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Draaiboek Gladheidbestrijding 2022 - 2023 
 

Inleiding: 
 
Het draaiboek Gladheidbestrijding voor komend winterseizoen loopt van  
10 oktober 2022 tot en met 10 april 2023.  
In dit draaiboek wordt aandacht geschonken aan onder andere het beleid, de indeling van 
medewerkers, de strooivoertuigen, de strooiroutes en de juridische aspecten van de gladheidbestrijding 
 

Juridische aspecten gladheidbestrijding 
Volgens de wegenwet en de Wegenverkeerswet ligt de zorgplicht voor het onderhoud van de wegen bij 
de wegbeheerder. Dit betekent dat de gemeente al het redelijke moet doen om gevaar voor de 
weggebruikers te voorkomen, te beperken of op te heffen. Dit wordt een inspanningsverplichting 
genoemd. Bestrijding van gladheid is een onderdeel van deze inspanningsverplichting. 
De gemeente is verantwoordelijk om de openbare wegen bij gladheid toegankelijk en begaanbaar te 
houden voor zover dat in alle redelijkheid mogelijk is. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting 
en niet om een resultaatverplichting.  
Vanaf 1992 bestaat er op grond van het huidig Burgerlijk Wetboek (artikel 6:174) een 
risicoaansprakelijkheid voor gemeenten ten aanzien van wegen die niet voldoen aan de eisen die men 
in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen. Het artikel houdt echter ook in dat van de 
weggebruiker mag worden verwacht dat hij/zij bij winterse omstandigheden extra voorzichtig aan het 
wegverkeer deelneemt. 
De zorgplicht van de gemeente gaat dus niet zover dat de veiligheid van de weg altijd gegarandeerd 
moet worden. Wel moet de gemeente kunnen aantonen dat we aan onze zorgplicht hebben voldaan. 
Dit betekent dat ook dit seizoen de nadruk zal liggen op het voorkomen van gladheid. De 
gladheidbestrijding wordt in eerste instantie beperkt tot vastgestelde hoofdwegen, hoofdfietspaden en 
opritten naar de bushaltes langs de Rondweg  
 
 
 

1.1 Wanneer een strooiactie 
 
Afhankelijk van de weersituatie en het tijdstip van melding/ constatering, wordt door de piketambtenaar 
bepaald of en wanneer er een strooiactie wordt uitgevoerd. Als na grondige analyse van de gegevens 
blijkt dat het glad gaat worden of  kan gaan worden, zal een strooiactie ( preventief of bij “normale” 
gladheidomstandigheden) of strooiactie- extra (bij sneeuw en ijzel) ingezet worden. De eerstelijns  
piketambtenaar beslist of er een strooiactie noodzakelijk is aan de hand van een aantal bronnen. Deze 
zijn: 
- gegevens van Meteo Consult (softwarepakket Weerbeeld en via Internet) 
- eigen waarnemingen 
- melding van Rijkswaterstaat (voor strooien van de bruggen over het Amsterdam Rijnkanaal) 
- melding van buurgemeente 
- melding van Politie 
- melding van busmaatschappij  
 
Het oproepen van de strooiploeg geschiedt in principe alleen in de periode van 04.00 - 23.00 uur. 
Wanneer de weeromstandigheden dit verlangen, zal ook tussen 23.00 uur en 04.00 uur een strooiploeg 
kunnen worden opgeroepen (denk hierbij aan ijzel of sneeuwval). Dit gebeurt dan naar aanleiding van een 
oproep van de politie, informatie van de busmaatschappij of wanneer de piketambtenaar dit noodzakelijk 
acht. 
Is een ploeg om 23.00 uur nog aan het strooien, dan worden de strooiacties volledig afgemaakt. 
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1.2 Strooibeleid  
 
Voor het bestrijden van gladheid kennen wij twee strooiacties. Een strooiactie en strooiactie- extra, die 
op de navolgende wijze van elkaar verschillen. 
 
Strooiactie:  
Deze strooiactie wordt uitgevoerd door alle voertuigen met één chauffeur. Het oproepen van deze  “kleine” 
groep medewerkers (7 medewerkers, 2 huurauto’s met chauffeur, en 1 tweede-lijns medewerker) vindt 
plaats op basis van de volgende weg-/ weersomstandigheden: wanneer er sprake is van “normale” 
gladheid omstandigheden (bv het aanvriezen of bevriezen van weggedeelten) en bij een strooiactie 
preventief (preventief wil zeggen: voordat het werkelijk glad wordt een strooiactie uitvoeren). Deze 
strooiacties worden uitgevoerd met een nat (natrium oplossing) zoutmengsel.  
De wegdekken van bruggen kunnen bij zeer lichte vorst snel glad worden. Om deze gladheid te bestrijden 
is er een bruggen route. Deze route  wordt met de tweede-lijns en een team medewerker gereden. 
 
Strooiactie- extra:  
Deze strooiactie wordt uitgevoerd door alle voertuigen inclusief een bijrijder voor de auto’s. Het oproepen 
van deze  “grote” groep medewerkers (10 medewerkers) , 2 huurauto’s met chauffeur, 1 tweede-lijns  en 
vindt plaats op basis van de volgende weersomstandigheden: 
ijzel en/ of “zware” sneeuwval. De  bijrijders zijn nodig voor het bedienen van de sneeuwploeg.  
Tijdens deze strooiactie wordt er alleen zout gestrooid.(geen natrium oplossing) 
 
Voor beide strooiacties geldt een maximale actietijd van 3 uur ( bij extreme weersomstandigheden, zoals 
sneeuwschuiven, kan dit uitlopen). Dit is exclusief de aanrij tijden van de strooiploeg. 
   

 
1.3 Strooiactie middelen 
 
Tijdens een strooiactie gebruiken wij altijd droog strooizout dat op de strooier wordt gemengd met een 
oplossing van natriumchloride. Natriumchloride is een stof die het vriespunt verlaagt en vocht aantrekt. 
Hierdoor ontstaat een snellere en langere dooiwerking dan wanneer alleen met droog zout gestrooid 
wordt. Omdat nat zout vrijwel niet wegwaait, kan zuiniger worden gestrooid (7,5gr/m2). Bij ijzel of zware 
sneeuwval zal gestrooid worden met droog zout omdat er op dat moment reeds veel vocht aanwezig is 
(10- 15 gr/m2). 
 
 

1.4 Extra uitgifte strooizout 
 
Er wordt geen strooizout verstrekt aan bedrijven en bewoners. Alleen als bij extreme weersituaties in de 
detailhandel geen of weinig zout meer verkrijgbaar is, kan door het hoofd Beheer Openbare ruimte 
besloten worden strooizout uit te geven aan bewoners, de bewoners kunnen dan  bij extreme 
omstandigheden een emmertje strooi zout komen halen op de gemeente werf.  
Bij zout schaarste wordt er geen zout aan particulieren uitgegeven. 
 
Het is incidenteel mogelijk om op verzoek van een buurt een zoutkist te plaatsen. Wel dient er een 
contactpersoon/ beheerder namens de buurt te zijn. De gemeente zorgt dan dat er een zoutkist 
geplaatst wordt inclusief zand/ zout. Het navullen dient door de beheerder zelf uitgevoerd te worden. De 
bewoners kunnen dan zelf strooien bij gladheid. 
 

