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AMSTERDAM - De ANWB waarschuwt motorrijders voor spekgladde wegen. De
tweewielers moeten extra alert zijn in de bochten, omdat het daar erg verraderlijk kan zijn en
de kans op wegglijden groot is. Helemaal niet de weg op gaan bij motregen is te overwegen.

Ⓒ ANP

„Omdat het nu al sinds 1 juni droog is ligt er een hoop rommel zoals rubber en olie
op het asfalt. Op snelwegen voorzien van ZOAB zit dit in het reliëf van het
wegdek. Zodra het gaat regenen, gaat het vuil drijven en vormt het een schuimend
filmlaagje op het asfalt. Hierdoor kan het plotseling erg glad zijn”, legt Arnoud
Broekhuis van de ANWB uit.
„Weggebruikers zijn er niet op voorbereid, omdat ze met deze zomerse
temperaturen alles verwachten behalve gladde wegen. Vandaar onze oproep bij
regen de snelheid aan te passen en voorzichtig te zijn”, zegt Broekhuis. „Ook

fietsers zijn gewaarschuwd. Op fietspaden en klinkerweggetjes kan het eveneens
spekglad worden als er ineens regen valt. Dus als je druppels voelt, wees dan
voorzichtig, want voor je het weet ga je glijden en dan is het vaak al te laat.”
De gladheid treedt alleen op bij lichte tot middelzware neerslag. „Als het erg hard
regent, spoelt het vuil direct weer weg”, legt Michiel Severin van Weerplaza uit.
„Als de neerslag beperkt blijft, is het niet voldoende om het vuil te laten drijven en
kan het dus ineens verraderlijk glad worden. En morgen is dat het geval.”
Spits
„Dan verwachten we dat de buien in de vroege ochtend ons land intrekken via
Friesland en Groningen. Vooral de ochtendspits zal daar in het noorden last van
hebben. In de loop van de ochtend trekt het regengebied verder in zuidelijk
richting”, weet de weerman, „waarbij de neerslag zo rond de 5 millimeter zal
bedragen. Voldoende om het glad te maken dus.”
„Met name in het (zuid)oosten van het land zal het ’s middags gaan regenen. Het
zullen geen harde buien worden, maar plaatselijke buitjes en dat maakt het juist
lastig om er op te anticiperen. Want juist de weg kan opgedroogd zijn, terwijl het
op de rotonde nog vochtig is en je kunt slippen.”, aldus de zegsman, die verwacht
dat het in het westen van het land helemaal droog blijft.
De lokale regenbuien zullen dan ook geen einde aan de droogte maken. Na morgen
is het weer langdurig droog. Pas na het komende weekend is er weer kans op een
enkele bui. Neerslaghoeveelheden die een einde aan de droogte in de natuur kunnen
maken worden vooralsnog niet verwacht.

