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Aanleiding 
Met deze update wil de Fietsersbond afdeling Woerden (voortaan weergegeven met 

“Fietsersbond”) kort haar bevindingen geven van de gladheidbestrijding in de gemeente 

Woerden in de weken voor en de dagen na de koudeinval van 6 februari 2021. Dit vooral 

omdat de indruk eerst gunstig was, waarbij het beeld enkele dagen na de koudeinval  flink –

helaas ten negatieve – is bijgedraaid 

Bevindingen 
Indruk over de maanden dec 2020 en jan 2021 

Hoewel Koning Winter in deze periode nauwelijks aanwezig was, waren er enkele nachten met 

nachtvorst. Algehele indruk was dat er goed gestrooid was. Vooral ook preventief. Sneeuw 

was niet of nauwelijks aan de orde. We hebben geen klachten over gladheid binnen gekregen 

en in het regelmatige overleg met de gemeente hebben we expliciet onze complimenten en 

waardering doorgegeven. Het beeld bestond dat de enkele jaren terug gecontracteerde 

bedrijven de zaken beter op orde hadden dan ~10 jaar terug. 

Indruk over dagen na zaterdag 6 februari 2021 

Zaterdagavond 6 februari viel de winter in, beginnend met een periode van 24 uur sneeuw en 

veel wind en vorst. Het KNMI gaf code rood af. Duidelijk merkbaar was dat de 

gladheidsbestrijders volop bezig waren. Ook duidelijk was dat de elementen sterk waren: de 

temperatuur zakte richting -5 graden en door sneeuwval in combinatie met wind werden 

behandelde wegen/paden al snel weer met sneeuw bedekt. Werknemers vertelden ons dat ze 

diensten van 18.00-9.00 draaien, onmiddellijk gevolgd door weer een dienst van 18.00-6.00 

uur. Hulde voor deze helden! 

Na ongeveer 24 uur stopte de sneeuwval en nam de wind geleidelijk af. Vorst bleef. Op dat 

moment mag verwacht worden dat dóórgepakt wordt om het kat- en muisspel tussen 

elementen en gladheidsbestrijders in het voordeel van de laatsten te beslechten. Dit is helaas 

veel te weinig gebeurd. Op veel trajecten is goed geveegd en gestrooid maar op evenzovele 

trajecten is volstrekt onvoldoende geveegd en gestrooid. En het zijn niet de goed-geveegde 

trajecten die de mensen óp de fiets krijgen, maar de slecht-geveegd trajecten die de mensen 

ván de fiets jagen. Deze dagen kregen we veel vragen waarom er al enkele dagen ‘niets meer 

gebeurde’. Voor goede fietsmobiliteit is goede en voortvarende gladheidsbestrijding 

essentieel.  

In grote lijnen richt onze kritiek zich op drie zaken: 

1: Op essentiële punten wordt te weinig actie ondernomen. 

2: Bij afwijkingen van de ‘normaaltoestand” (omleidingen etc), wordt niet adequaat gehandeld.

3. Afwezigheid zelfsturend vermogen. 

Met foto’s willen we e.e.a. illustreren
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1: Op essentiele punten wordt te weinig actie ondernomen. 

Enkele voorbeelden: Defensie-

eiland, Stationsweg, van der 

Valk Boumanlaan. 

Zie foto’s. Het betreft hier 

punten in het hart van de stad 

en/of hoofd in-of uitvalroutes. 

Stukken weg vóór of achter het 

gefotografeerde zijn vaak wel in 

orde, maar als fietser stuit je om 

onverklaarbare redenen om 

trajecten van tientallen of soms 

honderden meters onvoldoende 

behandelde weg of fietspad. 

Soms lijkt het er op dat het 

strooiwagentje gekeerd heeft of 

dat de benzine op was, maar 

het heeft geleid tot vele klachten 

bij de Fietsersbond. Begrijpelijk. 

Voor de goede orde: de foto’s 

zijn gemaakt op dinsdag 9 of woensdag 10 februari: ruim nadat het weersbeeld weer rustig 

was. 
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2: Bij afwijkingen van de ‘normaaltoestand” (omleidingen etc), wordt niet adequaat 

gehandeld. 