 

1.5 Specifieke problemen 
 
Gladheidbestrijding op fietspaden 
Bij de gladheidbestrijding op fietspaden wordt dikwijls de opmerking gemaakt dat de fietspaden slecht 
“gestrooid zijn”. Oorzaak kan zijn dat het zout en de natrium oplossing alléén niet voldoende is om ijs en 
sneeuw te doen smelten. Het zout moet worden “ingereden”. Hiervoor is druk nodig die een autoband wel 
geeft en een fietsband nauwelijks. Hierdoor duurt het langer voordat effect optreedt op gestrooide 
fietspaden. Hier is niet veel aan te doen. 
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Ochtendgladheid 
Bij een niet voorspelde ochtendgladheid, die ontstaat door het verder zakken van de temperatuur tijdens 
de zonopkomst dan verwacht, lukt het niet meer om dan nog met een strooiactie de gladheid te bestrijden. 
Zo’n ochtendgladheid duurt vaak maar één uur. Het vervelende is wel dat dit gedurende de ochtendspits 
is rond 8.30 uur. Voordat de eerste strooiers de eerste kilometers hebben gestrooid, neemt de gladheid 
vaak al af. Deze gladheid is niet te voorspellen.  
 
Sneeuw tijdens de ochtendspits of avondspits 
Onder andere door de drukte (file) op de Rondweg kan het voorkomen dat niet alle hoofd wegen in de 
strooiroute binnen de gestelde 3 uur sneeuwvrij te krijgen en te houden. Het is zaak om vóór de 
sneeuwval een laagje zout op het wegdek te hebben. Door de druk van de wielen wordt de sneeuw tot 
pap gereden en vermengd met het zout. Het verkeer heeft hier dus een groot aandeel in. Als bij hevige 
sneeuwval ook geschoven wordt, zal een deel van het zout van de weg afgeschoven worden. Vandaar dat 
tijdens het schuiven ook weer gestrooid wordt 
 

1.6 Afspraken met derden 

 
Winkeliersvereniging Het Rond 
Bij verwachte sneeuwval en/ of ijzel wordt het wandelgebied gestrooid. Bij sneeuwval wordt een 
middenpad geschoven en gestrooid. De winkeliers dragen zorg voor de toegang van dit pad tot de winkel. 
Als er later op de dag tijd beschikbaar is, zal de dagploeg hier verder gaan met het sneeuwruimen. 
Tevens worden dan de trappen van het Onderdoor sneeuwvrij gemaakt en gestrooid. De drukst belopen 
trappen zitten al in de B/C -route van de bushalteroute. 
 
Afspraken met betrokken partijen 
Met de buurgemeenten, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat zijn specifieke afspraken gemaakt zodat 
de strooiroutes op elkaar aansluiten. Buurgemeenten zijn: gemeente Nieuwegein, gemeente Bunnik en 
gemeente Wijk bij Duurstede en gemeente Utrecht. 
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2. Strooiroutes 

 
 

GOUD 
                                                              
 
1. Opslag : Loos via Rondweg naar wegnr.2. 
 
2. Schalkwijkseweg : Schalkwijkseweg op, eerste links direct rechtsaf en strooien fietspad tot 

Kanaaldijk Zuid. Linksaf Kanaaldijk –zuid op en via nieuw fietspad omhoog. 
Boven links aanhouden tot Kanaaldijk-Zuid.  Rechtsaf strooien rijbaan tot aan 
de rondweg. Keren en strooien rijbaan tot aan Kanaaldijk-Zuid. loos via 
Schalkwijkseweg, Provicialeweg en Zuwedijk naar wegnr.3. 

 
3. Beusichemseweg : Op Zuwedijk rechtsaf  strooien fietspad Goysebrug aan het einde  linksaf tot 

einde fietspad keren en terug via fietspad strooien over de brug, eerste 
rechtsaf naar beneden, rechtsaf tot Beusichemseweg, oversteken rechtsaf 
fietspad op tot aan Zuwedijk dan draaien en via hoofdrijbaan over de brug 
beide rijbanen Goysebrug strooien naar wegnr.4. 

 
4. : Einde strooiactie loos terug naar de opslag 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

ROZE 

                                                                       
1. Opslag : Vanaf de opslag naar rotonde Het Hout, 1e rechts strooien Parkeerplaats     

  Sandelhout, rechtsaf strooien Het Hout tot aan Schelhout, keren op fietspad  
  en vervolgen naar wegnr. 2 inprikker Het Water. 

 
2. Inprikker Het Water : Strooien inprikker Het Water keren bij bruggetje en vervolg naar wegnr. 3    

  inprikker De Polder. 
 
3. Inprikker De polder : strooien inprikker De Polder keren bij bruggetje en vervolg naar wegnr. 4   

  inprikker De Muur. 
 
4. Inprikker De Muur : Strooien inprikker De Muur en vervolgen naar wegnr. 5 inprikker De Steen. 
  
5. Inprikker De Steen : Strooien inprikker De Steen einde rechtsaf Edelsteen strooien tot 

parkeergarage Castellum en via Parkeerplaats terug en naar  de Rondweg      
vervolg naar wegnr. 6 inprikker Het Gras. 

 
6. Inprikker Het gras : Strooien inprikker Het Gras, Raaigras links aanhouden Via Arena strooien   

  lus tot bussluis en terug naar Raaigras, vervolg  wegnr. 7.  
  
7. Fietspad  : Strooien fietspad Schalkwijkseweg vanaf fietspad Hoogdijk tot aansluiting 
    Schalkwijkseweg   Kanaaldijk-zuid linksaf en via nieuw fietspad omhoog boven links  
        aanhouden Provincialeweg, via het fietspad Provincialeweg strooien terrein 
        Brandweer, Provincialeweg recht oversteken naar wegnr. 8. 
  
8. Jhr. Ramweg  : Vanaf kruispunt strooien Jhr. Ramweg inclusief rotonde, tot Lange Uitweg, 
        dan naar wegnr. 9. 

 
9. Fietspad : Strooien fietspad Lange Uitweg tot  Waalseweg, naar wegnr. 10.  

  
10. Lange Uitweg    : Vanaf fietspad schuin oversteken naar Lange Uitweg en strooien tot aan de 
     Lekdijk. (Let op! op en afrit beide meenemen) Rechtsaf  via Lekdijk naar 
     Blasenburgseweg wegnr. 11. 
  
11. Blasenburgseweg : Links aanhouden Lekdijk eerste rechts strooien fietspad Blasenburgseweg 
       en fietspad Waalseweg (Let op bij oversteek fietspad Waalseweg eerst 100 
       meter achteruit) dan via Lange Uitweg, naar Kaaidijk wegnr. 12.  
 
12. Kaaidijk / Neereind : Strooien Kaaidijk tot grensverharding keren en vervolg route naar Neereind,    

  strooien Neereind, vervolg naar Lage Dijk wegnr. 13   
     
13. Lage Dijk / Overeind: Strooien Lage Dijk, 2e rechts Kloostergaarde, draaien op parkeerplaats,      

     1e links Kloostergaarde, 1e rechts vervolgen naar Overeind, strooien 
   Overeind, einde schuin oversteken en  strooien fietspad tussen Zuwedijk en  
   Lekdijk wegnr. 14. 

 
14. Fietspad    : Strooien fietspad tussen Zuwedijk en Lekdijk, buslus stukje Lekdijk tussen 
      Zuwedijk en Lekdijk    op/afrit Provincialeweg  vervolg via Provincialeweg naar wegnr. 15. 
    
