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Wachtploeg paraat vanaf 1 december om het strooien van zout te 

verzekeren bij mogelijke sneeuwval 
 

 
Brussel, 1 december 2015 – De Stad Brussel voorziet, zoals ieder jaar, 

een wachtploeg om het strooien van zout te verzekeren bij zware 
sneeuwval of vorst. Een ploeg van 16 arbeiders staan 24u/24 en 
7dagen/7 paraat om het mechanische strooien op het gemeentelijk en 

supra-gemeentelijk wegennet te verzekeren.  
 

Vanaf 1 december tot 1 maart is er een wachtdienst voorzien die 24u/24 en 
7dagen op 7 kan worden ingeschakeld. Bij vorstweer zullen 2 ploegen preventief 
de hoofdstraten van Brussel bestrooien.  

 
Er worden 9 mechanische strooiwagens voorzien om het grondgebied van Brussel 

te doorkruisen bij sneeuwval. Zij kunnen op één nacht 100 ton zout uitstrooien 
met een intensiteit van 20g/m². De mechanische strooiploeg bestaat uit 16 
arbeiders (2 ploegbazen – 2 mekaniekers – 12 chauffeurs). Er wordt tevens zout 

in zakken of in bulk uitgedeeld aan de straatvegers die het strooien vervolledigen 
met de hand.   

 
Verschillende tonnen zout liggen opgeslagen in 2 specifieke loodsen, één bij de 
vertrekplaats van de vrachtwagens aan de Ruimingskaai 1, de andere bevindt 

zich in Haren. Deze immense stock bestaat ook enerzijds uit de voorzieningen 
van vorige winter 2014-2015 die niet werden opgebruikt.  

 
Bovendien worden alle conciërges van scholen, administratieve gebouwen en 
andere gebouwen van de Stad voorzien van zoutzakken. 

 
De Stad Brussel heeft geïnvesteerd in het automatisch uitstrooien via een gps 

navigatiesysteem. Het systeem geeft de chauffeur aan waar hij moet rijden en 
past de parameters van de strooi-intensiteit automatisch en voor het hele traject 
aan, zowel in de breedte als in hoeveelheid zout. De chauffeur kan zich 

uitsluitend op het verkeer concentreren en op de zware omstandigheden op de 
baan. Gezien de optimalisering van de strooiparameters gedurende het hele 

traject strooit de Stad Brussel op de gemeentelijke en supra-gemeentelijke 
wegen ecologisch bewuster en voorziet een bezuiniging op de hoeveelheid 

uitgestrooid zout. De gewestwegen behoren tot de bevoegdheid van het Gewest. 
 
« Deze middelen dragen bij tot de veiligheid van onze wegen. Natuurlijk kunnen 

niet alle wegen op het zelfde ogenblik worden bestrooid. De voorrang wordt 
gegeven aan de trajecten van het openbaar vervoer en de wegen die gebruikt 

worden door politie en de ziekenwagen-en brandweerdiensten » legt Karine 
Lalieux, Schepen van openbare Netheid, uit. 
 



Bovenop de middelen om de straten vrij te maken moeten de voetpaden worden 

geveegd of volledig ijsvrij worden gemaakt of ten minste over een breedte van 
1m50. Deze plicht behoort toe aan de eigenaar of mede-eigenaar, aan iedere 

titularis met een reëel recht op het gebouw, of aan de huurder of conciërge, 
portier, bewaker of aan de personen bevoegd voor het dagelijks onderhoud van 
deze plaatsen.  

« Het Algemeen Politiereglement verduidelijkt de verplichting van de bewoners, 
handelaars en eigenaars van gebouwen om hun voetpad te vegen. Het is 

natuurlijk niet de taak van mijn dienst om honderden kilometers voetpaden die 
de Stad rijk is  sneeuwvrij te maken. Iedereen moet instaan voor de veiligheid 
van allen ! » herhaalt de Schepen van openbare Netheid, Karine Lalieux. 
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