
Gladheid.
Wat doet de Zeeuwse 
strooiploeg?

De strooiwagens worden via een volgsysteem in de gaten gehouden. 
Zo kunnen we zien welke wegen al gestrooid zij n.

Sneeuw ruimen
De wegbeheerders zetten bij  hevige sneeuwval extra strooiers en ook 
sneeuwschuivers in. Hiervoor worden dezelfde vastgestelde wegen 
bereden. Bij  langdurige sneeuwval en in dringende gevallen is het 
mogelij k dat andere wegen, die niet in de reguliere strooiroutes zij n 
opgenomen, ook worden schoongemaakt.

Waar vind je meer informatie over strooiacties? 
Op www.zeeland.nl/gladheid staat informatie over strooiroutes.
Hier vindt u ook een kaart met wegen die gestrooid worden en tips 
voor weggebruikers. Kij k ook eens op twitter voor actuele informatie 
over strooiacties: @provzeeland | #strooiploegZLD

Let op!
Als autoruiten gekrabd moeten worden, is de kans op gladheid groot. 
Als er net is gestrooid, betekent het niet dat het gelij k veilig is. Het 
zout moet nog ingereden worden. Op fi etspaden duurt het langer 
voordat het zout is ingewerkt, omdat daar minder gereden wordt.

Ga goed voorbereid op weg. Houd de weersverwachting en de 
verkeersinformatie goed in de gaten, houd rekening met een langere 
reistij d en pas uw rij stij l aan de omstandigheden aan. 

Wie gaat er voor u op pad?
In het samenwerkingsverband gladheidbestrij ding werken 
Zeeuwse wegbeheerders samen:

Rij kswaterstaat Zee en Delta | Provincie Zeeland |
Waterschap Scheldestromen | Zeeland Seaports |
N.V. Westerscheldetunnel | Gemeente Schouwen-Duiveland | 
Gemeente Tholen | Gemeente Noord-Beveland |
Gemeente Middelburg | Gemeente Vlissingen | Gemeente Veere 
| Gemeente Borsele* | Gemeente Kapelle | Gemeente Goes | 
Gemeente Reimerswaal | Gemeente Sluis | Gemeente Terneuzen 
| Gemeente Hulst

* zoutinkoop



Vrieskou, sneeuw en ijzel. Dat betekent dat 
het gladheidseizoen is begonnen. Om ervoor te 
zorgen dat u veilig de weg op kunt, liggen onze 
loodsen vol strooizout en staan de Zeeuwse 
wegbeheerders dag en nacht paraat om de 
gladheid te bestrijden. We strooien samen: dat 
zorgt voor veilige wegen en een eenduidig beeld 
voor de weggebruiker. We strooien de snelweg, 
doorgaande wegen en belangrijke fietsroutes. 
Dat doen we zoveel mogelijk preventief, kort 
voordat de gladheid optreedt en voordat de 
spits begint. Zo zorgen we ook in de winter 
voor een goede bereikbaarheid door schone, 
veilige wegen. Wegen binnen de bebouwde kom 
strooien gemeenten veelal zelf.

Welke wegen strooien we? 
In de winter wordt bij gladheid gestrooid op de snelwegen, provinciale wegen, 
overige doorgaande wegen en belangrijke fietsroutes. Op zeeland.nl/gladheid 
ziet u op welke aaneengesloten routes de samenwerkende partners strooien.

Om welke waterschapswegen gaat het? 
• Belangrijke / doorgaande plattelandswegen met vrij liggend fietspad 

(verbindingsroutes tussen kernen, routes van openbaar vervoer en routes 
die zijn aangewezen voor vervoer van gevaarlijke stoffen).

• Schoolfietsroutes 
• Plattelandswegen die geïsoleerde kernen en bedrijven ontsluiten.
• Routes waar hulpdiensten gebruik van maken. 
• Bij aanhoudende vorst, ijzel en/of langdurige sneeuwval strooit het 

waterschap ook andere wegen.

Hoe zit het met wegen binnen de bebouwde kom?
Wegen binnen de bebouwde kom strooien gemeenten veelal zelf. Informatie 
hierover vindt u op gemeentelijke websites. 

Waarom strooien jullie niet overal? 
Op een groot deel van de Zeeuwse wegen rijdt heel weinig verkeer. Strooien 
heeft daar weinig zin, omdat zout goed moet worden ingereden voordat het 
werkt.

Wanneer strooien de wegbeheerders?
De wegbeheerders strooien kort voordat het glad wordt (preventief). Om te 
bepalen waar en wanneer gestrooid moet worden, gebruiken ze een uitgebreid 
meldsysteem dat ongeveer dertig meetpunten heeft in Zeeland. Hier worden 
de verwachte temperatuurdaling van het wegdek en de luchtvochtigheid 
vastgesteld. Deze informatie wordt gecombineerd met weerkundige informatie. 
Zo kan de coördinator al vroeg vast stellen of het glad gaat worden. 

Hoe strooien de wegbeheerders?
Als blijkt dat er gestrooid moet worden, gaat er een seintje naar de locaties 
waar het zout ligt opgeslagen. De wegbeheerders komen dan direct in actie en 
sturen de strooiers op pad. Er kunnen ongeveer 150 strooiers vertrekken vanuit 
dertien steunpunten verspreid over Zeeland. De strooiactie kan op elk moment 
van de dag of nacht worden uitgevoerd. De van tevoren vastgestelde routes 
worden eenmalig gestrooid. 
We gebruiken vochtig zout, dat aan het wegdek blijft plakken. Hierdoor kunnen 
we vooraf strooien zonder dat het zout wegwaait of van de weg wordt gereden. 
Een strooiactie duurt drie á vier uur. Het zout moet eerst namelijk ingereden 
worden, voordat het effect heeft.