15. Fietspad Goysebrug : Op Zuwedijk rechtsaf strooien fietspad Goysebrug aan het einde linksaf tot 
         einde fietspad keren en terug via fietspad strooien over de brug, eerste 
         rechtsaf naar beneden, rechtsaf tot Beusichemseweg oversteken rechtsaf 
         fietspad op tot aan Zuwedijk dan draaien en via hoofdrijbaan over de brug 
         eerste links loos naar wegnr. 16. 
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16.Tuurdijk   : Linksaf en strooien Tuurdijk tot aan de Beusichemseweg, dan rechtsaf, 
         fietspad langs Beusichemseweg strooien tot Oostromsdijkje daarna keren 
         en vervolgen naar  wegnr.17 
  
17. Hoogdijk  : Strooien Hoogdijk vanaf Beusichemseweg tot aan de Schalkwijkseweg en 
        loos naar weg nr.18 inprikker het Mos 
 
18. Inprikker Het Mos : Strooien inprikker Het Mos en vervolgen naar wegnr. 19 inprikker Het Meer 
 
19. Inprikker Het Meer : Strooien inprikker Het Meer en vervolgen naar wegnr. 20 inprikker De Tuin 
 
20. Inprikker De Tuin : Strooien inprikker De Tuin en vervolgen naar wegnr. 21  inprikker Het Land  
 
21. Inprikker Het Land : Strooien inprikker Het Land en vervolgen naar wegnr. 22 Het Spoor 
  
22. Het Spoor   : Loos via de Rondweg naar rotonde de Koppeling en strooien Het Spoor   
         eerste rechts Hofspoor, eertse linksaf strooien parkeerterrein Anthonius 
         einde rechts weer via parkeerplaats Antonius dan einde parkeerplaats links, 
         eerste links via fietspad tot Hofspoor en rechtsaf Het Spoor route vervolgen 
         naar Hollandspoor rondom de Loerikerstee  inclusief parkeerplaats  
         Loerikerstee  en tot bus sluis Porta Tegula en loos terug naar de opslag   
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GROEN 
 
1. Opslag : Vanaf de opslag linksaf De Rondweg op en strooiend via Rondweg naar 

wegnr. 2. 
 
2. De Staart : Strooien De Staart na benzinepomp links aanhouden 1e rotonde, strooien 

binnenbaan rond, naar 2e rotonde strooien binnenbaan, terug naar 1e rotonde 
linkerbaan aanhouden, De Staart tot aan stoplichten, linksaf  op Hoofdveste  
keren en terug naar  De Staart via 1e rotonde buitenbaan naar 2e rotonde 
buitenbaan vervolg route naar 1e rotonde rechts aanhouden vervolg De Staart 
inclusief informatie plaats, vervolgen hoofdrijbanen De Staart naar wegnr. 3.  

 De oprit zelf en de bocht naar de oprit worden door RWS gestrooid.  
                                      
3. Rondweg : Strooien de gehele Rondweg in beide richtingen incl. bushaltes en afslagen.   
                                             Naar wegnr. 4. 
 
4. De Koppeling : Strooien tot de eerste rotonde, (op de linkerbaan rijden)  neem de vierde 

afslag (op de rechterbaan blijven) rotonde volledig strooien (helemaal rond)  
en strooien tot aan de Rondweg. Door naar wegnr. 5 

 
5. Rondweg : Strooien tot de Koppeling. Door naar wegnr. 6. 
 
6. De Koppeling : Rotonde helemaal strooien (linkerbaan rijden) bij verlaten rotonde op de 

rechterbaan rijden, bushalte blijf op de linker rijstrook, rotonde helemaal zesde 
afslag (de Erven), rotonde helemaal vierde afslag (thv de Molenzoom), 
rotonde rechts nemen (de Erven), voor de bushalte gelijk rechts gaan rijden, 
blijf rechts rijden strooien bus strook naar wegnr. 7.  

 
7. Rondweg : Tot aan Dorpstraat wegnr. 8. 
 
8. Dorpsstraat : Strooien Dorpsstraat Loerikseweg, Plein, via Wallerweg, Herenweg, linksaf  

De Poort naar wegnr. 9. 
 
9. Rondweg : Rondweg linksaf, bushalte,  daarna ga links rijden tot de Koppeling, loos tot 

eerste rotonde, rotonde helemaal strooien derde afslag, blijf links rijden naar 
wegnr. 10. 

 
10. Rondweg : Neem linker rijstrook, na verkeerslicht thv de Dorpstraat ga rechts rijden naar 

wegnr. 11. 
 
11. De Poort : Strooien de Poort, rechtsaf Herenweg via Wallerweg, Plein, Loerikseweg, 

rechtsaf  Dorpstraat in, naar wegnr. 12. 
 
12. Rondweg : Linksaf, de Rondweg bij afslag Schalkwijk rechtsaf en eerste weg Links 

(Schonauwenseweg) strooien eerste weg rechts af strooien tot nr.20 keren en 
loos naar Rondweg en  strooien tot weg nr. 13. 

 
13. Spoorhaag : Strooien Spoorhaag via centrum door naar de Molen (denk aan pasje van 

verzinkbare paal), rotonde Koppeling helemaal (linkerbaan rijden)  vierde 
afslag (rechterbaan aanhouden), terug via centrum (let op een stukje één 
richting verkeer) naar spoorhaag. Door naar wegnr. 14. 

 
14. Rondweg : Linksaf Rondweg op, na verkeerslicht de Slagen neem de bus strook, na 

verkeerslicht thv de Staart vervolg naar wegnr 15 De Schaft / De Bouw 
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15. De Schaft De Bouw : Op rotonde Koppeling 1e rechts Het Hout, 1e links strooien Lange Schaft, 2e 
links strooien Kromme Schaft, einde links tot De Bouw, linksaf richting 
rotonde, rotonde 4e afslag De Bouw, strooien De Bouw tot Castellum, keren bij 
Fossa Italica, terug via De Bouw naar De Korte Schaft, rechtsaf Korte Schaft, 
einde links, keren en strooien Nieuwe Schaft, 1e links Lange Schaft richting 
opslag. Vervolg nr. 16 

 
16. De Hoon                        Vanaf koppeling links af de Rondweg op eerste rechts de Rede en bij tweede 

rotonde de derde afslag naar de Hoon eerste links de Goude Hoon eerste 
rechts strooien Oude Hoon einde rechtsaf strooien Diepe Hoon en Brede 
Hoon terug naar rotonde daarna eerste afslag nemen en terug naar de werf. 
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ORANJE 

 
 
1. Fietspad Stations Erf  : Vanaf de opslag loos naar Pr. Bernhardweg, Tolgaarders Erf, Heemsraads Erf, 

Stations Erf naar tunnel van de Koppeling. 
                                             Strooien fietspad vanaf Stations Erf onder de spoorlijn door naar de  
    Koppeling (rotonde de Koppeling helemaal) naar wegnr. 2. 
 
2. Fietspad Het Spoor : Strooien fietspad links langs Het Spoor tot aan het Molenland, linksaf strooien 

Molenland naar wegnr. 3. 
 
3. Binnentuin : Vanaf Molenland rechtsaf Binnentuin strooien, einde linksaf strooien 

Oostromsdijkje. Keren en vervolg naar wegnr. 4. 
 
4. Sterremos : Rechtsaf Sterremos, Stuwmeer tot Toendrameer t.h.v. Gindmeer linksaf 

Toendrameer en Steppemeer, linksaf Stuwmeer, rechtsaf Duinmeer tot aan de 
Rietdijk (agrarische route). Vervolg naar wegnr. 5. 

 
5. Binnenweg : Loos naar Stuwmeer strooien Stuwmeer tot aan Binnentuin, rechtsaf naar 

wegnr. 6. 
 
6. Binnenweg : Strooien fietspad Binnenweg, (later rijbaan) Binnenweg tot aan Kruisweg, via 

fietsoversteek, rechtsaf de Kruisweg op ongeveer 40 meter links het fietspad 
op en einde fietspad bij stoplichten linksaf en strooien terrein brandweer. Loos 
naar Kruisboog en strooien eerste weg rechts Kruisboog daarna eerste rechts 
Handboog rondje Hospice en route vervolgen,  strooien rijbaan rondom 
kinderdagverblijf, rechtsaf fietspad Binnenweg en strooien rijbaan Binnenweg 
tot en met inprikker de Rondweg. Keren en (loos via Binnenweg en fietspad 
Kruisboog) strooien vervolg fietspad Kruisboog, Kokermolen naar De Molen 
wegnr. 7. 