Een van de constante factoren binnen een gemeente is ´dat er altijd wel ergens aan de weg 

wordt gewerkt´. 2021 lijkt een topjaar te zijn met o.a werkzaamheden bij de Oudelandseweg, 

de Oostdam en de Kwakelbrug. Allemaal punten op hoofdfietsroutes met omleidingen. Het 

gladheidsplan wordt hier niet op aangepast. Dit is al eerder gemeld en besproken, maar acties 

lijken volstrekt afwezig. In het klein gaat het om een noodbrug bij Kanis over de wetering, 

waarbij op de betreffende koude zondagochtend (eind jan 2021) de Mijzijde en de van 

Teylingenweg keurig gestrooid waren, maar de noodbrug niet gestrooid was en spiegel, maar 

dan ook spiegelglad was. 

 

In het groot gaat het echter om de omleidingen in het centrum van de stad. Aangegeven 

omleidingsroutes zijn of lijken soms totaal niet gestrooid. Onderstaande foto’s spreken voor 

zich. 
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Of het “mindere 

inrijden” hier 

daadwerkelijk de 

oorzaak is, is te 

betwijfelen, gezien 

het feit dat de 

omgeving van de 

begraafplaats op 

de Meeuwenlaan 

wel flink schoon is, 

terwijl dit een zeer 

autoluwe weg 

betreft. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Afwezigheid zelfsturend vermogen. 

Regelmatig heeft het er de schijn van dat er niet nadenkend wordt gewerkt. Waren we de 

laatste jaren blij dat er goed ‘achter de paaltjes” (bij vluchtheuvels) werd gewerkt, nu zien we 

weer meer en meer dat ‘de klus wordt gedaan, zonder dat naar het resultaat wordt gekeken’. 

Resulterend in alsnog weer dichtgeveegde fietsstroken (foto boven) of doorgangen waarvan 
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iedereen ziet en weet dat het logisch doorgaande stukjes of bochten zijn, maar waar niets 

wordt gedaan (foto onder) 

 

Hierover hebben we contact gehad met het Stadserf. Hun reactie was dat ze “op de GPS 

konden zien dat ze er geweest waren”. Het behoeft geen betoog de gemeente de contractant 

niet moet aanspreken (eventueel: afrekenen) op “de aanwezigheid van de strooiploeg” maar 

de kwaliteit van het afgeleverde werk. 

 

Even opmerkelijk is dat de gemeente zelf ook niet adekwaat controleert. Dat fietspaden ‘naast 

de vluchtheuvel’ dichtgeschoven zijn, dat belangrijke trajecten niet geveegd/gestrooid zijn, dat 

de omleidingsroutes vol met sneeuw en ijs liggen…. het zijn allemaal zaken welke de 

gemeente ook kan constateren en waar ze de contract op kunnen aanspreken 

 

Samenvatting en voorlopige conclusie met suggesties. 

De laatste jaren is de uitvoering van de gladheidsbestijding wezenlijk beter geweest dan de 

jaren daarvoor. Daarbij moet worden opgemerkt dat er geen echte ‘zware’ winterse periodes 

geweest zijn. De huidige vorstperiode is ‘the proof of the pudding’. Daarbij komen drie zwakke 

punten naar boven: 
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1. belangrijke stukken waar om onduidelijke redenen veel te weinig actie ondernomen 

wordt. 

2. omleidingsroutes zijn volstrekt onvoldoende geagendeerd in het strooiplan. 

3. te veel werken ‘precies volgens het boekje’ waarbij te weinig wordt gechecked op het 

bereikte resultaat, 

waar meteen de suggesties uit af te leiden zijn. 

 

Belangrijk bij een serieuzere vorstperiode is dat meteen aan het begin van de periode wordt 

doorgepakt. Dat voorkomt vastvriezen, verijzen en andere vervelende zaken. Ook geeft het 

het signaal aan de bewoners af dat er een constante verbetering is, hetgeen het vertrouwen 

geeft dat het ‘vandaag misschien nog niet goed, maar morgen weer in orde is’. Op deze 

manier houdt je als gemeente de fietser op de fiets. Ook in de winter. 


