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1.

lnleiding
De gemeente is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen ter bestrijding van
gladheid op de wegen die bij haar in beheer en onderhoud zijn. Weert heeft hiervoor een
beleidsplan gladheidbestrijding opgesteld waarin de beleidskeuzes zijn vastgelegd. Het
beleidsplan is op 20 september 2OL7 door de gemeenteraad vastgesteld en is de basis voor
het uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2OI8-20t9. Hierin wordt beschreven hoe, waar en
wanneer er actie wordt ondernomen om gladheid te bestrijden.

2.

Algemeen

Om de uitvoering van de gladheidbestrijd¡ng goed en effectief te kunnen uitvoeren is het
voor de burgers en voor degenen die de gladheidbestrijding uitvoeren van belang dat er

duidelijke afspraken worden vastgesteld. Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks na afloop van
de gladheidbestrijding aan de hand van de eigen ervaringen en aan de hand van meldingen
van bewoners geëvalueerd. Na afloop van het laatste strooiseizoen is ook aan de wijk- en
dorpsraden gevraagd naar input voor de evaluatie. Het uitvoeringsplan wordt zo nodig
jaarlijks bijgesteld.

3.

Prioriteiten en routes

Algemeen
Bij het bepalen van de te strooien routes houdt de gemeente te allen tijde rekening met
veiligheid en bereikbaarheid. De totale lengte van de strooiroutes is 200 km, verdeeld over
6 routes. De strooiwagens, en bij het sneeuwruimen ook de sneeuwploegen, rijden volgens
een van tevoren vastgestelde route. De routes dienen zo economisch mogelijk te zijn zodat
met zo min mogelijk materieel de gladheid zo effectief mogelijk bestreden kan worden.

prioritering wordt gehanteerd;
Hoofdwegen. Dit zijn de wegen met een belangrijke verkeersfunctie zoals bus
routes, ontsluitíngswegen en wegen op bedrijventerreinen. Bijoptredende gladheid
en sneeuwval heeft het berijdbaar houden van deze wegen een hoge prioriteit.
Secundaire wegen. Het betreft de overige belangrijkste straten waar ook veel
(openbare) voorzieningen liggen. Hierbij moet worden gedacht aan winkels, scholen,
zorgi nstellingen, bed rijventerreinen.
Fietspaden. Voor de fietspaden geldt dat deze nagenoeg allemaal in een
strooiroute opgenomen zijn en bijsneeuwval worden geborsteld en
gestrooid. Dit gebeurt tegelijkertijd met het ploegen en strooien van hoofden ontsluitingswegen.
Busstation b¡j NS Station Weert.

De volgende

1.
2.

3.

4.

Overige straten in de woonwijken en trottoirs worden in principe niet gestrooid, behoudens
in bijzondere gevallen, aanhoudend winterweer, ijsvorming, door de gladheidcoördinator te
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bepalen. Er wordt géén gladheid bestreden op wegen en terreinen van particuliere
instellingen, verenigingen, scholen, etc.

Bij preventieve strooiacties dienen de wegen en fietspaden binnen deze prioritering voor
aanvang van de ochtendspits (07.00 uur) en de avondspits (17.00 uur) gestrooid te zijn.
Bij curatieve strooiacties gelden de volgende tijdlimieten:

.

Bij onverwacht opvriezend wegdek (wanneer er dus niet preventief gestrooid is)
worden de hoofdwegen, bruggen en viaducten, busbanen, routes voor hulpdiensten
en snelfietspaden binnen 2,5 uur gestrooid. Direct daarop volgen dan de
wijkontsluitingswegen. Het totale areaal dient binnen 3,5 uur gestrooid te zijn;

.