 
7. De Molen/ Fietstunnel : Oversteken Molenzoom linksaf tot Koppeling linksaf nogmaals linksaf, terug 

via parallelweg, (voor rotonde keren terug via parallelweg, dit betekent 
fietspaden aan beide zijde van De Molen) vanaf de parallelweg Korenmolen 
linksaf naar fietstunnel Vlierweg, fietstunnel van De Molen tot aan De Vlierweg 
keren en naar parallelweg linksaf richting bus station fietspad De Molen,  
Kruitmolen denk aan busstation met bus opstelplaatsen parallelweg vervolgen 
rechtsaf naar Pelmolen strooien Pelmolen, Maalderijpad, linksaf fietspad De 
Koppeling voor rotonde linksaf, strooien fietspad De Molen tot Standerdmolen, 
rechtsaf naar wegnr. 8. 

 
8. Korenmolen : Strooien Korenmolen en Odijkseweg tot aan de Binnenweg wegnr. 9. 
 
9. Binnenweg : Linksaf strooien Binnenweg, de Kruisweg oversteken en strooien vervolg 

Binnenweg inclusief het verhoogde fietspad. Strooien inclusief nieuwe tunnel 
onder en boven zijde, vervolg naar wegnr. 10. 

 
10. Kooikerspad Het Rond: Linksaf strooien Kooikerspad tot aan Het Rond en links aanhouden tot chinees 

en dan oversteken 2e brug rechtsaf en weer rechts, einde links 
Schonenburgseind en Schonenburgspad vervolg naar wegnr. 11. 

 
11. Schonenburgspad : Strooien op Schonenburgspad, Kwartelweide, Jukveld tot Geerpad vervolg                 

naar wegnr. 12.  
 
12. Geerpad : Linksaf en strooien Geerpad tot Rijfveld. Keren en strooien Geerpad, 

Rijsbrugsepad en Edelhertakker tot Odijkseweg. rechtsaf naar wegnr. 13 
 
13. Fietspad Odijkseweg : Op de Odijkseweg bij het Wernaarspad linksaf en strooien fietspad tussen      

  Molenzoom Odijkseweg (via Leidekkersgilde) en de Molenzoom. Keren en   
  naar wegnr.14. 



 

10 

 

 
14. Wernaarspad : Strooien Wernaarspad, Wernaarseind tot aan plein Het Rond, daarna naar 

wegnr. 15. 
 
15. Plein Het Rond   : Strooien plein het Rond, daarna brug over naar Stellingmolen, Kruitmolen tot  
     strooien tot De Molen. (Let op inzinkbare paal). 
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BLAUW 
 
1. Brandweer en Politie : Vanaf de opslag linksaf en fietspad op bij de Hefbrug  rechtsaf bij inrit 

brandweer en strooien brandweerterrein en inrit politie en eigen weg van de 
ambulance post vervolg naar wegnr. 2.  
 

2. Fietspad : Vanaf ambulance post / politiebureau, rechtsaf strooien fietspad langs De Brug 
Prins Bernhardweg, Plein, Lobbendijk tot Rondwegtunnel (infobord) linksaf  
onder spoor door tot De Haag hier oversteken naar Lijsterhaag en strooien 
Lijsterhaag en Talingweide en bij Kooikerspad rechtsaf, loos richting Het Rond 
en vervolg strooien route Het Rond naar wegnr. 3. 

   
3. Het Rond : Strooien Het rond, Het Onderdoor en Imkerseind en Imkerspad naar De Veste 

en strooien fietspaden langs de Hoofdveste en Waterveste tot aan de Colonie,  
keren en terug via fietspad Waterveste en Voorveste naar fietstunnel 
Bergveste strooien tunnel keren en linksaf strooien fietspad langs de Staart (is 
Randvesterpad), aan het einde rechts en loos via fietspad hoofdveste naar 
wegnr. 4. 

 
4. Rijderslag : Strooien stukje fietspad vanaf Imkerspad naar Rijderslag, Rijderslag, fietspad 

tussen Dukaatslag en Guldenslag, Daalderslag en linksaf strooien 
Tiellandtspad tot Imkerspad linksaf en loos naar wegnr. 5. 

 
5. Wulfsepad : Rechtsaf strooien Wulfsepad, Valkeniersborch en fietspad/tunnel tot aan de 

Peppelkade . keren en loos naar wegnr. 6. 
 
6. Inprikker De Borch : Loos via Valkeniersborch naar inprikker De Borch. Keren en strooien inprikker 

de Borch, Riddersborch, Dorscamp, Florijnslag en de Romeinenpoort tot aan 
de Herenweg.Linksaf en strooien fietspad Lupineoord tot aan Tiellandtspad en 
loos naar wegnr. 7 

 
7. Troubadoursborch : Linksaf strooien fietspad Troubadoursborch en fietspad De Gaarde tot Oud 

Wulfseweg (infobord). Keren en loos naar wegnr. 8.  
 
8. Notengaarde : Linksaf strooien Notengaarde, fietspad achter boerderij Nieuwoord, 
     Weerwolspad en Weerwolfseind, vervolg naar wegnr. 9 
 
9. De Slinger : Strooien De Slinger en rondom parkeerplaats Haltna Huis,  spoortunnel 

hoofdrijbaan  plus fietspad, rijbaan rondom parkeerterrein voor College De 
Heemlanden, De Kamillehof en linksaf rondje Zilverschoonhof, linksaf strooien 
Pr. Ireneweg, rechtsaf strooien Vlierweg naar Het Plein, op Het Plein naar 
Kon. Julianastraat. Strooien Kon. Julianastraat tot aan de Dorpstraat loos naar 
wegnr. 10. 

 
10. Loerikseweg : Strooien Loerikseweg, Stationserf, linksaf Vlierweg tot aan fietspad 

Herbergierserf naar wegnr. 11. 
 
11. Fietspad  : Strooien fietspad Herbergierserf, Koopmanserf einde koopmanserf links en 1e 

links strooien Heemraadserf, Schepenerf tot aan verpleeghuis Het Houtens 
Erf, loos naar Richterserf en strooien Richterserf, Tolgaarderserf, Prins 
Bernhardweg  en het fietspad langs De Poort tot aan Vikingenpoort  linksaf op 
Vikingenpoort naar wegnr. 12. 

 
12. Vikingenpoort : Strooien Vikingenpoort, fietspad Wulfsedijk tot aan de Daalderslag. Keren en 

loos terug naar fietspad langs De Poort, linksaf fietspad De Poort tot aan 
Romeinenpoort, en loos via de Herenweg naar wegnr. 13. 

 
13. Burg. Wallerweg : Strooien Burg.  Wallerweg en loos terug naar de Weteringhoek wegnr.14. 
14. Weteringhoek : Hefbrug, Tuibrug en Draaibrug en loos terug naar de opslag. 



 

12 

 

BRUIN 
 
1. Opslag                        : Vanaf de opslag linksaf en strooien fietspad langs de De Brug (starten vanaf 

fietspad bij Brandweer) tot aan de Houtensewetering wegnr. 2. 
 
2. Houtensewetering      : Linksaf en strooien Houtensewetering, linksaf en strooien fietspad Hefbrug.  

  Keren en linksaf strooien (vervolg) Houtensewetering, 1e rechtsaf strooien    
  fietspad Zeilschip, keren en vervolg Houtensewetering naar wegnr. 3. 

 
3. Hoonpad                    :  Rechtsaf strooien Hoonpad tot Schoneveldsepad linksaf Schoneveldsepad 

verder strooien naar wegnr. 4 
 
4. Schoneveldsepad     : Tot kruising Schoneveldsepad linksaf rijden tot school de Plantage , linksaf           

strooien tot Dampolder, rechtsaf 4 bruggen strooien 1e linksaf Winterpolder,  
2e Zomerpolder, 3e Vloedwater, 4e Fonteinwater, daarna rechtsaf via  
Laagwater en Dampolder loos terug tot Schonauwensepad en linksaf     
Schonauwensepad op tot aan Parkhout linksaf naar wegnr. 5. 

