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Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u, ter kennisname, de eindevaluatie Gladheidbestrijding (GHB) aan over
het seizoen 2018 -2019.
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Eindevaluatie GHB seizoen 2018-2019

a Seizoenverloop:

De winter (2018-2019) is qua temperatuur niet koud geweest. Er zijn, behalve in januari, geen

langdurige periodes met vorst geweest. ln totaal zijn er 20 strooiacties uitgevoerd waarbij het
voornamelijk om preventieve acties ging.

November

Het gladheidseizoen is op vrijdag 9 november van start gegaan.
November begon warm met temperaturen boven 15 graden. ln de nacht naar 17 november kwam het
voor het eerst op uitgebreide schaal tot vorst en werd de eerste strooiactie van het seizoen uitgevoerd

December

December verliep regenachtig met enkele dagen met vorst in het midden van de maand. Ook de
jaarwisseling verliep zonder gladheid.

Januari

Vanaf de tweede helft van januari trad de vorst in en op 22januari viel er sneeuw. Het hoogtepunt van
de strooiacties was in deze periode. Door de sneeuwval en aanvriezen bleef het op een aantal
locaties buiten de vastgestelde strooiroutes een aantal dagen glad.

Februari

ln februari volgde na een eerste korte periode met nachtvorst wisselvallig weer met veel neerslag en
harde wind. De tweede helft van de maand verliep rustig zonder gladheid.

Maart

De laatste maand van dit gladheidsseizoen was wisselvallig en nat. Er was geen sprake van
winterweer en er hoefde deze maand niet gestrooid te worden.

o Aantalstrooiacties:

November: 2 acties

December: 3 acties

Januari: 1'1 acties

Februari: 4 acties

Maart 0 acties



Alle strooiacties zijn het afgelopen seizoen gelijk gestart met strooiacties in Purmerend in

tegenstelling tot voorgaande seizoenen waarbij strooiacties van HHNK leidend waren om ook in

gemeente Beemster te gaan strooien. De acties zijn ook allemaal gestart vanaf de Koog met

gebruikmaking van zout en andere faciliteiten.

. Gebruikte tonnen zout:

Wegenzout droog 37 ton

Wegenzout nat 11 ton

Wegenzout zakken 2 ton

. B¡nnengekomen meld¡ngen van bewoners:

Bij het KCC zijn 14 meldingen binnengekomen over gladheid. Veelal ging het hier om gladheid buiten

de vastgestelde routes. Vier van deze meldingen hadden betrekking op een ongeval in de

Middenbeemster waarbij een bewoonster haar heup had gebroken bij een valpartij met de fiets.

. Binnengekomen veÌzoeken:

Verzoeken tot het opnemen in het gladheidbestrijdingsplan 201912020 van wegen en/of fietspaden

worden op een later tijdstip beoordeeld en daar waar van toepassing in de nieuw vast te stellen routes

opgenomen. Hi erbij wordt ook rekening gehouden met n ieuwbouwprojecte n.

o Routes:

Er zijn geen tussentijdse wijzigingen in de vastgestelde routes gemaakt.

O MeteoConsult:

Dit seizoen is wederom gewerkt met de uitgebreide service van MeteoConsult. Op de Laan der
Continenten te Purmerend is een meetpunt dat direct informatie doorgeeft over wegdektemperatuur,
zoutgehalte, luchtvochtigheid en neerslag aan MeteoConsult. Op basis van deze gegevens en de
weersvoorspellingen geeft men advies aan de gladheidcoördinatoren.

Het gladheid seizoen is dankzij de inzet van alle betrokkenen prima verlopen