Bij aanhoudende sneeuwval en/of ijzel dienen de wegen en fietspaden binnen 3 uur

na het stoppen van de sneeuwval of ijzel/sneeuwvrij en gestrooid te zijn.
Bruggen en viaducten en koude plekken

o

Binnen de eerste prioriteit is een aparte route opgenomen voor de bruggen en
viaducten. Vanwege de vrije ligging (geen contact met de grond) en het mater¡aal
(staal/beton) koelt het wegdek op een brug of viaduct aanzienlijk sneller af dan de
overige wegen. Daarnaast treedt hier sneller condensatie op, waardoor het wegdek
nat wordt en kan bevriezen, terwijl het overige wegdek droog is. Bevriezing op
bruggen en viaducten treedt derhalve eerder op. ln de uitvoering is hierop
geanticipeerd door het toepassen van een bruggenroute die apart gestrooid kan
worden als alleen daar gladheid verwacht wordt.

o

De bruggen en viaducten-route kan indien nodig worden uitgebreid met een koude
plekken (wegenlroute. Deze koude plekken zijn eerder op basis van infrarood meti ngen vastgelegd.

Voor wat betreft de preventieve strooiacties worden de wegen en fietspaden
binnen de verschillende prioriteiten met het oog op effectiviteit en efficiency
waar mogelijk in één werkgang uitgevoerd. Bij sneeuw en/of ijzel of onverwacht
opvriezend wegdek wordt te allen tijde gewerkt volgens de vastgestelde
prioritering.
Beschikbaar stellen strooizout door de gemeente
De gemeente bestrijdt de gladheid niet op elke locatie. We willen onze bewoners,
ondernemers en instellingen in staat stellen om, aanvullend op de gemeentelijke
inspanningen, gladheid te bestrijden, bijvoorbeeld op trotto¡rs, woonstraten en terreinen
van instellingen. Bewoners kunnen gedurende het gladheidsseizoen, van 1 november 2018
tot L april 20L9, in het kader van burgerparticipatie 5 kg strooizout ophalen. Hierbij dienen
zij een identiteitsbewijs of hun Weerterlandpas te overleggen bij de gemeentewerf aan de

Graafschap Hornelaan 2O7/209, iedere werkdag van 09:00 uur tot 12:00 uur.

4.

Strooimethode/Proces
ln dit hoofdstuk worden de verschillende toegepaste methodieken bij de gladheidbestrijding
besproken en toegelicht.
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Strooi e n : preve ntí ef ve rsu s cu ratief
Bij de gladheidbestrijding worden twee werkwijzen onderscheiden, namelijk preventief en

curatief strooien.
Preventief strooien vindt plaats op het moment dat de gladheid wordt voorspeld. De wegen
en fietspaden worden dan uit voorzorg gestrooid, waardoor de gladheid voorkomen kan
worden. Deze methode levert voordelen op het gebied van de verkeersveiligheid,
doorstroming van het auto verkeer, het belasten van het milieu en de kosten. Het preventief
strooien vindt bij voorkeur plaats in de avonduren (in verband met het tijdig strooien voor
de ochtendspits) of in de middag (voorafgaand aan de avondspits).
Curotief strooien vindt plaats op het moment dat de gladheid al is opgetreden. Het gaat
hierbij om situaties met sneeuw, ijzel, of onverwacht opvriezend wegdek.
De gemeente Weert geeft te allen tijde de voorkeur aan preventieve gladheidbestrijding.
Sneeuwruimen
Bij aanhoudende sneeuwval is alleen strooien niet meer afdoende en wordt overgegaan op
sneeuwruimen, in combinatie met strooien. Bij het sneeuwruimen ligt de werksnelheid lager
dan wanneer er alleen gestrooid wordt, waardoor de doorlooptijd, afhankelijk van de
hoeveelheid sneeuw, per route langer wordt. De strooivoertuigen worden voorzien van
sneeuwploegen waardoor een gecombineerde actie van ruimen en strooien wordt
uitgevoerd.
Rijbonen
Op de rijbanen wordt de sneeuw geruimd met behulp van zogenaamde sneeuwschuiven en
gelijktijdig gestrooid. Na het schuiven blijft mogelijk een dun laagje sneeuw op het wegdek
achter. Door het verkeer wordt het wegenzout verder "gemengd" waardoor de
achtergebleven sneeuwresten snel dooien.
Fietspaden
Voor het meest optimale resultaat bij het sneeuwruimen op fietspaden wordt gebruik
gemaakt van zogenaamde sneeuwborstels. Dit zijn hydraulisch aangedreven rolbezems. Met
dit materiaal kan een fietspad goed schoon geveegd worden, waarbij nauwelijks restsneeuw
achterblijft. Zowel tijdens het "borstelen" als "schuiven" wordt gelijktijdig gestrooid.
Op een fors aantal wegen worden de fietspaden op de weg gemarkeerd, de zogenaamde
fietssuggestiestroken. Om te zorgen dat ook deze stroken begaanbaar zijn voor fietsverkeer
wordt hier de sneeuw apart geborsteld en waar nodig afgevoerd.
Nozorg
Op het moment dat de wegen sneeuwvrij zijn zal waar nodig hinderlijke restsneeuw op
fietsoversteekplaatsen en kruispu nten worden opgeruimd.
Proces

jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma naar aanleíding van de ervaringen uit het
voorgaande winterseizoen bijgesteld. Het gaat hierbij om uitbreidingen en wijzigingen in het
areaal en mogelijke verbeteringen. De feitelijke gladheidbestrijding wordt in opdracht van
de gemeente Weert uitgevoerd door Reinigingsdienst Weert. Zowel Reinigingsdienst Weert

5

(: l.:i\t ti t.t

vtt:

ü

vvEßNT

als de gemeente beschikken over gladheidcoördinatoren die op basis van specifieke meteo-

informatie, eigen waarneming en waarnemingen door derden (politie, brandweer) bepalen
wanneer er (preventief) gestrooid dient te worden.
De directe uitvoering van de gladheidbestrijding valt onder de verantwoordelijkheid van de
dienstdoende gladheidcoördinator van de gemeente Weert; deze bepaalt wanneer er een
aanvang gemaakt wordt met de gladheidbestrijding en geeft aan met welk materieel
gestrooid moet worden en de te gebruiken hoeveelheden dooimiddelen.
De gladheidcoördinator van de gemeente geeft opdracht tot de feitelijke uitvoering van de
gladheidbestrijding. Om een betrouwbare prognose te kunnen vaststellen beschikt de
gladheidcoördinator over de volgende informatiebronnen:
o Weersvoorspellingen van Meteo Group met specifieke op Weert afgestemde
gladheidsverwachti ngen.
o Gladheidmeldsysteem (GMS), op basis van de in het wegdek aangebrachte
sensoren. De sensoren registeren o.a. de wegdektemperatuur, luchttemperatuur,
dauwpunt, neerslag, hoeveelheid restzout die nog op de weg aanwezig is.
o Telefonische meldingen Meteo Group van winterse neerslag voor Weert.
o Rechtstreeks contact met weerkamer Meteo Group.
o Eigen waarneming.
o Meldingen via politie en hulpdiensten.

5.

Strooimiddelen
Algenteen
Dooimiddelen verlagen het vriespunt van water, of anders gezegd, het smeltpunt van ijs. Dit
betekent dat het vriespunt niet meer bij 0e C ligt, maar lager. Hoeveel lager is afhankelijk van
het soort dooimiddel en de hoeveelheid dooimiddel. Wanneer er dus wegenzout op een
opgevroren of besneeuwd wegdek wordt gestrooid trekt dit vocht aan, waardoor er
vervolgens een zoutoplossing ontstaat en de dooiwerking intreedt.
Natzout
We kiezen voor het strooien met natzout. Door het zout te vermengen met pekel klonteren
de zoutkorrels samen. Natzout hecht beter aan het wegdek en verwaait niet. Daardoor kan
er ook preventief gestrooid worden. Dit levert belangrijke voordelen op:
Verhoging van de verkeersveiligheid (door preventief strooien wordt het wegdek
namelijk minder snel glad).
Strooiacties kunnen onder lagere tijdsdruk uitgevoerd worden (het is tenslotte nog
niet glad) en zijn efficiënter in te plannen, waardoor sprake is van minder inzet in de
nachtelijke uren (kostenverlagend).
Door het preventief strooien in de avonduren wordt beter invulling gegeven aan
Arbowetgeving (arbeidstijdenbesluit).
Beter voor het milieu. Door toevoeging van de zoutoplossing kan volstaan worden
met minder wegenzout. Ook kan er met deze methode sneller gewerkt worden, wat
gunstig is ten aanzien van brandstofverbruik, uitstoot COz en fijnstof.
Be la n