 
5. Weteringhout : Strooien Weteringhout bij Hoonpad rechtsaf, bij Leebrugpad linksaf (langs  

  Getronics) tot Tolgaarderserf, keren en linksaf strooien Hoge schaft tot  
  kruising Spoorwachterspad linksaf Spoorwachterpad weer linksaf Albers  
  Pistoriusweg en weer linksaf Korte Schaft , einde rechtsaf en loos via Hoge  
  Schaft terug naar Leebrugspad (langs Getronics) naar wegnr. 6. 

 
6. Leebrugpad : Leebrugpad afrijden tot Leedijkerhout rechts aanhouden Fossa Iberica,  

  Op Fozza Iberica 2e links rondje Fossa Italica, linksaf vervolg Fossa Iberica,  
  Piazza, Cella Helvetica tot Donselaarspad keren en loos terug tot Wijnbouw,  
  rechts aanhouden strooien Wijnbouw tot Schaftpad, linksaf Schaftpad,  
  strooien tot Weteringhout, linksaf Weteringhout/Parkhout/Schalkwijksepad/  
  richting Granietsteen wegnr.7 

 
 
7. Granietsteen : Granietsteen strooien tot einde Granietsteen dan rechtsaf  

  Schonauwensepad op bij Cascademuur rechtsaf fietspad Cascademuur  
  rechtdoor via Leisteen tot aan Donselaarspad, rechtsaf tot aan Granietsteen,  
  rechtsaf loos via Granietsteen en einde Casacademuur rechtsaf naar  
  Schonauwensepad wegnr. 8. 

 
8. Kademuur : Op de kruising Schonauwensepad / Schoneveldsepad rechtsaf richting  

  Kademuur rechtdoor richting Castellumpad onder de spoortunnel door,  
  rechtdoor Overdamspad fietspad tot aan fietspad Bloesemtuin keren en loos  
  terug, rechtsaf  bij via Porta Castra naar Hollandspoor linksaf tot fietsbrug en  
  keren, via Smalspoor naar Staatsspoor, rechtsaf Staatsspoor op en linksaf  
  bij Porta Castra , onder het spoor door (Castellumpad) en rechtsaf op Fossa  
  Iberica, rechts aanhouden naar Spoorwachterspad naar wegnr. 9. 

 
9. Fietspad Hofspoor : Strooien spoorwachterspad tot Stationserf keren en vanaf Stationserf onder  

  spoor door eerste links en strooien het fietspad over de Rondweg richting  
  Hofspoor strooien Hofspoor, linksaf strooien fietspad langs Het Spoor voor  
  rotonde links langs de Rabobank tot het Hofspoor en via Het Spoor en aan  
  het einde van het  Molenland rechtsaf via Binnentuin naar wegnr. 10. 
 

10. Loeriksepad             : Vanuit Binnentuin 1e rechtsaf strooien Loeriksepad tot aan Beusichemsetuin.  
    linksaf strooien Beusichemsetuin, linksaf strooien Heidetuin tot en met de  
                                         inprikker De Tuin, keren  loos terug naar Beusichemsetuin  linksaf strooien    
           vervolg Beusichemsetuin, via Bloesemtuin en rechtsaf Westrumsepad, en  
                                         vervolg route tot Lazuursteen, keren en naar wegnr. 11. 
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11. Fietspad                  : Vanaf Lazuursteen rechtsaf richting Hoogdijk, keren en vervolg strooien  
      Hofstadpad                Hofstadpad, rechtsaf en strooien Krommeslootpad, Westrumsepad oversteken 

en strooien fietspad langs school de Fontein tot aan Beekmos. Keren en loos 
terug. Eind Krommeslootpad rechts naar Via Culina en Porta Castra naar 
wegnr. 12. 
 

 
12. Het Spoor : Via Hollandspoor (Foxpad) naar Het spoor en strooien fietspad Het Spoor ,    

  bij hoek  Molenland oversteken richting Rabobank en strooien fietspad langs  
  Antonius tot Smalspoor. Daarna loos terug naar opslag. 
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Geel 
                                       
1. Opslag : Rechtsaf strooien De Brug strooien Veerwagenpad voor de tunnel rechts 

houden bij stoplicht oversteken weg vervolgen Veerwagenweg tot kanaal 
rechtsaf strooien tot Heemsteedseweg (fietspad). Keren en terug linksaf bij 
Diepe Hoon strooien rijbaan Diepe Hoon , eind linksaf strooien de nieuwe brug 
tot Heemstede fietspad keren en vervolg fietspad langs Brede Hoon tot tunnel 
Veerwagenweg. Tunnel onderdoor linksaf Houtensewetering strooien 
Vleugelboot keren naar HW 1e links strooien Pakketboot keren terug naar HW 
linksaf en einde rechts strooien Daalderslag tot aan kruising 
Tiellandtpad/Wulfsedijk vervolg naar wegnr. 2. 

 
2. Fietspad en Carpool : Strooien fietspad Heemsteedsepad, Heemsteedseweg  tot aan kanaal,  

rechtsaf strooien  tot aan nieuwe aansluiting Carpoolplaats en rotonde en 
vervolg Heemsteedseweg langs kanaal strooien tot Overeindseweg wegnr.3. 

 
3. Overeindseweg :  Rechtsaf Overeindseweg  strooien tot Heemsteedseweg linksaf 

Heemsteedseweg en over Utrechtseweg steken Koppeldijk over Waijensedijk  
en dan links tot aan over snelweg, keren en terug naar 
Heemsteedsekanaaldijk, rechtsaf strooien tot aan de oprit bij van Vliet, keren 
en linksaf naar tweede veld wegnr. 4. 

 
4. 2e Veld : Strooien 2e Veld tot kruising met Houtenseweg, oversteken rechtsaf naar 

fietspad tussen Houtenseweg en Waijensedijk, linksaf en strooien fietspad tot 
Waijensedijk. Linksaf naar wegnr. 5. 

 
5. Ravenswade : Strooien hoofdrijbaan Laagravenseweg oversteken keren bij Veldwade, 

strooien fietspad tot aan Down Under, keren en  strooien hoofdrijbaan (I.V.M. 
breedte meerdere keren strooien)Ravenswetering en keren bij  Veldwade, 
strooien hoofdrijbaan oversteken en  strooien Waijensedijk tot aan Fortweg  
naar nr 6 

 
 
6. Fortweg : Einde Waijensedijk voorbij fietstunnel rechtsaf en strooien Fortweg tot 

Utrechtseweg. Keren en via Fortweg (weer strooien vanaf Waijensedijk) naar 
wegnr. 7.  

 
7. Oude Mereveldseweg : Linksaf strooien de Oude Mereveldseweg tot viaduct Rijksweg A-12, keren en 

terug naar wegnr. 8. 
 
8. Fortweg : De Fortweg, linksaf door spoortunnel strooien  hoofdrijbaan, tot  Marsdijk 

keren en via fiets gedeelte  terug naar wegnr. 9. 
 
9. Oud Wulfseweg : Linksaf via spoortunnel linksaf Oud Wulfseweg 1e links strooien Lobbedijk, 

(keren over de rondwegbrug) strooien lus begraafplaats en loos naar Oud 
Wulfseweg en strooien ventweg  Provincialeweg  tot aan de Fortweg  keren 
naar  fietsoversteek van Essenkade en strooien fietsoversteek, terug over 
ventweg naar Oud Wulfseweg (Molukscentrum) naar wegnr. 10. 

 
10. De Hoeve : Strooien Randhoeve vanaf de inprikker, 't Kant tot inzinkbare paal Het Kant.  

Keren naar wegnr. 11. 

