rotonde Papendijk/Heesterseweg. 

’s-Hertogenbosch De Rijksweg gelegen vanaf de gemeentegrens Oss-Den Bosch tot aan de 

rotonde Papendijk. 

Oss Het gedeelte van de Kepkensdonk dat in eigendom is van Den Bosch, gelegen 

tussen de Polderweg en de Gewandeweg. 

2. Communicatie  

Informatie over de gladheidbestrijding en de strooiroutes in de gemeente Oss is te vinden op onze 

website. Daarnaast versturen wij bij een strooiactie een bericht via Twitter @GladheidOss .  

 

Strooizout afhalen 

Het is niet mogelijk om (gratis) strooizout op te halen bij de gemeente om de volgende redenen: 

 Zout is slecht voor het milieu. Gratis zout geven werkt overmatig of zelf oneigenlijk gebruik 

in de hand. Hier willen we als gemeente niet aan meewerken.  

 Strooizout is te koop bij bouwmarkten en winkels voor huishoudelijke artikelen. Door als 

gemeente dit gratis te geven ontstaat er een conflict met de wet Markt en Overheid. 

 Gratis strooizout geven valt niet onder de inspanningsverplichting van de gemeente.  

 

Wij informeren de provincie Noord Brabant, naastgelegen gemeenten, hulpdiensten en dorps- en 

wijkraden over het operationeel plan gladheidbestrijding.  

3. Advies en procedure  

 Het operationeel plan gladheidbestrijding 2021-2022 in concept vast te stellen. 

 Na de publicatie van het operationeel plan gladheidsbestrijding 2021-2022 via Oss Actueel 

ligt het gedurende twee weken ter inzage en hebben de inwoners van Oss de gelegenheid 

tot het inbrengen van zienswijzen. 

 Bij geen andere zienswijzen is het operationeel plan gladheidbestrijding vastgesteld en treedt 

het plan direct in werking.  

 

Op 2 december 2019 is door het college van B&W de mandaatregeling Gemeente Oss 2019 

vastgesteld. Hierin is het onderstaande mandaat vastgesteld met betrekking tot het vaststellen van 

het operationeel plan gladheidbestrijding:  

1. Door B&W verleend mandaat aan de directeur 

2. Door de directeur gegeven submandaat aan het Hoofd IBOR 

3. Door het Hoofd IBOR gegeven submandaat aan de wegbeheerder van de gemeente Oss 

http://www.oss.nl/strooien
http://www.oss.nl/strooien
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Oss, september 2021 

 

J. de Groot 

Wegbeheerder Oss 

 

4. Bijlage 

Een overzicht van de strooiroutes op de wegen en fietspaden. Deze zijn ook digitaal te vinden op 

onze website met interactieve kaart.  

https://geoco.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6dbef969cf214536bf2be1cc6ae5c346
https://geoco.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6dbef969cf214536bf2be1cc6ae5c346