g
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De aanwezigheid van verkeer bevordert de werking van de op de weg aangebrachte

dooimiddelen. Het verkeer zorgt voor verspreiding en het inrijden van de dooimiddelen,
waardoor deze beter en sneller werken. Voornamel¡jk bij sneeuwval is dit van wezenlijk
belang. Dit is ook een belangrijke reden voor het feit dat op fietspaden bij sneeuwval het
effect van de strooiactie minder snel merkbaar is. Vandaar dat, nog meer dan op de
rijbanen, het vroegtijdig inzetten van sneeuwruimen op fietspaden een vereiste is. Een
geringe hoeveelheid sneeuw wordt met alleen strooien op de rijbanen door auto's wel
weggereden. Op fietspaden is dit effect door de veelgeringere verkeersintensiteit en de
geringe oppervlakte van het rijvlak van de banden veel kleiner.
Voorra a d beh e e r dooi mi dd e le n
Het borgen van voldoende beschikbaarheid van dooimiddelen is een taak van de gemeente
Weert. Door de omschakeling van droog strooien naar nat strooien is echter sprake van een

aanzienlijke reductie van het benodigde strooizout. Daarnaast is besloten de voorraad
wegenzout aan het begin van het seizoen te vergroten. Sinds de zout schaarste van20L2zijn

wij overgestapt van een zoutvoorraad van 250 ton naar een (strategische) voorraad van
600 ton. Hierdoor is het risico van niet tijdig beschikbaar zijn van wegenzout aanzienlijk
verminderd. Deze voorraad is voldoende voor 40 strooibeurten. Ook op landelijk niveau zijn
maatregelen genomen om nieuwe zout-schaarste te voorkomen.
Altern ati eve strooi

m i d d e le n

Uit het oogpunt van duurzaamheid worden de ontwikkelingen op het gebied van
alternatieve strooimiddelen nauwlettend gevolgd. Het voortouw van de toepassing laten wij
primair over aan Rijkswaterstaat en de provincie. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de
geschiktheid van het materieel voor alternatieve strooimiddelen. Het huidige materieel is
niet geschikt voor de alternatieve strooimiddelen waarmee nu geëxperimenteerd wordt. ln
de winter van 2OL8/2019 zal geen gebruik worden gemaakt van alternatieve strooimiddelen

6.

Materieel
Voor de gladheidbestrijding wordt specifiek materieel ingezet. De strooiers en
sneeuwploegen zijn eigendom van de gemeente Weert.
. Een nat zout installatie
. Zout depot
. Een vast strooivoertuig;
. Vier opzet strooiers;
. Twee getrokken strooiers(fietspaden);
. V¡jf sneeuwploegen;
. Drie rolbezems (ten behoeve van fietspaden);
. Laadschop (ten behoeve van laden strooivoertuigen en borstelen).

7.

Onderhoud en preparatie materieel
Voor aanvang van iedere winterperiode wordt al het strooimaterieel aan een
onderhoudsbeurt en keuring onderworpen. Hiervoor zijn afspraken vastgelegd met de
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leverancier van stroo¡materieel. Als het regulier onderhoud is uitgevoerd wordt door middel
van een vlootschouw het materieel gecontroleerd op werking en deugdelijkheid. Dit gebeurt
ieder jaar voor aanvang van het winterseizoen. Na iedere strooiactie worden de strooiers
schoon gemaakt, het ontdoen van zoutresten om corrosie tegen te gaan en het behoud van
gevoelige onderdelen te beschermen. Na afloop van het winterseizoen wordt het

strooimaterieelgeprepareerd met een middel dat als een filmlaag op het materieelwordt
gebracht ter bescherming tegen corrosie en het behoud van gevoelige onderdelen.