 
11. Inprikker De Weide : Strooien inprikker De Weide. Vervolg naar wegnr. 12. 
 
12. Inprikker Het Veld : Strooien inprikker Het Veld. Vervolg naar wegnr. 13. 
 
13. Inprikker De Sloot : Strooien inprikker De Sloot. Vervolg naar wegnr. 14. 
 
14. Inprikker De Berm : Strooien inprikker De Berm. Vervolg naar wegnr. 15. 
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15. Inprikker De Akker : Strooien inprikker De Akker. Vervolg naar wegnr. 16. 
 
16. Inprikker Het Gilde : Strooien inprikker Het Gilde. Vervolg naar wegnr. 17. 
 
17. Inprikker Het Erf : Strooien inprikker Het Erf. Vervolg naar wegnr. 18. 
 
18. Inprikker De Maat : Strooien inprikker De Maat. Vervolg naar wegnr. 19. 
 
19. Inprikker De Slag : Strooien inprikker De Slag. Vervolg naar wegnr. 20. 
 
20. Inprikker De Camp : Strooien Inprikker De Camp. Vervolg naar wegnr. 21. 
 
21. Inprikker De Gaarde : Strooien inprikker De Gaarde. Vervolg naar wegnr. 22. 
 
22. Meidoornkade : Vanaf de Gaarde linksaf naar Meidoornkade strooien fietspad bowlingbaan   

tot aan de tennisbanen. Terug naar opslag. 
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ZWART 

 
1. Schalkwijkseweg : Loos vanaf opslag naar rondweg, rechtsaf naar de Schalkwijkseweg. strooien 

Schalkwijkseweg, links aanhouden naar Provincialeweg wegnr. 2. 
 
2. Provincialeweg : Strooien Provincialeweg richting Lekdijk, vervolg wegnr. 3. 
    
3. Lekdijk : Einde Provincialeweg rechtsaf en strooien Lekdijk, op Lekdijk 1e links strooien 

Veerweg tot aan de pont hier keren en vervolg strooien linksaf Lekdijk tot 
Lange Uitweg, rechtsaf strooien Lange Uitweg, 1e rechtsaf strooien Achterdijk, 
(1e rechtsaf Groeneweg, 1e rechtsaf Lekdijk loos tot Lange Uitweg – Lekdijk).  
Vervolg  route Lekdijk en bij Blasenburgseweg links aanhouden Ossenwaard 
strooien (tot aan de huisjes) keren en vervolg Lekdijk,  Lekdijk-Oost, 
Achterweg, onder viaduct A27 1e links strooien Achterweg tot inrit laden en 
lossen, keren en linksaf vervolg route  Waalseweg, rechtsaf naar  wegnr. 4. 

 
4. Blasenburgseweg : Strooien Blasenburgseweg strooien  tot Lekdijk, keren en terug naar 

Waalseweg. strooien Waalseweg tot Lange Uitweg. Linksaf naar wegnr. 5.  
 
5. Lange Uitweg : Linksaf en strooien Lange Uitweg (denk aan middengeleider links aanhouden 

en strooien De Trip denk aan midden geleider tot Kanaaldijk-Zuid. Rechtsaf en 
strooien Kanaaldijk-Zuid tot Schalkwijkseweg, loos via rondweg en De Rede 
naar bedrijven terrein Schepen en Boten wegnr. 6. 

 
6. De Boten / Schepen : Bij De Rede linksaf naar bedrijven terrein De Meerpaal Het Schip  en De Boot, 

strooien  Lichtschip, Zeilschip, Kaagschip Het Schip, De Boot, Vleugelboot, 
sleepboot, Duikboot, Loodsboot, Duwboot (op de Duwboot links strooien 
ingang parkeergarage tegenover toekomstig discoplein) vervolg Pakketboot 
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ROOD 

 
1. Opslag / De Rede : Loos via Rondweg rechts naar De Rede. Strooien De Rede inclusief alle  

rotondes tot aan De Staart, keren op de Hoofdveste en vervolg andere zijde 
van De Rede. Vervolg naar wegnr. 2.  

 
2. Oostromsdijkje : Loos vanaf De Rede rechtsaf de rondweg op naar afslag t’Goy, strooien 

Oostromsdijkje, links aanhouden naar Beusichemseweg wegnr. 3. 
 
3. Beusichemseweg : Strooien Beusichemseweg en via Goysebrug strooien naar Lekdijk wegnr. 4. 
 
4. Lekdijk : Linksaf Lekdijk op en strooien Lekdijk tot en met de afrit Hoeksedijk, keren  

en terug op de Lekdijk richting Schalkwijk en strooien t/m afslag Schalkwijk 
(Provincialeweg). Vervolg naar wegnr. 5. 

 
5.  Pothuizerweg : Vanaf Provincialeweg 1e linksaf strooien Pothuizerweg en Achterdijk, bij 

Groeneweg linksaf en strooien Groeneweg, einde linksaf Lekdijk (loos) en 1e 
linksaf Scheidingsweg en  strooien Scheidingsweg, einde rechtsaf loos via  
Pothuizerweg  naar wegnr. 6 Zuwedijk. 

 
6.  Zuwedijk : Strooien Zuwedijk tot aan de Beusichemseweg, keren en  

loos naar Kanaaldijk-Oost 1e rechts strooien Kanaaldijk-Oost, loos via 
Schalkwijkseweg, de rondweg naar bedrijven terrein Rondeel wegnr. 7. 

 
7. Hoofdveste (Rondeel) : Strooien bedrijventerrein Rondeel (De Veste)Hoofdveste t/m verkeerslicht 

Rondweg keren 1e rechts Waterveste, einde linksaf Ringveste, rechterbaan 
aanhouden, Hoofdveste oversteken, rechterbaan aanhouden Bergveste, 
einde links naar Voorveste, via rechterzijde Hoofdveste, rechtsaf Linieveste 
op, einde rechtsaf linkerbaan op Ringveste, Hoofdveste oversteken en 
linkerbaan van de Bergveste, via Voorvest en Waterveste naar Koedijk  
wegnr. 8. 

 
8. Koedijk : Strooien Koedijk, linksaf naar Meidoornkade wegnr. 9. 
 
9. Doornkade : Strooien Meidoornkade tot Essenkade, linksaf Essenkade t/m stoplicht keren 

en rechtsaf naar Elzekade, einde linksaf naar Peppelkade, Peppelkade 1e 
links tot parkeerplaats De Beukenoot, keren en linksaf Peppelkade vervolgen, 
1e links Wilgenkade, 1e rechts Peppelkade, via Wilgenkade naar inprikker 
Meidoornkade / Rondweg, naar de opslag. 

   (Bedrijven terrein Doornkade (Meidoornkade, Wilgenkade, Peppelkade, 
Elzenkade, Essenkade) 
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BUSHALTES 
 
1. Opslag : Van opslag loos naar opritten  bushaltes De Poort (Veerwagenweg). Strooien 

opritten, trappen en bovendek bushaltes De Poort, aan beide zijde van de 
Rondweg en naar wegnr. 2. 

 
2. De Staart : Strooien opritten, trappen en bovendek bushaltes De Staart, aan beide zijde 

van De Rondweg en naar wegnr. 3. 
 
3. De Veste : Strooien opritten, trappen en bovendek bushaltes De Veste, aan beide zijde 

van De Rondweg en naar wegnr. 4. 
 
4. Valkeniersborch : Strooien opritten, trappen en bovendek bushaltes Valkeniersborch, aan beide 

zijde van De Rondweg en naar wegnr. 5. 
 
5. De Gaarden : Strooien opritten, trappen en bovendek bushaltes De Gaarden, aan beide zijde 

van De Rondweg  door naar wegnr. 6. 
 
6. De Gilde : Strooien bushaltes De Gilde inclusief de toegang paden. Door naar wegnr. 7. 
 
7. De Sloten : Strooien bushaltes De Sloten inclusief toegang paden. Door naar wegnr. 8. 
 
8. De Binnentuin : Strooien opritten, trappen en bovendek bushaltes De Binnentuin, aan beide 

zijde van De Rondweg en naar wegnr.9. 
 
