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Vraag Antwoord 

Waar ik vinden wat waar de gemeente 
wel en niet strooit? 

Op de website van de gemeente staat informatie over de strooiroutes van de gemeente. Ook staat 
er een kaart met de prioriteitenroutes. Kijk daarvoor op: www.waterland.nl/gladheidbeheersing 

Wil de gemeente bezuinigen met 
strooien? 

Nee, er zijn prioriteiten gesteld zodat met beschikbaar personeel en beschikbare machines de 
belangrijkste wegen worden gestrooid. De gemeente hoeft niet overal te strooien, maar mag daarin 
keuzes maken. 

Wie strooit er in de gemeente? In de gemeente Waterland zijn meerdere wegbeheerders. Daarom wordt er in de gemeente 
gestrooid door de gemeente, door het hoogheemraadschap en door de provincie. De gemeente 
strooit wegen binnen de bebouwde kom met de eigen dienst en met een aannemer. Op basis van 
afspraken strooit het hoogheemraadschap ook een aantal wegen binnen de bebouwde kom voor 
de gemeente omdat die goed passen in een route die zij al rijden. 

Waarom wordt in mijn straat niet 
(meer) gestrooid? 

Als er binnen 200 meter een gestrooide route bereikbaar is, dan wordt er niet gestrooid. Zo 
kunnen met de beschikbare inzet van mensen en machines de belangrijkste wegen begaanbaar 
worden gehouden.  

Wanneer wordt de strooibak terug 
geplaatst? 

Strooibakken die de gemeente zelf niet gebruikt zijn in 2019 weggehaald. Als er ergens in 2018 een 
strooibak stond en er zijn vrijwilligers en een contactpersoon, dan kan een adoptiebak worden 
(terug)geplaatst.  

Is de gemeente aansprakelijk voor 
schade 

Wees voorzichtig en bereid u goed voor op slechte weersomstandigheden zoals gladheid wanneer 
u de weg op gaat. Denk daarbij ook om uw eigen verantwoordelijkheid bij het voorkomen van 
schade. De gemeente kunt u in sommige gevallen aansprakelijk stellen wanneer u duidelijk kunt 
aantonen dat de gemeente als wegbeheerder aan u schade heeft veroorzaakt door nalatig handelen 
bij het voorkómen of opheffen van de gladheid. 

Waarom worden de stoepen niet 
gestrooid? 

De gemeente strooit alleen de belangrijkste wegen en bruggen. De stoepen worden niet gestrooid 
en een aantal bruggen wordt door vrijwilligers gestrooid. 

Waarom strooit de gemeente niet bij 
ingangen van gebouwen? 

Bij de ingangen van gebouwen wordt niet door de gemeente gestrooid, maar soms wel door 
vrijwilligers. Het kan in het belang van bezoekers en uit klantvriendelijkheid verstandig zijn 
strooizout op voorraad te hebben en zelf of met vrijwilligers te strooien voor bijvoorbeeld een 
winkel, scholen, apotheek, dokterspost, zorgcentrum, sporthal of ander gebouw. 
Zo strooit een medewerker van de gemeente voor de ingang van het gemeentehuis. Dit is geen 
onderdeel van de gemeentelijke gladheidbeheersing maar wordt gedaan uit klantvriendelijkheid 
voor de bezoekers van het gemeentehuis. 

Wat kan ik zelf doen? Bereid u goed voor en help anderen die dat niet zo goed kunnen. Veeg of schuif de sneeuw zo 
snel mogelijk van het tuinpad en of stoep voordat het opvriest. Vaak hoeft u dan geen zout meer 
te gebruiken. Als u dat toch wilt, zorg dan dat u voldoende strooimiddel op voorraad in huis hebt. 

Mag ik zand of pekel uit de 
strooibakken gebruiken? 

U mag als vrijwilliger alleen zand of pekel uit de adoptiebakken gebruiken voor het bestrijden van 
gladheid in de openbare ruimte op plekken die de gemeente niet strooit. Het zand maakt de 
bestrating ruw waardoor het minder glad wordt. Als er pekel in een bak zit gebruik daarvan dan 
niet te veel maar gun het zout de tijd om in te werken. Te veel zout kan het  milieu schade 
toebrengen. Strooi nooit op sneeuw want dat werkt niet goed en dan is de strooibak te snel leeg. 
Sneeuw altijd eerst goed wegschuiven en daarna pas strooien. 

Wanneer worden de strooibakken 
gevuld? 

Alle strooibakken van de gemeente worden vóór 1 november gevuld voor het winterseizoen. De 
bakken die de gemeente zelf gebruikt worden bijgevuld zodra dat nodig is. De adoptiebakken die 
door vrijwilligers worden gebruikt worden bij een normale winter één keer bijgevuld, halverwege 
januari. Als sprake is van een gebrek aan strooimiddel dan worden de bakken niet bijgevuld en 
geldt op is op. 

Waarom is de strooibak weggehaald, 
mag die terug komen? 

Strooibakken die de gemeente zelf niet gebruikt zijn weggehaald. Als ergens een strooibak stond 
en er zijn vrijwilligers en een contactpersoon dan kan een adoptiebak worden (terug) geplaatst. 

Wanneer en hoe laat wordt gestrooid? De wegen met de hoogste prioriteit (prioriteit 1) worden 24/7 vooraf gestrooid op basis van 
gladheidsvoorspellingen door een aannemer van de gemeente of van het hoogheemraadschap. De 
wegen met prioriteit 2 worden overdag gestrooid door de eigen dienst met eigen machines tussen 
7:00 uur en 18:00. 

Er is niet op tijd gestrooid, wat nu? Het komt elke winter wel voor dat het al glad is voordat er wordt gestrooid. Er is nooit een 
garantie dat er is of wordt gestrooid. De gemeente spant zich in om de situatie beheersbaar te 
houden. Het is daarom belangrijk om altijd goed op te letten bij gladheid.  

Wat doet de gemeente na hevige 
sneeuwval? 

Bij gewone sneeuwval doet de gemeente niets aan de sneeuw. Dan wordt de normale 
gladheidbeheersing gedaan als het glad wordt. Bij extreme sneeuwval, waarbij het sneeuw blijft 
liggen en voor ernstige verkeershinder zorgt worden sneeuwschuivers ingeroepen om de situatie 
zo snel mogelijk beheersbaar te krijgen. De belangrijkste wegen met prioriteit 1 worden als eerste 
daarna de wegen met prioriteit 2 en mocht er capaciteit over zijn en alleen dan, dan wordt bekeken 
of er ruimte is om overige wegen zo snel mogelijk sneeuwvrij te maken. 

Wat doet de gemeente bij een gebrek 
aan strooizout? 

Als na bijzonder winters weer een zoutgebrek ontstaat dan gaat de gemeente minder wegen 
strooien. De gemeente moet dan zuinig zijn op de nog beschikbare zoutvoorraad. Alleen de meest 
belangrijke route (calamiteiten route) wordt dan nog gestrooid en de rest niet. Strooibakken 
worden niet bijgevuld als er te weinig strooizout is. Als er geen zout meer is dan kan de gemeente 
niet meer strooien. 
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