8.

Afstemming met andere wegbeheerders
De gemeente Weert grenst aan een drietal Nederlandse gemeenten waarmee in de
winterperiode afstemming plaatsvindt hoe, wie, wat en wanneer strooit bij de gemeente
grenzen. Dit overleg vindt plaats tussen de gemeenten Nederweert, Leudal en Cranendonck
Daarnaast grenzen wij ook op drie plaatsen aan het buitenland (Belg¡e). Twee van deze
grensovergangen zijn provinciale wegen. Hier is geen verdere afstemming nodig. Voor de
grensovergang van Altweerterheide naar de gemeente Bocholt wordt afstemming gezocht
over wie, wat en wanneer strooit.
Communicatie
lntern wordt de gladheidsbestrijding met verschillende vakgebieden afgestemd,
in het bijzonder met de groen- en wegbeheerders. De gladheidscoördinator

9.

fungeert hierbij als spin in het web. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering en
onderhoudt de contacten met zowel het weerbureau, andere wegbeheerders
als met de medewerkers in de uitvoering van de gladheidbestrijding.
Extern worden burgers en bedrijven binnen het beheersgebied
geïnformeerd over de wijze waarop en waar de gladheid wordt bestreden en
over de mogelijkheden om vragen te stellen en meldingen te doen.
De middelen die voor deze informatieoverdracht worden aangewend zijn:

.
.
.
.
.

lnternet;
Gemeentelijkewebsite;
Huis aan huisbladen;
Klant contact centrum;
Digitale informatie panelen bij de hoofdwegen.

ln2017/2018 is via de website en via sociale media extra aandacht besteed aan de
gladheidsbestrijding. Uit de evaluatie blijkt dat hier veel gebruik van gemaakt is.
Doordat het KCC het merendeel van de vragen 'aan de voorkant' kon
beantwoorden, werd de uitvoeringsdienst minder belast met vragen. Dit is de
dienstverlening richting de vragenstellers en de burgers van Weert in algemene zin
ten goede gekomen. Voorgesteld wordt om ook in het seizoen 20L8/20I9 deze
aanpak toe te passen.
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10.

Meldingen/Toezicht
Voor meldingen van burgers en bedrijven is de gebruikelijke meldingsprocedure van de
gemeente van toepassing. Dat betekent dat meldingen betreffende gladheidbestrijding
worden geregistreerd via het Klanten Contact Centrum (KCC)van de gemeente Weert. ln
uitzonderlijke gevallen worden meldingen direct doorgegeven aan de coördinator
gladheidbestrijding. Buiten kantoortijden is de consignatiedienst/piketdienst bereikbaar
voor meldingen. De meldingen worden in de evaluatie opgenomen.
Het toezicht wordt door de dienstdoende gladheid coördinator uitgevoerd. Tijdens een
strooiactie zal deze ten alle tijden aanwezig zijn om toezicht te houden op naleving van de
afspraken (te strooien routes, gebruik materieel, hoeveelheid zout), monitoring van de
weersvoorspelling en van de bereikbaarheid.

Lf-.

Duurzaamheid en milieu
Duurzaamheid is en blijft een belangrijk aandachtspunt bij de gladheidsbestrijding. Omdat
strooien met wegenzout effect heeft op het zoutgehalte van de grond, wordt het leefmilieu
van flora beïnvloed. De aandacht hiervoor heeft ervoor gezorgd dat er in de afgelopen jaren
belangrijke verbeteringen zijn doorgevoerd waardoor er al veel minder zout in het milieu
wordt gebracht dan voorheen het geval was.
Door het natzout strooien kan er veel nauwkeuriger gestrooid worden en bovendien met
minder wegenzout. Er wordt bewust omgegaan met het aantal strooiacties, de
milieuaspecten wegen hierbij zwaar mee. De gladheidsbestrijders krijgen duidelijke
instructies mee over de juiste afstelling van de machines, denk hierbij aan de strooibreedte
en de hoeveelheid zout per vierkante meter.
De ontwikkelingen op het gebied van alternatieve strooimiddelen worden nauwkeurig
gevolgd, zie hiervoor ook paragraaf 5; strooimiddelen.