9. Duinmeer : Strooien opritten, trappen en bovendek bushaltes Duinmeer, aan beide zijde 

van De Rondweg en naar wegnr.10. 
 
10. Het Mos : Strooien opritten, trappen en bovendek bushaltes Het Mos, aan beide zijde 

van De Rondweg en naar wegnr. 11. 
 
11. Het Gras : Strooien opritten, trappen en bovendek bushaltes Het Gras, aan beide zijde 

van De Rondweg en naar wegnr. 12.  
 
12. De Polder : Strooien (opritten, trappen en bovendek )bushalte(s) De Polder aan beide 

zijde van De Rondweg en naar wegnr. 13. 
 
13. De Rede                      : Strooien (opritten , trappen en bovendek) bushalte(s) bij sportpark de 

Meerpaal aan beide zijde en bij Arval aan beide zijde en naar wegnr. 14 
 
14. Houtensewetering : Strooien opritten, trappen en bovendek bushaltes  Houtensewetering aan 

beide zijde van De Rondweg en naar wegnr. 15. 
 
15. Tolgaarderserf : Strooien opritten, trappen en bovendek bushaltes Tolgaarderserf aan beide 

zijde van De Rondweg. Door naar wegnr. 16. 
 
16. De Bouw : Brug over het spoor. Door naar wegnr. 17. 
 
17. Busstation De Molen : Strooien bushaltes busstation De Molen en daarna indien nodig naar 

wegnr.18. 
 
18. Strooien Trappen  : i.o.m. 2e lijns medewerker strooien trappen naar Station en traverse 

(perrons worden door  NS gestrooid) en  strooien trappen Onderdoor 
gemeentehuis en loos naar de opslag. 
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WIJKONTSLUITINGSWEGEN 
 
1. De Poort : Strooien Lupineoord tot Sporthal de Lobben. Keren en loos terug naar wegnr. 

2. 
 
2. De Slag : Strooien de Slag, rechtsaf via Guldenslag, Florijnslag en Dukaatslag naar 

wegnr. 3. 
 
3. De Camp : Strooien de Camp, rechtsaf via Ruitercamp tot watergang. Linksaf via 

Oevercamp, Nedercamp en Meercamp verder naar wegnr. 4. 
 
4. De Borch : Loos via De Borch en Riddersborch naar Hofmeiersborch. Linksaf en strooien 

Hofmeiersborch en Gravenborch. Loos verder naar wegnr. 5. 
 
5. De Gaarde : Strooien de Gaarde, rechtsaf via Notengaarde, Mispelgaarde, Krozengaarde 

en Appelgaarde door naar wegnr. 6. 
 
6.De Hoeve : Loos via De Hoeve tot Tiendhoeve. Rechtsaf en strooien Tiendhoeve, 

Schuilhoeve, Jachthoeve en Wagenhoeve tot De Hoeve. Loos verder naar 
wegnr. 7. 

 
7. De Haag : Loos via De Haag tot Lijsterhaag. Linksaf en strooien Lijsterhaag, Putterhaag 

en Koolmeeshaag tot Lijsterhaag. Loos verder naar wegnr. 8. 
 
8. De Weide/Het Veld : Strooien De Weide. Linksaf en via Kievitweide linksaf via Roerdompweide, 

Ploegveld en Het Veld naar wegnr. 9. 
 
9. De Sloot : Strooien De Sloot, linksaf Snoeksloot tot Baarssloot. Keren en loos naar 

wegnr. 10. 
 
10. De Berm/De Akker : Strooien De Berm, rechtsaf Distelvlinderberm, Vuurvlinderberm, 

Tijgervlinderberm, Wolvenakker en linksaf via de Akker naar wegnr. 11.  
 
11. Het Gilde : Strooien Het Gilde, rechtsaf Rademakersgilde, linksaf Glazeniersgilde, 

Klompenmakersgilde tot Het Gilde. Loos naar wegnr. 12. 
 
12. Het Spoor : Strooien Het Spoor, Centraal Spoor, Hollandspoor, retour Het Spoor naar 

wegnr. 13. 
 
13. Het Land : Strooien Het Land, rechtsaf Molenland, linksaf Standenland, rechtsaf 

Patriottenland, Hagenpreekland, Kruisvaardersland en loos naar wegnr.14. 
 
14. De Tuin : Strooien De Tuin, rechtsaf Heidetuin, vervolg via Daliatuin/Heidetuin vervolg 

naar wegnr. 15. 
 
15. Het Meer : Strooien Het Meer, rechtsaf Stuwmeer, linksaf Toendrameer, linksaf 

Veenmeer, Moerasmeer, Duinmeer, Gletsjermeer en loos naar wegnr. 16. 
 
16. Het Mos : Strooien Het Mos rechtsaf Pronkmos, Schijfmos, Fluweelmos, rechts Bladmos, 

Beekmos en via Het Mos loos naar wegnr. 17. 
 
17. Het Gras : Strooien Het Gras, Kamgras, Vedergras,Parelgras Kamgras en Vlotgras en 

loos naar wegnr.18. 
 
18. De Steen : Strooien De Steen, Edelsteen, Leisteen,Natuursteen en Waalsteen en loos 

naar wegnr. 19. 
 
19. De Muur : Strooien De Muur, Cascademuur, (Boogmuur), Slotmuur, Paleismuur, 

Burchtmuur en Draagmuur en loos naar wegnr. 20.                        
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20. De Polder/ Het Water : Strooien, Schoneveldsepad, Hoonpad tot eind rood asfalt, kademuur keren en 
strooien Dampolder, Winterpolder,   Zomerpolder, Vloedwater, Fonteinwater, 
Laagwater, Hoogwater, Kristalwater, Zeewater, Buiswater, Dooiwater en 
inprikker Het Water inclusief de stalen bruggen van het Viswater, en loos naar 
wegnr.21.  

 
21. Bouw en Hout : Strooien Tuinbouw, Wegenbouw, Landbouw, Zwenghout, Langshout, 

Leedijkerpad, Leedijkerhout, Zonnehout en Schelhout en loos  
naar wegnr. 22. 

 
 
22. Dennenhout : Strooien vanaf Het Hout, Dennenhout en Beukenhout en loos  

naar wegnr. 23. 
 
23. Het Erf : Loos via Het Erf, Heemraadserf en strooien Molenaarserf, Herbergierserf en 

loos naar wegnr. 24. 
 
24. W. Zwijgerlaan/ Dorp : Strooien Dorpstraat vanaf Loerikseweg, W. de Zwijgerlaan, rechtsaf. Kon. 

Emmaweg, linksaf Pr Ireneweg, Kamillehof, Hoefbladhof, linksaf via Kon. 
Emmaweg tot W. de Zwijgerlaan loos naar de opslag.  

 
 
 

 
 
De buitengebieden. 
 
 
Schalkwijk: Vanaf JH Ramweg rechtsaf naar de Wickenburghselaan aan het einde links (Spoorlaan) en 
eerste weer links de Biesterlaan op het einde (spar) draaien en weer de Biesterlaan in daarna eerste 
links naar de groes op de groes linksaf uitrijden tot JH Ramweg deze schuin oversteken naar 
Kloostergaarde op P-plaats keren en eerste rechts via Kloostergaarde naar JH Ramweg.. eind. 
 
Tull en ’t waal: Vanaf de Waalseweg linksaf de Strijpweg op en eerste rechts (Weide bogerd) op ,links 
aanhouden en via Kleine bogerd tot de Strijpweg , linksaf de Strijpweg op tot Waalseweg daar linksaf en 
eerste weer links strooien rondje Kerkebogerd tot Waalseweg. Eind. 
 
