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Geachte raadsleden,

Jaarlijks stelt het college een gladheidbestrijdingsplan op. ln dit plan staat beschreven op
welke wijze de gemeente de wegen in Beemster begaanbaar houdt gedurende de winter-
maanden. Met deze memo informeer ik u over het verloop van de gladheidbestrijding van
het afgelopen strooiseizoen.

Seizoensverloop

De winter (2016-2017) is qua temperatuur zacht geweest. Er zijn geen langdurige periodes
met vorst geweest. Desondanks is het voor de strooiploegen wel een drukke winter ge-
weest. Dit had voornamelijk te maken met een combinatie van veel rijp en wegdektem-
peraturen die tijdens opklaringen tot het vriespunt daalden. Hieronder zijn de acties in de
wintermaanden nader beschreven.

November 2016; het gladheidseizoen is op vrijdag 4 november van start gegaan. November
bracht flink wat vorstnachten met mist, rijpvorming en/of bevriezing van natte weggedeelten.
ln de nacht naar 8 november kwam het voor het eerst op uitgebreide schaal tot vorst en

werd de eerste strooiactie van het seizoen uitgevoerd.

December 2016; de eerste dagen van december verliepen tamelijk koud met tijdens de
nachten plaatselijk lichte vorst. Verder verliep december vrij rustig met droog weer.

Januari 2017; het zwaartepunt voor wat winteruveer en bijbehorende gladheid in dit seizoen
betreft lag in januari. Vooral op de 7e en van 12 tot en met 14 januari draaide de gladheids-
dienst veel overuren, samenhangend met winterse neerslag. Veelal betrof dit (natte)
sneeuwval.

Februari 2017; in februari volgde na een paar milde eerste dagen een kort, maar tamelijk fel
winteroffensief tijdens de tweede week. Dit was ook de enige sneeuwval van belang ge-
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durende dit seizoen. Tijdens deze sneeuwval is er continu gewerkt door de gladheids-
ploegen om de wegen begaanbaar te houden. Vanaf half februari liep het kwik zowel
overdag als 's nachts aanzienlijk op en kwam het nog slechts incidenteel tot een graadje
vorst.

Maart 2017; de laatste maand van dit gladheidsseizoen deed vaak voorjaarsachtig aan, met
veel zonneschijn en tijdens de laatste twee dagen zelfs de eerste officiële warme dagen.
's Nachts koelde het nog wel regelmatig aardig af , zodat her en der eerst nog lichte vorst en
wat rijp op een bruggetje werd geconstateerd.

Aantalsfrooracfies en gebruikte tonnen zout

Gedurende het afgelopen strooiseizoen zijn er in totaal 21 strooiacties uitgevoerd. Het gaat
hierbij om alle strooiacties. Gedurende dit strooiseizoen is in vrijwel alle gevallen een strooi-
actie van de hoofdroutes gecombineerd met een strooiactie van de bruggenroutes. ln totaal
is er iets meer dan 28 ton strooizout nat en droog gebruikt.

Aantal meldingen van bewoners en verzoeken

Bij het KCC is er één melding binnengekomen over gladheid. Het betrof hier gladheid

binnen de vastgestelde routes. Er zijn geen verzoeken ingediend/ingewilligd voor het
opnemen van wegen, fietspaden en gezondheidscentra die nu niet in het gladheid-
bestrijdingsplan zijn opgenomen. Ook zijn er geen tussentijdse wijzigingen in de vast-
gestelde routes gemaakt.

en MeteoConsult

Dit seizoen is wederom gewerkt in nauwe samenwerking met het HHNK. Verder hebben de
gladheidcoördinatoren inzage gekregen in een meetpunt van HHNK op de rand van
gemeente Beemster met de service van MeteoConsult. Dit meetpunt geeft direct informatie
over wegdektemperatuur, zoutgehalte, luchtvochtigheid en neerslag aan MeteoConsult. Op

basis van deze gegevens en de weersvoorspellingen kan men advies geven aan de glad-
heidcoördinatoren. De gladheidscoördinatoren kunnen ook zelf in dit systeem kijken naar
actuele omstandigheden en voorspellingen.

Conclusie
Net als voorgaande jaren is ook dit gladheidseizoen, dankzij de inzet van alle betrokkenen,
perfect verlopen
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