12.

Strooiroutes
De strooiroutes treft u als bijlage hierbijaan. Per 2OL7/201,8 zijn de strooiroutes ook via:
www.weert.nl digitaal te raadplegen.
De te strooien wegen en fietspaden zijn ingedeeld in zeven strooiroutes. Een hiervan is de
bruggen en viaducten route. Deze zijn onderdeelvan het uitvoeringsplan en zijn bij besluit
van B&W vastgesteld. Deze strooiroutes zijn de uitgangspunten bijeen strooiactie en
worden in zijn geheel uitgevoerd.
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Start rotonde Ringbaan Zuid

I

Bocholterweg

Bocholtemreg tot aan Belgische grens Ð keren
Zoomweg

å

Ð Heltenbosdijk

I

Eltenbosdijk

Bergerothweg Ð Savelveld vanaf lndustrieweg Ð verbinden Amentstraat

Bergerothweg verbinden Veldstraat
Veldstraat Ð Horsterweg
Lochtstraat
Grensweg
Pastoor

G

tot

aan hetVosseven

Ð Kapelstraat verbinden

Horstenareg

reijm ansstraat verbinden Julianastraat

Prinses Beatrixstraat verbinden Veldstraat en verbinden Pastoor Greijmansstraat
Pr. Marijkestraat

Ð Karel Doormanstraat

I

Kerkplein

Monseigneur Nolenstraat verb¡nden Prinses Beatr¡xstraat en verbinden Julianastraat
Molenweg Ð keren en terug tot Ellenrveg
Ellerweg

Ð Baldersstraat

Castertstraat verbinden Tugelerdorpsstraat
Kemperveldweg (busroute)
gelerdorpsstraat

Tu

n

*

Pelmersheideweg

va

naf Maaseikerweg

Ð verbinden

lttervoorterweg

Ittervoortenireg tot aan de gemeente Leudal Ð keren
Ittervoo rterwegweg va naf

)

verbinden Molenweg

Molenbrugweg

)

Pel mersh eid

I

eweg verb

i

n

de n

Coolenweg

keren op Roermondseweg

Coolenweg

Ittervoorterweg tot aan de provinciale weg
Moesdijk keren op Moesdijk
Vanaf rotonde Middelstestraat Rooermondse weg tot aan kruising Randweg Oost

å Eindpunt. terugriiden

gemeente werf,
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.å ,li*,'i g€fn€€ftte werf

å

Graafschaphornelaan

tot rotonde Roermondsewet

Roermondseweg tot aan Ringbaan Oost
Ringbaan

Oosttot aan Ringbaan Noord (met op en afrfüen)

Ringbaan Noord Ð Ringbaan Noord tot turborotonde keren
Laarderureg

Ð Aldenheerd Ð Rakerstraat

verbinden Aldenheerd Ð verbinden Rakerstraat
Boeketweg Ð Sebastiaankapelstraat keren bij Molenweg
Heugterbroekdijk
Marconielaan

Ð

)

I

Riestraat tot aan Eindhovenseweg

Ð

Floralaan

Edisonlaan

Edisonlaan rondrijden dan terug

Molenakkerdreef Ð Helmondseweg

tot

aan Biesterbrug

Wiekendrcef tot aan Ringbaan Noord
Molenakkerdreef
Oude Hushoverweg

+ verbinden met Eindhovenseweg

Vanaf Biesterbrug tot Franciscuslaan

Heuvelwcg

*

)

Overweertstraat

Schutterijlaan Ð Tromplaan

verbinden met Middelstestraat
Kraanweg keren over de A2 op Kraan
Middelstestraat
provinciale weg

I

å Voorstestraat I

Herenstraat

I

Limbu rglaa n

i

Leukerstraat

Achterstestraat verb¡nden met Roermondseweg verbinden met

St. Jobstraat

Maaslandlaan

I

Friezenstraat

lWerthastraat -)' Heerlijkheid

verbinden met Ringbaan Oost

tot

aan de Emmasingel (inclusiefMaaspoort)

)

Eindountsunt" t PT

iiden gemeente werf,

laan

r

É.

rr

1

..:
,..