’t Goy: Op de Beusichemseweg eerste rechts de Tiendweg op daarna tweede links de 
Wickenburghseweg tot het eind daar rechtsaf richting Tuurdijk, op de Tuurdijk eerste rechts De Eng , 
rondje De Eng tot Tuurdijk. Eind. 
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HANDMATIG ROUTE F    
 
Bij sneeuwval en ijzel worden een aantal locaties sneeuwvrij gemaakt en behandeld tegen gladheid. Ook 
worden voor ouderen een aantal paden sneeuwvrij gemaakt en gestrooid tot aan de dicht bij zijnde 
strooiroute. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de betreffende dagploeg! 
Het betreft hier o.a. de concentratie van 10 seniorenwoningen of meer in de volgende straten aangegeven 
op de volgende tekeningen: 
 
DE GEER: 
- Snoeksloot                                                
- Halsterveld                                                
- Blieksloot                                                   
- Ploegveld                                                  
- Bruggetje toegang school Klavertje 4      
- Trappen station/ traverse *(voor zover dit nog niet gebeurd is door de chauffeur die de Bushalte route 
strooit). 
  Trappen gemeente Huis 
- Winkelcentrum ’t Rond  * indien een Mitsubishi nodig is contact opnemen met de dienstdoende 

piketmedewerker. 
- Jumbo  * ’t Rond 
- Zijde Albert Heijn  * Onderdoor 
- Zijde ING  * Onderdoor 
- Looproute centrum  * van busstation de Molen naar het NS station. 
 
Met de winkeliersvereniging is afgesproken dat de gemeente in eerste instantie een middenpad maakt en 
dat de winkeliers zelf de winkel verder bereikbaar maken  
Later op de dag wordt, indien mogelijk, door de dagploeg alsnog aandacht besteed aan het bereikbaar 
houden van het winkelcentrum. 
 
Donderdag weekmarkt: bij sneeuw en ijzel dienen de trottoirs langs het Achterom tussen de Spoorhaag 
en het Schonenburgsepad gestrooid te worden.  
 
WULVEN:  
- Nedercamp       
- Schanscamp 
- Houtcamp 
- Maatcamp 
- Ruitercamp 
- Riddersborch 
- Plus supermarkt  
- Fietspad tussen Wulfsepad/Valkeniersborch en Meercamp 
 
DORP/TIELLANDT: 
- Nobelslag                                               
- Daalderslag     
- Guldenslag     
- Kostersgang/Vlierweg     
- Jumbo supermarkt 
- Kamillehof/Zilverschoonhof    
 
 
WERNAAR: 
- Klompenmakersgilde/Snijdersgilde  
- Beverakker/Brouwersgilde    
- Egelakker    
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Vervolg Handmatig Route F: 
 
HOFSTAD: 
- Fluweelmos nr. 152 t/m 160 en Hofstede          
- Parelgras Indische Ouderencomplex                

 
SCHONAUWEN: 
- Draagmuur Philadelphia  
- Woonzorgcomplex ’t Ravelijn  
 
BUITENGEBIED: ( niet op tekening) 
- Kloostergaarde ( bejaardenwoningen Schalkwijk) 
- Weidebogerd ( bejaardenwoningen Tull en ’t Waal) 
- De Eng ( bejaardenwoningen ’t Goy) 
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HANDMATIG ROUTE G 
 
Als de handmatige F-route goed begaanbaar is, kan in overleg met het afdelingshoofd besloten 
worden de serviceverlening verder uit te breiden door binnen de normale werkuren de volgende locaties 
(G-route) tegen gladheid te behandelen: 
 
Dorp: 
- College De Heemlanden 
- De Wegwijzer 
- H. Familieschool 
- Paden bibliotheek 
- scc. De Grund 
- Algemene begraafplaats 
- Politiebureau + zoutkist 
- Kinderdagverblijf “De Lobben” Hoefbladhof 31-33 
- Kinderdagverblijf “De Beukenoot” De Slinger 5 
 
Tiellandt: 
- Tweede Montessorieschool 
- Wereldwijs (voorheen De Vlaswiek) 
 
Wulven: 
- De Bijenkorf 
- Zevensprong 
 
Weerwolf: 
- scc Nieuwoord 
- Bengelbongerd 
- Gem.huis voor en achter 
- Wellantcollege Randhoeve 
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Vervolg Handmatig Route G: 
 
Wernaar: 
- De Wijngaard 
- Montessorieschool 
 
Rijsbrug: 
- De Brug 
- ’t Schoolhuijs 
- Molenzoom parallelweg 
- Dikkie Dik 
 
Schonenburg: 
- De Rank 
- Parkeerterrein station Spoorhaag 
 
De Geer: 
- Klavertje 4 
- De Triangel 
- scc De Meerkoet 
- scc De Grote Geer 
- Kinderdagverblijf De Beun 
 
Buitengebied: 
- Carpoolplaats De Staart 
- Gasstation Binnenweg 
- Doornkade parkeervakken 
- Euretco openbare parkeerterrein 
- Knoesterweg 
- Begraafplaats Oud Wulven. 
 
’t Goy: 
- De Boogerd 
 
Tull en 't Waal: 
- Het Mozaïek 
 
Schalkwijk: 
- St. Michielschool 
 
Loerik: 
- Ridderspoor 
 
Leebrug: 
- De Zonnewijzer 
 
Hofstad: 
- De Vlinder 
- De Fontein 
 
Weteringhoek: 
- Johannes Bogermanschool 
 
Hoon: 
- De Plantage 
 
Schonauwen: 
- De Stek 
- De Wissel 
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3. Locaties zoutkisten 
 
De zoutkisten staan op de volgende locaties: 
 

- Pont Schalkwijk-Culemborg 
- De Brink Schalkwijk 
- Brandweerkazerne De Brug 
- Dienstingang gem. huis 
- Avalscheidingstation De Brug 
- Nobelslag                                         kist van de gemeente, de beheerder strooit 
- Dijkhoeve      kist is van de gemeente, de bewoners strooien 
- Odijkseweg Dikke Boom    kist is van de gemeente, de beheerder strooit 
- Woonstede Linzenoord    kist is van Woonstede, de beheerder strooit 
- Basisschool de Zevensprong  kist is van de gemeente, de beheerder strooit 
- Basisschool de Fontein    kist is van de gemeente, de beheerder strooit  
- Galerijmuur                                             kist van de gemeente, de beheerder strooit  
- De Ploeg in ‘tGoy                                    
- De Eng in ’t Goy 
- Het Gebouw in Tull en ’t Waal                 
- St. Michielschool in Schalkwijk  kist is van de gemeente, de beheerder strooit  
- Kloostergaarde in Schalkwijk                    kist is van de gemeente, de beheerder strooit 
- De Loericker Stee 2x     kist is van de gemeente, de beheerder strooit 
- Theater De Slinger      kist is van de gemeente, de beheerder strooit 
- Het Spoor 2x                                            
- Sporthal De Wetering Zwembad  kist is van de gemeente, de beheerder strooit 
- Viswater 
- Rijnpolder 
- Tiendhoeve 
- Ridderspoor                                             
- Schoolhuys Tappersgilde 
- Sporthal Blokhove 
- Gordel van Smaragd                                 
- School de Wissel                                       
- Heilige Michaelkerk Schalkwijk  kist is van de gemeente, de beheerder strooit 

 
Viveste 
 
Molenaarserf 1 t/ 44     kist is van de gemeente, de beheerder strooit 
Meercamp 44 t/m 64     kist is van de gemeente, de beheerder strooit 
Leestaete Sandelhout 3 t/m 81   kist is van de gemeente, de beheerder strooit 
De Dassenburg Dassenakker 22 t/m 64  kist is van de gemeente, de beheerder strooit 
Hospice Handboog 8              kist is van de gemeente, de beheerder strooit 
Dorpstraat- Dorpserf                                  kist is van de gemeente, de beheerder strooit 
Appartementen Lange Schaft                    kist is van de gemeente, de beheerder strooit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