Iri

u ts-l {rs¡ q¡-

St

rsqi-rq

å

Stant op de Biest Franciscuslaan

å

ri

Iy'S'

Kasteelsingel

Boerhavestraat

å EmmasingelÐ Langpoort I

Wilhelminasingel

Stadsbrug draaien

Wilhelminasingel andere zijde
Langpoort andere zijde

Emmasingelandere zijde Ð Vogelsbleek Ð Emmasingel

Ð Hoogpoort terug

Kasteelsingel
Stadsbrug

Kasteelsingel

å Eindhovenseweg tot aan turborotonde

å Ringbaan

West vanaf turbo rotonde tot aan rotonde Basculenweg

Kazernelaan

Ð

lnd ustrieweg

Loozenareg

Ð lndustriekade tot aan lndustrieweg

tot aan Kazernelaan

Gouverneurlaan Ð Schoutlaan
Driesveldlaan

I

Stadsbrug

Ð Parallelweg Ð Straevenweg Ð Basculenweg tot

Straevenweg Ð Tweede kanaalstraat

Alweerter kapelstraat
Van Goghlaan

)

Ringbaan West

I

t

Dijkerstraat

t

Ð

Diesterbaan

Ð

I

)

i

Zuid

St, Jozefs Kerkplein

Beatrixlaan Ð Maaseikerweg

Maaseikerweg vanaf Tunneltje tot Ringbaan West

à Oranje Plein )

Moeselschansweg

å

I

Kruisstraat

Tinnegietersweg

Eindount, teruEri

Roermondseweg

vanaf Stationstunneltot Kazernelaan

Keulerstraat tot Parklaan

i

Nelissenhofweg

Savorinlohmanstraat

å Hertogstraat

5t. Jozefslaan tot Randweg

Victor de Steurstraat

i

Parklaan tot aan Ringbaan West

Dr. Schaepmanstraat

St. Paulustraat

Regentesselaan

Nassaulaan

Uilenweg

/ Oost vanaf rotonde Basculenweg tot Kruispunt

St. Maartenslaan

Ð

lndustriekade

tot Mastenbroekweg

Onze Lieve Vrouwenstraat

Drles

I

aan Ringbaan West

)

G

raswi nkellaa n

semeente werf.

'n '',

5J I ç

irílçgtc-:l lg¡ç j ir i

I

';r Sirrt Eindhovenseweg (trrtree rijden)

Ð Doctor Anton

{ !i,

Philipslaan

Maarhezerhuttendijk Ð bocht Eindhovenseweg
Ein

dhovenseweg richting Cranendonck

Door tunnel naar Doctor Anton Philipslaan
Hoge Bosweg

+

)

Doctor Anton Philipslaan

BakewelÐ keren

Stienestraat verbinden met Doctor Anton Philipslaan

Vrakkerstraat tot aan Veldbloemstraat Ð verbinden Vosseweg

å

verbinden Azaleaweg Ð Boshoverweg

å

verbinden Vrakkerstraat

å verbinden Floralaan Ð Narcisscnstraat
De Burcht

Ð Luciastraat kcren Ringbaan West

Luciastraat

Ð Boshovenreg Ð

Witvenneweg

+

Princeweg

verbinden Tobbersdijk tot aan Leumenhofstraat

Tobbcrsdijk strooicn vanaf Lcumenhofstraat Ð Gerrishof

)

verbinden Boshovenareg Ð Princewe6 tot aan Suffolkweg Zuid

Nieuwe weg industrie gebied de Kempen
Trancecweg
Geuzendijk

Ð

)

Wetering verbinden Kemperweg

Geuzendijk tot aan spoortunnel keren

tot Eurgcmeester van Houtstraat in Eudel

Ð Ëindpunt, terusrii den semee n te werf,
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Staft Graafschaphornerlaan vanaf Risseweg
Franciscuslaan

Overzijde Franciscuslaan
OveziJde Graafschap Homerlaan
Ringbaan Oost

Ð

verbinden Thornstraat

Fietspad Thornstraat
Roermondseweg
Ringbaan Oost (zuidelijk)

Ð

oversteken Maaseikcnrcg

Ringbaan Oost

Roermondscweg tot aan grens provinciale wcg
Ð
verbinden lttervooÊenveg

Ittervoortenveg
Ð
verbinden Roermondsewcg vanaf provinciale grens
Overzijde Roermondseweg
Ringbaan Oost Noordelijkc richting
Fíetspad Ringbaan Oost tot aan Ringbaan Noord
Ð
keren
t
terug Ringbaan Noord
Ringbaan Oost

Ð

keren Molenakkerdreef

Ringbaan Noord
Let op doorsteek Laarderweg
Ringbaan Noord

Eindhovensewcg fi ctspad richting Maarhcezc
Ð
keren

tot

aan Maarheezerhuttendijk

Fietspad Eindhovenseweg
Ringbaan Noord (westclijke richting)

St. Luciastraat
OverziJdc 5t. Luciastraat
Ringbaan West volgcn
Suffolkweg
Ð
terug naar Ringbaan Wcst
Basculeweg

t

tcrug naar Ringbaan Wcst

Paralellwcg

Straevenweg
Louis Regoutstraat
Landstcincrstraat
Kazemela¡n
OveziJdc Kazcrnelaan terug
Nieuw fictspad langs sportvcldcn Ringbaan West
Nieuw tïetspad Sint Teunis aansluiten op Altweerterkapelstraat
Fietspad Sint Tcunis terug rijden
+
Fietspad Ringbaan West terugrijden cn verbinden met Lakenstraat
Ð
Lakenstraat
Ringbaan West
Ringbaan Zuid

t
Ð
Ringbaan
t

vcrbinden Bocholterweg/Mastenbroekweg

Bocholterweg

verbinden Bocholterweg/Mastenbroekweg
Zuid

verbinden St. Luciastraat

Ringbaan Noord

Eindhovenscwag tot aan Stadsbrug
Suffolkweg
keren
Ð
Overzijde Einhovcnseweg

t

Langepad
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Plocarouta 6 foeart¡l
Start in- uitrit EHBO St. Jansgasthuis
Ð Verbinden Boerhavenstraat
Ð Vcrbinden Kasteelsingel
Parkecrplaats Ververshof
Hoogpoort
Verlcngde Bcckstraat
Beekpoort
Parkecrplaats Beekpoort
Ð Vcrbinden Beckpoort
Ð Vcrbinden Wilhclminasingel
Parkcerplaats Albertheyn
Ð Vcrbindcn Wllhelminasingel
Pa rkcerplaats Collegcplein
Parkeerplaats Jumbo
Ð Verbinden Wilhelminasingel
Van Berlostraat
Nieuwe Markt
Meikoel

Langstræt
Maasstraat

Ð
+

Verbindcn Emmasingel
Parkcerplaats Walburgpassage
Verbinden Emmasingel
Paradijsstraat
Kromsstraat
Parkeerplaats Kromstraat
Vcrbinden Emmasingel

Ð
Ð
Ð

Stationsstreat
Keren Stationsplein
Verbindcn Stationsstraat

Langstraat
Van Bcrlostraet
Rondjc Nieuwc markt
Van Bcrlostraat
Langstreet

MarK
KorenmarK
Schoolstraat
VerstratenwcA
Ð Vcrbinden Emmasingel
Oelemarkt
Hoogstraat
Markt
Ð Keren voor kerk
Muntpromenade
Ð Kcren en terugrijden
Beekstraat
Ð Verbinden l.logesteenweg
Parkeerplaats stadhuis allen parkeerdek en hellingbaan
Hegstraat
t
Verbinden Hogesteenweg
Ð Verbinden Hoogpoort
+
Verbinden Kasteelsingel
Parkeerplaats Kasteelsingel
a
eíndpunt, terugriJden naar gemeentewerf
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